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Sub președinția tovarășului Ni colae Ceaușescu

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, miercuri, 21 martie, au
început lucrările plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Român.
Participanții au păstrat un moment de
reculegere in memoria tovarășilor Vasile
Sechel și Iosif Kovacs, membri ai C.C. al
P.C.R., precum și a tovarășului Nicolae
Matei, membru al Comisiei Centrale de
Revizie a P.C.R., care au încetat din viață
în perioada ce a trecut de la ultima
plenară a Comitetului Central.
La propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adoptat,
în unanimitate, următoarea ordine de zi :
1. Raportul Consiliului de Miniștri cu
privire la realizarea Planului național
unic de dezvoltare economico-socială a
României pe anul 1983 și pe primele două
luni ale anului în curs, măsurile pentru în
făptuirea integrală a sarcinilor stabilite pe
1984.
2. Proiectul de Hotărire privind cea
de-a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă.
3. Raportul privind activitatea organiza
torică și politico-educativă desfășurata în
anul 1983 de organele și organizațiile de

partid pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea și Conferinței Naționale
ale partidului.
4. Raportul cu privire la activitatea des
fășurată in anul 1983 de către organele
de partid, de stat și organizațiile de masă
pentru înfăptuirea politicii de cadre a
partidului.
5. Raportul privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, redamațiilor și cererilor oamenilor muncii în
anul 1983.
6. Raportul privind activitatea interna
țională a partidului și statului in 1983 și
principalele orientări ale politicii externe
in anul 1984.
7. Unele probleme organizatorice.
La plenară participă ca invitați primii
secretari ai comitetelor județene de partid,
cadre din ministere, instituții centrale și
organizații de masă, redactori-șefi ai pre
sei centrale care nu sînt membri ai CC.
al P.C.R.
La primul punct al ordinii de zi, to
varășul Constantin Dăscâlescu, membru
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-ministru al guvernului, a pre
zentat raportul Consiliului de Miniștri.
In continuare, plenara a rezolvat pro

blemele organizatorice înscrise pe ordinea
de zi.
Plenara a hotărît, în unanimitate, tre
cerea din rindul membrilor supleanți in
rîndul membrilor C.C. al P.C.R. a tovară
șilor Constantin Radu, Virgil Marcoșanu,
Ștefan Rob și llie Matei, astfel incit nu
mărul membrilor plini ai Comitetului Cen
tral să fie de 251, așa cum s-a stabilit la
Conferința Naționala a partidului.
Plenara a aprobat, in unanimitate, eli
berarea tovarășului Petre Lupu din func
ția de membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și din funcția de
președinte al Colegiului Central de partid,
la cererea sa, in vederea pensionării.

Plenara a recomandat, in unanimitate,
Colegiului Central de partid să-l aleagă
pe tovarășul Miu Dobrescu ca președinte
al Colegiului și în legătură cu aceasta a
hotărît eliberarea sa din funcția de secre
tar al Comitetului Central al partidului.
La propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv, plenara a hotărît, în unanimitate,
alegerea ca secretari ai C.C. al P.C.R. a
tovarășilor Lina Ciobanu, Ion Radu,
Constantin Radu, Ion Stoian și Silviu
Curticeanu.
Lucrările plenarei continuă.

CALITATEA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
angajează in aceste zile și in întreaga perioadă de executare

a lucrărilor răspunderea tuturor specialiștilor și mecanizatorilor
Cu fiecare zi, pe măsura încălzirii
timpului, se intensifică ritmul însămințătilor de primăvară. Pină la accastă dată n-au fost insămînțate
decit 100 000 hectare, ceea ce este
puțin dacă avem in vedere faptul că
ne aflăm in ultima decadă a lunii
martie, cind în anii normali se în
cheia semănatul culturilor din pri
ma epocă. Precipitațiile abundente
din lunile februarie și martie, care
au determinat intirzierea lucrărilor
în cimp. au avut și un efect pozitiv
în sensul că au refăcut rezervele de
apă din sol. Chiar în zonele din Mol
dova, cele mai afectate de seceta pre
lungită din 1983. solul a fost umezit
în asemenea măsură incit s-a făcut
legătură cu pînza de apă freatică.
Important este ca aceste condiții să
fie pe deplin folosite, astfel incit în
1984 să se obțină recolte record, așa
cum a indicat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, Ia Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R. din decembrie
anul trecut.
Important este ca acum, concomi
tent cu măsurile care vizează inten
sificarea însămînțărilor, să fie exe
cutate lucrări de cea mai bună cali
tate, corespunzător normelor prevă
zute in tehnologii. în această privin
ță. sarcini de mare răspundere revin
inginerilor agronomi, celorlalte cadre
tehnice din agricultură. în cuvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R. din decembrie
1983,
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia : „Este nece
sar să crească răspunderea ingineri

lor, a tuturor specialiștilor din agri
cultură. Avem un număr mare de
ingineri agronomi. Raportat la su
prafața arabilă și agricolă, avem aproape cel mai mare număr de in
gineri șf specialiști, in comparație cu
alte țări. Dar trebuie ca acești spe
cialiști să se facă simfiti. ca agricul

și răspunderea specialiștilor din agricultură pentru respectarea norme
lor tehnologice trebuie să se mani
feste puternic din primele zile ale
campaniei de primăvară, întrucit ca
litatea lucrărilor este hotărâtoare
pentru nivelul recoltei din acest an.
După cum s-a subliniat la Consfă

• Pretutindeni să se asigure efectuarea lucrărilor în ter
menele optime stabilite • Nivelul recoltelor depinde mult
de respectarea strictă a normelor tehnologice la pregăti
rea terenului și semănat • Cea mai mare atenție tre
buie acordată asigurării densităților de plante la hectar
prevăzute pentru fiecare cultură • Maximă exigență la
recepționarea lucrărilor
tura să simtă că acolo există un
inginer sau un specialist agricol",
în acest scop, secretarul general al
partidului a indicat să fie schimbată
radical concepția despre muncă a
specialiștilor din agricultură, in sen
sul ca aceștia să participe efectiv,
nemijlocit la efectuarea lucrărilor și
nu numai la supravegherea lor. Aceste prețioase indicații se cer apli
cate cu maximă responsabilitate în
practică tocmai in aceste zile, cind se
pun bazele recoltelor record din acest an la majoritatea culturilor
agricole.
Spiritul nou de muncă, exigența

tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
din decembrie anul trecut, alături de
unitățile agricole de stat și coopera
tiste care au realizat recolte mari
există altele, in multe cazuri situate
in apropierea celor fruntașe, care nu
au obținut producții la nivelul posi
bilităților de care dispun. Aceasta
demonstrează că nivelul recoltelor
este hotărît nu numai de condițiile
climatice, ci mai ales de respectarea
tehnologiilor, de încadrarea lucrări
lor in termenele optime stabilite. Or,
toate acestea depind în măsură de
cisivă de capacitatea specialiștilor
de a conduce direct, la fața locului,

desfășurarea lucrărilor și, ceea ce
este mai important, de răspunderea
cu care ei asigură respectarea stric
tă a normelor de calitate. în ce di
recție trebuie să-și concentreze in aceste zile atenția specialiștii din
agricultură ?
încadrarea însămințărilor și a ce
lorlalte lucrări agricole în limitele
termenelor optime stabilite consti
tuie una din condițiile esențiale pen
tru obținerea de recolte record. Avind in vedere că lucrările sint întîrziate, iar în multe zone solul are
exces de umiditate, important este
ca specialiștii 6ă identifice perma
nent terenurile care pot fi pregătite
și insămînțate cu prioritate. Or, aceasta presupune, așa cum a indicat
conducerea partidului, ca specialiștii
să-și desfășoare activitatea nemijlo
cit in cimp, in grădinile de legume,
in vii și livezi. Acolo, împreună cu
mecanizatorii și cadrele de condu
cere, ei trebuie să stabilească precis
unde și în ce fel să se lucreze. Con
dițiile de lucru din această primăva
ră diferă față de alți ani și, tocmai
de aceea, prezența specialistului în
cimp este absolut necesară pentru a
determina cu exactitate momentul
începerii semănatului, pentru a con
duce și organiza nemijlocit desfășu
rarea lucrărilor.
Nivelul recoltelor este hotărît, In
egală măsură, de respectarea tutu
ror normelor de calitate : pregătirea
corespunzătoare a patului germina
tiv, reglarea corectă a semănătorilor,

(Continuare in pag. a V-a)

ambasadorul Elveției la București, In
vizită de rămas bun, cu ocazia în
cheierii misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.

În interesul dezvoltării economiei naționale

Materialele și piesele de schimb refolosibile
- integral și eficient valorificate!
O sarcină economică de cea mai
uleiurilor minerale și anvelopelor,
elabora bilanțuri materiale care
mare importanță subliniată de con
întreprinderile mecanice de mate
trebuie să oglindească limpe
ducerea partidului, de secretarul
rial rulant din Craiova și Cluj-Nade, deopotrivă, materiile prime și
său general, tovarășul NICOLAE
poca, dintr-un număr important de
materialele care urmează să fie in
CEAUȘESCU, o constituie intensi
unități agricole, care își asigură cu
troduse in fabricație, cele care se
ficarea acțiunii de recuperare, re
forțe proprii, prin recondiționare, o
vor regăsi in produsele fabricate,
condiționare și refoiosire a mate
serie de piese și subansamble, pre
precum și cantitățile și structura
rialelor, pieselor de schimb și sub
cum și anvelope.
materialelor și a pieselor de schimb
ansamblelor. Relevînd că pe aceas
Asemenea experiențe, demon
recuperate. Din păcate însă, acest
tă cale în unele sectoare trebuie sâ
strează că acolo unde organele și
instrument prețios, la îndemîna tu
se asigure pină la 50 la sută și chiar
organizațiile de partid, organele de
turor unităților economice, nu este
peste 50 la sută din necesarul de
conducere colectivă abordează cu utilizat așa cum prevăd reglemen
materii prime, la Consfătuirea de
înaltă răspundere sarcinile privind
tările legale, irosindu-se însemnate
lucru de la C.C. al P.C.R. din luna
recuperarea, recondiționarea și revalori materiale.
trecută, secreta
Cu toată clari
rul general al
tatea trebuie să
partidului subli
se înțeleagă de
nia că numai in O acțiune de importanță economică către toate co
acest fel se vor
lectivele din eco
crea condiții pen
nomie, de toți
tru o bună apro
oamenii muncii,
deosebită
in
permanenta
atenție
vizionare tehnică industria re
co-materială, că
ciclării este o in
trebuie să se ac a organelor și organizațiilor de partid, dustrie de mare
ționeze cu fer
însemnătate pen
mitate pentru ca
tru
înfăptuirea
pe baza reciclării a tuturor colectivelor de întreprinderi programului
de
materialelor
și
dezvoltare
ecopieselor de schimb
nomico-socială a
țării șl, tocmai
să se reducă cit
folosirea materialelor și pieselor de
de aceea, fiecare este chemat
mai substanțial importurile. Sem
schimb
și
rezultatele
obținute
în
asă-și aducă o contribuție maxi
nificativ este în acest sens
mă la dezvoltarea ei. Este de la
ceastă privință sînt la un nivel su
faptul că planul național unic pre
sine înțeles că, pe lingă investiția
perior, asigurîndu-se satisfacerea cu
vede ca la asigurarea resurselor de
de inteligență și spirit organizato
promptitudine a unor cerințe con
materii prime și materiale necesare
ric, mai trebuie investită și multă,
crete ale producției, economisinin anul 1984, gradul de participare
foarte multă pasiune și răspundere.
du-se însemnate resurse materiale
a materialelor refolosibile să fie de
Iată de ce, pornind de la impor
și energetice. Iată de ce capătă o
52 la sută la producția de oțel, 48,3
tanța cu totul deosebită a activității
importanță deosebită cunoașterea
la sută la fontă de turnătorie, 54,5
de recuperare și valorificare a ma
unor
asemenea
experiențe
pozitive
la sută la cupru, 56,6 la sută la
terialelor refolosibile, a pieselor de
in
vederea
extinderii
și
generali

plumb ș.a.
schimb și a subansamblelor uzate,
zării lor neintirziate in cit mai
Sint sarcini deosebit de importan
se impune ca in fiecare întreprin
multe unități economice, in cit mai
te, pentru a căror înfăptuire trebuie
dere, sub conducerea organelor și
multe județe. După cum se impu
organizațiilor de partid, să se ini
să se acționeze cu toată hotărîrea în
ne mai multă fermitate in funcțio
fiecare unitate economică, in fieca
țieze acțiuni temeinice, cu finalita
narea
sistemului
de
condiționare
a
re județ. Dispunem pentru aceasta
te practică certă, imediată, pentru
eliberării
pieselor
și
subansambleca nimic din ceea ce poate fi recu
de unități specializate, care asigură
lor noi în funcție de predarea, spre
perat in procesul de producție și
colectarea, prelucrarea și reintro
ducerea în producție a materialelor recondiționare și revalorificare a
consum să nu se piardă, pentru in
pieselor și subansamblelor uzate.
refolosibile, după cum există o se
staurarea unui spirit gospodăresc
Desigur, este mult mai simplu,
ferm la toate locurile de muncă.
rie de unități care sint dotate cu
mai comod să se scoată din raftul
Este deci în interesul țării, al fie
instalații și tehnologii speciale pen
magaziei o piesă nouă decit una
tru recondiționarea și refolosirea
cărui cetățean, al tuturor colecti
veche, dar bunul gospodar nu va
velor de oameni ai muncii să con
materialelor și pieselor de schimb.
proceda niciodată așa. In acest spi
La fel de important este faptul că
tribuie cu toată priceperea, cu toa
rit trebuie să se cunoască că prin
te forțele pentru a asigura recicla
* dispunem în această privință de ex
lege este instituită obligativitatea rea tuturor materialelor și pieselor
periențe deosebit de valoroase acu
pentru fiecare Întreprindere de a
mulate intr-un șir de unități eco
de schimb refolosibile.
nomice și județe. Bunăoară, de larg
interes este în acest sens experien
ța dobindită de întreprinderea jje
----- PREZENTĂM IN’ PAGINA A III-A citeva elemente ale ex
transporturi auto din județul Argeș,
perienței acumujpte In acest domeniu de harnicul colectiv
unde se asigură recondiționarea ude la întreprinderea de transporturi auto din județul Argeș.
nui mare volum de piese de schimb,

BUNA GOSPODĂRIRE ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA
TUTUROR LOCALITĂȚILOR
prin inițiativa și hărnicia tuturor cetățenilor
Pe măsură ce primăvara cuprinde
cărui oraș, al fiecărui sat este direct
imperialistă și Congresul al XIII-lea
zone tot mai întinse ale țării, orașele
proporțional cu volumul de muncă și
al partidului.
și satele noastre încep să cunoască
de pricepere gospodărească învestit
Expresia directă a acestei voințe de
freamătul acțiunilor gospodărești
de cetățeni, dorința de frumos, de cu
a face din anul 1984 un an model și
specific acestui anotimp. Tradițiile
rățenie trebuie confirmată printr-un
sub aspectul afirmării spiritului gos
hărniciei, ale dragostei de frumos, de
aport cit mai larg al tuturor locui
podăresc în domeniul edilitar o con
ordine, de curățenie găsesc in acest
torilor. Și, pentru că ar fi cu totul
stituie insuflețitoarele chemări Ia în
anotimp al înnoirii întregii naturi un
nefiresc ca unii să robotească, iar
trecere adresate de Consiliul popular
vast teren de afirmare. Omul gospo
alții să rămînă pasivi, în expectativă,
al județului Bistrița-Năsăud tuturor
dar își deretică locuința, curtea, dar
îndatorirea civică elementară ca toți
consiliilor populare județene, de Con
privirea lui, dornică de înnoire, de
locuitorii să participe la acțiunile
siliul popular al municipiului Alba
prospețime, nu se poate opri la pere
gospodărești a fost consfințită prin
Iulia tuturor consiliilor municipale șl
lege. „Toți cetățenii au îndatorirea
ții casei ori la gardul împrejmuitor.
orășenești și de consiliile populare ale
de a asigura întreținerea și curățenia
Trotuarele, străzile, parcurile, locu
comunelor Scornicești, județul Olt, și
rile de joacă pentru copii, loturile
locuințelor, a anexelor gospodărești,
Moieciu, județul Brașov, tuturor con
pentru cultivat legumele, chiar șose
a curților și împrejmuirilor acestora.
siliilor populare comunale. Analizînd
lele dintre loca
angajamentele cu
lități fac parte și
prinse în che
ele din decorul
mări, reiese cu
CETĂȚENI!
Fiecare
dorește
ca
strada,
cartierul,
de viață al tutu
claritate că ele
ror și revendică
exprimă, de fapt,
în egală măsură
voința unanimă a
mîna gospodaru
milioanelor
și mi
lui,
priceperea satul sau orașul lui să arate cit mai curat, cit mai lioanelor de ce
sa. Iată de ce lo
tățeni ai țării de
cuitorii , tuturor înfloritor. Dovediți-vă conștiința civică prin parti
a răspunde cu
așezărilor,
cu
fapte
concrete,
mic cu mare, din
cu noi și chibzui
zi în zi mai mulți, ciparea activă la buna îngrijire a localității, la te inițiative gos
ies la muncă —
podărești,
cu
in fața casei, la activitățile edilitar-gospodărești, răspunzînd astfel munca lor alocurile de agre
vîntată îndemnu
ment, pe artere
rilor
partidului,
le de circulație — îndatoririlor prevăzute de lege!
orientărilor
se
cu lopeți, cu mă
cretarului
său
turi, cu găleți cu
general,
pre
var, cu întreg
ședintele
repu
„arsenalul" bunului gospodar, reintiprecum și de a participa la realiza
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
rea tuturor măsurilor privind buna
nerind chipul orașelor și satelor.
de a Întreprinde totul pentru pro
gospodărire a localităților" — se pre
gresul multilateral al fiecărui județ,
Această participare este din zi In
vede în Legea cu privire la obliga
pentru dezvoltarea economico-Bozi mai numeroasă, mai largă, dar ex
țiile șl răspunderile consiliilor popu
cială a fiecărei localități.
tinderea ei nu trebuie lăsată în voia
lare, unităților socialiste și ale cetă
Agenda gospodărească a acestei
spontaneității. Desigur, aportul în
țenilor pentru buna gospodărire, în
primăveri este prefațată de rezulta
muncă pentru înfrumusețarea locali
treținere și curățenie a localităților
tele
cuprinzătoare ale muncii patrio
tăților este, înainte de toate, o expre
urbane și rurale, păstrarea ordinii și
tice desfășurate în anul precedent
sie a spiritului civic și hărniciei fie
disciplinei publice.
pentru Îngrijirea șl înfrumusețarea
căruia, un semn al înțelegerii că În
orașelor și satelor, ale conlucrării
Această firească, necesară emula
frumusețarea cadrului de viață al
gospodărești
pe multiple planuri in
ție gospodărească se desfășoară pe
tre organele locale ale puterii și
fiecăruia depinde de propria contri
coordonate bine stabilite, concrete, în
administrației de stat cu masele
buție a fiecăruia. A asigura curățenia
funcție de nevoile reale ale fiecărei
largi de cetățeni, cu sprijinul deter
străzii, a revărui gardul propriei
localități, de planurile ei de dezvol
minant al organizațiilor de partid și
curți, a zugrăvi locuința înseamnă
tare generală. Consiliile populare,
organismelor obștești — in cadrul
a-ți bucura propriile priviri, dar și
municipale, orășenești, comunale, de
acțiunilor fiind mobilizați marea ma
a contribui la promovarea spiritului
sector, al municipiului București au
joritate a cetățenilor, asociațiile lo
de civilizație socială. întărirea pro
Întocmit și supus dezbaterii cetățe
catarilor, unitățile socialiste.
cesului de autoconducere nu poate fi
nești programe bogate concrete pen
Pe lingă curățirea străzilor, aleilor,
concepută limitat, doar la forme și
tru organizarea acțiunilor de bună
trotuarelor, piețelor, au fost efectuate
acțiuni organizatorice sau administra
gospodărire, curățenie și înfrumuse
repararea și zugrăvirea fațadelor clă
tive — ci înseamnă și înrădăcinarea
țare a localităților. Totodată, multi
dirilor însumind suprafețe de peste
și a unei mentalități noi, a spiritului
tudinea de acțiuni gospodărești care
74 000 mp. S-au amenajat aproape
de cetățean — responsabil pentru în
se conturează în fiecare oraș și co
110 milioane mp de spații verzi, con
treaga gospodărire a localității in care
mună are, In ansamblul ei, și o vastă
comitent cu plantarea a aproape
trăiește. Dealtfel, trebuie spus că In
dimensiune la scara întregii țări, în28 000 pomi și arbuști. Pentru destin
această privință poporul nostru, po
scriindu-se tn șuvoiul larg al muncii
dere și agrement s-au amenajat apor de gospodari vrednici, are o veche
spornice, pline de abnegație, desfășu
proape 2 000 trasee turistice și peste
tradiție — din părinți și strămoși
rată de întregul popor, sub conduce
12 000 terenuri sportive și locuri de
dăinuind tradiția ca primăvara oa
rea partidului, in vederea unei demne
joacă pentru copii. Dar roadele mun
menii, cu mic, cu mare, să pună umă
întâmpinări a marilor evenimente po
cii gospodărești nu pot fi concepute
rul la înfrumusețarea casei, comunei,
litice ale anului — cea de-a 40-a ani
strict valoric, în echivalentul efortuorașului lor.
versare a revoluției de eliberare so
Dar, tocmai pentru că aspectul fie
(Continuare in pag. a V-a)
cială șl națională, antifascistă și anti
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
••
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Tinerele

întreprinderi

sprijinite

eficient și

Comunistul Sirbu D. Vasile lu
crează de peste 7 ani ca maistru
principal la o tînără unitate indus
trială — întreprinderea de armături
industriale din oțel Strehaia — Me
hedinți. Intr-o scrisoare adresată
tovarășului Nicolae Ceaușescu, el afirma că, datorită dezinteresului unor cadre de conducere, întreprin
derea are o situație economică-financiară necorespunzătoare : dato
rii mari, produse fără desfacere,
stocuri supranormative. Autorul
mai relata că utilajele nu sînt fo
losite la întreaga capacitate, între
altele și datorită faptului că unii
oameni ai muncii nu au calificarea
necesară. Despre lipsurile din uni
tate, preciza autorul scrisorii, a fost
informată centrala de resort și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de
Mașini, dar nu s-au luat măsuri
corespunzătoare. In schimb, după
ce a criticat aceste neajunsuri într-o ședință a C.O.M. din întreprin
dere, a fost., tras la răspundere
pentru că a ridicat astfel de pro
bleme.
La indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost dată
spre cercetare președintelui Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale. La cercetări au participat ac
tiviști ai Comitetului județean de
partid Mehedinți, specialiști de la
ministerul tutelar și de la alte in
stituții centrale.
S-a confirmat afirmația privind
folosirea necorespunzătoare a capa
cităților de producție, indicii de utilizare a mașinilor-unelte de bază
pe 11 luni ale anului trecut fiind
de numai 77,4 la sută. Din control
a rezultat că s-a raportat fără te
mei producție de aproape 14 mili
oane lei. Raportările fictive practi
cate de conducerea întreprinderii,
slaba gospodărire a unității, evi
dența economico-flnanciară neco
respunzătoare și altele au condus la
imobilizări de mijloace circulante și
la creșterea creditelor bancare. S-au
adeverit, parțial, afirmațiile privind
structura necorespunzătoare pe me
serii a forței de muncă, existența
unor stocuri exagerate de produse

Creșterea
agricolă

la

timp

finite, precum și asemenea abateri
ca sustragerea din gestiune a 30
saci cu ciment de către directorul
comercial și contabilul-șef, lipsa din
gestiune a unor motoare electrice
etc.
Raportul de cercetare face apoi
cunoscute măsurile adoptate pentru
Înlăturarea neajunsurilor constata
te. Astfel, în vederea utilizării mai
bune a capacităților de producție,
s-a stabilit recalificarea a 51 lăcă
tuși in meseriile de strungari și
turnători și încadrarea a cel puțin
120 de muncitori pentru meseriile
deficitare ; detașarea pe o perioadă
de timp mai îndelungată a doi ingi
neri cu experiență din centrală,
care să sprijine noua conducere a
Întreprinderii ; asigurarea energiei
electrice necesare funcționării cup
toarelor electrice in afara orelor de
vîrf și încadrarea în cotele alocate ;
punerea in stare de funcționare a
tuturor mașinilor-unelte din dotare.
S-a hotărit recalcularea producțieimarfă raportate fictiv, inventarie
rea gestiunilor de materiale, pro
duse finite și producție netermi
nată, stabilirea răspunderii mate
riale a celor vinovați de lipsurile
constatate. Pentru abaterile săvîrșite au fost destituiți directorul și
contabilul-șef al întreprinderii, s-au
aplicat sancțiuni contravenționale
și altor cadre cu munci de răspun
dere în întreprindere ; iar directo
rul comercial și contabilul-șef se
află in cercetarea organelor de ur
mărire penală. De asemenea, pen
tru modul necorespunzător in care
a fost cercetată sesizarea anterioa
ră,. a superficialității controalelor
anuale de fond în întreprindere, au
fost sancționați cu avertisment con
tabilul-șef și șeful biroului de con
trol financiar intern din centrala in
dustrială. S-a stabilit ca Ministerul
Industriei Construcțiilor de Mașini
să prezinte în prima ședință a con
siliului de conducere abaterile săvîrșite și măsurile luate la întreprin
derea din Strehaia și să atenționeze
centrala coordonatoare și direcțiile
de specialitate din minister pentru
slaba preocupare față de îndruma
rea și sprijinirea unităților noi.

producției în

începe

trebuie

cu

cooperativa

întărirea

ordinii

și disciplinei
Unele cadre de conducere ale co
munei Toporu, județul Giurgiu, și
cooperativei agricole au încălcat un
principiu fundamental care guver
nează relațiile din societatea noas
tră : au neglijat și desconsiderat in
teresele generale, preocupîndu-se
de obținerea unor avantaje de ordin
personal, fapt ce a avut repercu
siuni negative asupra dezvoltării și
Întăririi cooperativei și a comunei.
Aceasta era concluzia unei ample

scrisori adresate tovarășului Nicolae
Ceaușescu, afirmațiile fiind susți
nute de fapte și exemple concrete.
Acestea s-au dovedit a fi înteme
iate, fiind confirmate prin verifi
carea efectuată de activiști ai C.C.
al P.C.R., U.N.C.A.P., împreună cu
reprezentanți ai organelor locale de
partid și de stat.
După cum rezultă din raportul se
cretarilor de resort ai C.C. al P.C.R.,
care, așa cum a indicat tovarășul

Nu existâ platformă industrială sau intreprindere mai
mare care să nu aibă in preajmă unul sau chiar mai
multe cămine pentru nefamiliști. In unele locuri ele
sint grupate formind adevărate „orășele ale tineretu
lui**. Clădirile moderne, confortabile, bine dotate, cres
cute odată cu noile unități industriale, demonstrează
grija partidului și statului nostru pentru tinerii mun
citori, oferind condiții de viață din cele mai bune pen
tru mai mult de o jumătate de milion de tineri. Pen
tru o sumă ce reprezintă, de regulă, numai a douăzecea parte din ciștigul lor, locatarii căminelor au un
loc pe care-l pot numi „acasă". Nu numai pentru a
avea „unde pune capul", cum se spune. Mai mult, co
lectivitățile de locatari se sudează, alcătuind adevă
rate mari familii, care contribuie efectiv - uneori de

Am dorit să aflăm dacă așa stau
lucrurile In căminele de nefamiliști.
Pentru aceasta am vizitat mai mul
te cămine din municipiul București.
PRIMUL CUVlNT ÎL ARE TO
TUȘI ÎNTREPRINDEREA. Cele 300
de muncitoare locatare ale căminu
lui întreprinderii de confecții și
tricotaje București (I.C.T.B.) pot
avea impresia că se află tntr-o
elegantă casă de odihnă — deși
suma plătită lunar este doar 97 de
lei I Mochetă bleu pe culoare, obiec
te da artizanat, decorative, pe pe
reți. Fotolii pe paliere. Un club co
chet și intim. La fiecare etaj — gru
puri sanitare curate, bine întreținu
te, spălătorii, uscătorii. Bucătăriile
sint Înzestrate cu toate cele de tre
buință : plite, mese acoperite cu fețe
de masă înflorate și, pentru fiecare
tînără gospodină — un dulăpior alb
pentru veselă. Camerele sînt spațioa
se și — efectiv — frumoase. Peste
tot. o curățenie desăvirșită — am
putea spune chiar incredibilă, ținlnd
seama că peste drum e un șantier
și afară e noroi, și că alt șantier e
chiar în interior, pentru că tocmai
se făceau reparații la instalațiile de
apă, se înlocuia faianța, se zugrăvea
în unele camere. Ca să mențină această curățenie, comitetul de cămin
a instituit o regulă de fier : nimeni
nu intră in clădire pină nu-și trage
peste încălțămintea de stradă — niș
te papuci.
Aurelia Ghlnea, președinta comi
siei sociale a comitetului sindical, pe
care am intilnit-o la cămin, unde ve
nise să controleze stadiul lucrărilor
de renovare, ne-a vorbit despre re
ceptivitatea consiliului oamenilor
muncii la problemele căminului. „Nu
a existat cerință — justificată, bine
înțeles — care să nu fie satisfăcu
tă. Lenjeria de pat, husele, moche
ta sint daruri făcute din fondurile
întreprinderii Din materiale recupe
rate, meseriașii din atelierele de în
treținere au făcut dulapurile din bu
cătării. bibliorafturile din camere și
cite altele". Inginerul-șef al unității,
Corneliu Predoiu, de față la dialo
gul nostru, a ținut să precizeze că
este absolut normal să te interesezi
de condițiile de viață ale unor ti
nere muncitoare destoinice, care, nu
o dată, la locul de muncă, răspund

Nicolae Ceaușescu, au organizat șl
condus activitatea de cercetare a
faptelor semnalate, comitetul co
munal de partid, consiliul popular
și conducerea C.A.P. nu s-au preo
cupat de folosirea integrală și efi
cientă a pămîntului, a mijloacelor
materiale, financiare și a forței de
muncă. Nu au luat totdeauna pozi
ție și nu au adoptat măsuri ferme
față de abaterile de la tehnologiile
stabilite, față de manifestările de
indisciplină, de risipă și sustragere
din avutul obștesc, pentru aplicarea
Întocmai a prevederilor statutului
C.A.P. Primarul și alte cadre din
conducerea comunei și a cooperati
vei agricole, in loc să-și exercite
corespunzător atribuțiile, au dat do
vadă de neglijență și lipsă de răs
pundere în muncă, și-au creat unele
avantaje de ordin personal și au to
lerat diferite favoritisme — toate
acestea în detrimentul realizării
planului și dezvoltării edilitar-gospodărești a comunei. De pildă, un
număr de 180 de membri coopera
tori, între care și cadre cu funcții
de răspundere în comună, dețin
fără să aibă dreptul loturi perso
nale. De pe 10 ha cultivate cu varză
nu s-a valorificat decît un sfert din
producția planificată. Primarul co
munei a favorizat pe un pădurar și
rudele sale, aprobîndu-le ca oile
lor să pășuneze în pădurea comu
nală. S-au tăiat din pădurea comu
nală și s-au vîndut 40 mc lemn de
salcîm și alt material lemnos, de
care au beneficiat în special lucră
tori de la consiliul popular. In ges
tiunea brutăriei din cooperativă s-a
constatat o lipsă de peste 36 000

Deznodămînt logic
la

comportări necorespunzătoare

O amplă scrisoare adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu sesiza că
directorul întreprinderii de prelu
crare a lemnului — Galați nu ține
seama de hotăririle biroului execu
tiv al C.O.M. din unitate, nu rapor
tează corect stadiile realizării pla
nului, pretinde diferite avantaje
materiale și alte asemenea fapte de
neconceput pentru un conducător de
unitate.
Fiind repartizată pentru cerceta
re Comitetului județean Galați al
P.C.R., scrisoarea s-a dovedit a fi
întemeiată. Mai mult, după cum se
precizează în răspunsul trimis Co
mitetului Central, în timpul ana
lizai au fost descoperite, la sesiza
rea unor oameni ai muncii din uni
tate, și alte lipsuri din activitatea
directorului. In primul rind, se pre'Cizjâză că directorul unității. își ț^'CÎiâe o practică obișnuita din a ra
porta realizări fictive de plan. In
cursul anului 1983 au fost făcute
raportări fictive de circa 4,5 mili
oane lei la două secții din Galați
și de circa 6 milioane lei la secțiile
din Tecuci și Tg. Bujor. (Respecti
vele producții au fost realizate in
cele din urmă, dar nu în cadrul pe
rioadelor de plan raportate).
Semnificativ pentru modul de
comportare al directorului între
prinderii este faptul că in timpul
controlului s-au găsit la secretaria-

cisiv - ta modelarea celui care a venit ca adolescent
și va pleca om matur, viitor cap de familie.
Recentele alegeri ale noilor comitete de cămin au
constituit un bun prilej pentru analiza exigentă a tu
turor problemelor, inclusiv a carențelor din viața de zi
cu zi a acestor mari familii de tineri. Aceste alegeți
s-au desfășurat avind la bază un nou regulament-cadru elaborat de Consiliul Central al U.G.S.R. și Co
mitetul Central al U.T.C., in care atribuțiile diferitelor
foruri, ca și îndatoririle locatarilor sint mai bine con
turate. Există deci și condiții materiale și de dome
niul organizării ca viața in cămin să întregească edu
cația tinerilor locatari, ca inseși căminele să arate,
prin grija celor ce le populează, ca adevărate case
de buni gospodari.

cu abnegație solicitărilor, fac efor
turi suplimentare cînd comenzi ur
gente trebuie onorate.
Se poate spune că e de așteptat
ca un cămin de fete să arate exemplar. Dar preocuparea pentru a
locui într-o ambianță plăcută este
vizibilă și In multe cămine de bă

bonurl care nu au putut fi Justi
ficate.
Se precizează că organele jude
țene competente nu au exercitat o
activitate eficientă de îndrumare și
control asupra modului în care ac
ționează consiliul popular comunal
și conducerea unităților economice
din localitate, cum se asigură res
pectarea legilor — ceea ce a permis
perpetuarea neajunsurilor, care au
făcut ca in ultimii ani cooperativa
să nu-și onoreze decît parțial obli
gațiile la fondul de stat, să aibă o
situație economică și financiară ne
corespunzătoare.
Pentru remedierea situației, se
cretariatul comitetului județean de
partid a aplicat un ansamblu de
măsuri. Au fost puși în discuția
plenarei comitetului comunal de
partid și sancționați cu vot de blam,
secretarul comitetului comunal de
partid și președintele C.A.P. — care
au fost și înlocuiți din funcții — inginerul-șef și șeful contabil ai
C.A.P. și, respectiv, cu mustrare,
președintele cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor. Organele județene de resort
urmează să efectueze controlul financiar-gestionar de fond la consi
liul popular și alte unități.
Totodată, a fost constituit un co
lectiv de activiști de partid și de
stat care să ajute efectiv, pe o pe
rioadă mai îndelungată, comitetul
comunal de partid, consiliul popular
și unitățile economico-sociale din
localitate în lichidarea neajunsuri
lor și îmbunătățirea muncii, pentru
întărirea ordinii, disciplinei și res
pectarea legalității în toate dome
niile de activitate.

clnd se Însoară. Unii și-au cumpă
rat de pe acum televizor, frigider
sau chiar autoturisme. Cei mai
multi au economii la C.E.C. pentru
viitorul cămin".
„Insă, afirma tovarășa Lucretia
Nițu, președintă a comisiei sociale
a consiliului municipal al sindica

tul întreprinderii neînregistrate șl
nesoluționate un număr de 72 cereri
adresate de oameni ai muncii din
unitate și de alți cetățeni din mu
nicipiul și județul Galați, dintre
care jumătate datau din anul 1982.
In același timp, s-a dovedit că el a
solicitat și primit diferite cadouri
pentru unele servicii, cum ar fi în
cadrări în muncă, schimb de locu
ință. In anul trecut a acordat pre-?
mii bănești unor oameni ai muncii
de la care a pretins apoi jumătate
din sumă pentru așa-zise „obligații
de protocol". S-a dovedit întemeia
tă afirmația că directorul unității
nu respectă hotăririle organului co
lectiv de conducere ; el a modificat
astfel, în mod abuziv, diferite hotătîri ale biroului execut,iv al C.O.M.
Pentru toate acestea, secretariatul
Comitetului județean de partid Ga
lați l-a destituit pe ing. Lefter Ște
fan din funcția de director al în
treprinderii de prelucrare a lemnu
lui și l-a sancționat cu vot de blam
cu avertisment; a fost, de asemenea,
sancționat pe linie de partid și în
locuit din funcție Argatu Ionel, se
cretarul comitetului de partid al, în
treprinderii
pentru
Insuficienta
preocupare față de abaterile săvîrșite în intreprindere.

Neculai ROȘCA

deau că-șî pot tngădui să-1 deran
jeze pe ceilalți de la studiu sau odihnă sau că pot avea comportări
necorespunzătoare, venind la cămin
«afumați». Alții/în aceeași stare, se
«războiau» cu mobilierul. Pentru a-i
da pe brazdă, a trebuit să ne unim
forțele, noi, U.T.C.-ul, dar și condu
cătorii locului de muncă. Unii s-au
lăsat cam greu, dar am reușit, in
cele din urmă".
Si la căminul întreprinderii „Tehnometal" au fost multe și dificile
probleme de rezolvat. Cetățenii din
jur, ca și cei mai multi dintre pro
priii locatari se plingeau că, de la
ferestre, se aruncă sticle, se vorbește
urit, că. uneori, se iscă scandaluri.
Președinta comisiei de femei. Raisa
Onceanu. ne spunea : „Am cerut in
comitetul oamenilor muncii Înlocui
rea administratorului și unele îm
bunătățiri în ce privește dotarea, executarea anumitor lucrări gospodă
rești. Conducerea întreprinderii a
fost receptivă la aceste cerințe.
Odată curățit căminul de elemente
le turbulente, s-a schimbat in bine

CĂMINELE DE NEFAMILIȘTI
- casa cu sute de mii de locatari,
casa cu sute de mii de gospodari!
ieți. De pildă, căminul C 2 al între
prinderii de mașini grele — Bucu
rești este și el un argument al unor
incontestabile calități gospodărești.
Interiorul este mai auster, dar ordi
nea și curățenia se află la loc de
cinste peste tot. In camere, ca și în
spațiile comune.
Ceea ce merită remarcat, la acest
oămin, este sala de mese. Diminea
ța, la prinz și seara se aduce mincare de la cantina întreprinderii pen
tru cei 300 de abonați. In felul acesta, nu existâ căminist care să
plece nemîncat la lucru, din nepri
ceperea de a găti sau din neglijen
tă. (Unii sint intr-o permanentă cri
ză de timp : jumătate sînt elevi, iar
20 sint studenți la seral. Iar masa
caldă, asigurată, le prinde bine). Ad
ministratorul căminului — Florian
Neacșu, ne tace un calcul : retribu
ția medie a tinerilor săi locatari e
in jur de 2 200 lei ; din acești bani
ei achită o sută de lei pentru chirie,
600 de lei — costul a trei mese pe
zi. timp de o lună. Deci, casă și
masă — 700 lei. Restul și-1 gospodă
resc cum cred ei de cuviință. „Ma
joritatea prețuiesc banul muncit, ne
spune eL Băieții noștri au «zestre»

telor, nu toate Întreprinderile își
onorează obligațiile ce le au fată de
cămine. Căminul întreprinderii de avioane fusese lăsat in paragină (pină
la apariția unei critici in presă) ; al
întreprinderii de cinescoape de doi
ani se află in reparații ; in cele 11
cămine ale „Vulcanului" ordinea și
curățenia lasă de dorit, ca și *ln une
le aparținind Trustului de construc
ții industriale agrozootehnice. Intră
tn îndatoririle conducerilor unităților
ca. din fondul social ce se formează
din beneficii, să dirijeze o parte spre
buna gospodărire, întreținere și do
tare a căminelor de nefamiliști. Și
să urmărească îndeaproape cum sînt
folosite aceste fonduri. Dar aceste
îndatoriri sînt, in unele cazuri, ui
tate".
CONDIȚIILE BUNE NU SE CRE
EAZĂ DE LA SINE. Ele se obțin prin
eforturi, nu numai bănești, cit mai ales pentru instaurarea unui climat
gospodăresc sănătos. Petre Bîrea, se
cretarul comitetului U.T.C. de la
I.M.G.B., ne povestea că acest cli
mat este rezultatul unui îndelungat
proces de integrare a tinerilor în co
lectiv, început la locul de muncă și
încheiat la cămin. „Unii tineri cre

șl aspectul camerelor". Intr-adevăr,
așternuturile, pledurile sînt noi, me
seriașii au dres instalațiile defecte.
Se simte un aer proaspăt în cămin,
înșiși tinerii au înțeles că trebuie să
contribuie la păstrarea ordinii și
liniștii.
SPAȚIU PROPICE PENTRU AC
ȚIUNILE EDUCATIVE. Majoritatea
căminelor au aproximativ cite 300 de
locuri. Deci 300 de tineri adunați la
un loc. Chiar dacă lucrează în schim
buri diferite, oricum rămin destul
acasă pentru a fi antrenați în ac
țiuni educative dintre cele mai di
verse. Cei mai mulți căminiști sint
sub 19 ani, proaspeți absolvenți de
școli profesionale sau licee. Ei au
multă nevoie de sprijin și îndruma
re pentru a învăța cum să trăiască,
cum să folosească mai bine situația,
nouă pentru ei, de „independență"
față de părinți.
Cum este utilizat acest Incontesta
bil avantaj ? La clubul căminului
I.C.T.B. au loc săptăminal întîlniri
ale tinerelor muncitoare cu specia
liști din cele mai diferite domenii :
„Ziua juristului" este consacrată ex
plicării legilor țării ; „Ziua cărții",
la care sînt invitați și scriitori, pre
zintă noi apariții editoriale ; bucătarii

Foto : Szăsz Kărol

Spitalul clinic județean din Tirgu Mureș

Noi edificii de sănătate
în județul Mureș
De eurînd, la Tîrgu
Mureș a fost dat în folo
sință Spitalul clinic ju
dețean, cu o capacitate de
1 200 de paturi — unul
dintre cele mai mari și
mai moderne edificii de
sănătate din țară — legat
și cu o policlinică uni
versitară. Aici își desfă
șoară activitatea un nu
măr important de spe
cialiști și cadre medicosanitare, care acordă asistență medicală com
pletă — de boli interne,
chirurgie generală, neu
rochirurgie, chirurgie in
fantilă, ortopedie, neu
rologie, pediatrie, terapii
intensive și altele. în același timp, spitalul cli
nic județean găzduiește
și secția clinică de chi
rurgie cardiovasculară.
Atenția deosebită acor
dată de partidul și statul
nostru
ocrotirii sănătă
ții populației, îndeosebi
după Congresul al IX-lea,
este ilustrată și de rea--

TÎRNĂVENI

Uzările din județul Mu
reș, unde funcționează
astăzi opt spitale cu 5 669
paturi, dintre care două
se află in mediul rural.
Totodată, rețeaua medi
cală a județului cuprinde
174 dispensare teritoriale,
13 policlinici, 32 dispen
sare de -întreprindere și
55 farmacii. In prezent, în
județul Mureș revine un
medic la 422 locuitori.
— Pe lingă aceste cifre,
deosebit de concludente
pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății popu
lației — ne spune dr.
Sînziana Creangă, medicinspector cu problemele
de ocrotire a mamei și co
pilului din cadrul direc
ției sanitare județene —
aș vrea să adaug faptul
că la Tîrgu Mureș a fost
realizat, prin grija parti
dului și statului nostru,
un centru clinic pentru
copii prematuri, cu 110
paturi, care deservește
județele Mureș și Har

ghita. Dispunem, de ase
menea, de un cabinet de
combatere și
tratare a
sterilității și infertilității,
pe lingă care funcționea
ză și un serviciu special
de „Sfat genetic". De re
levat, totodată, că pentru
îmbunătățirea alimenta
ției sugarilor, colectivul
clinicii de pediatrie con
dus de conf. univ. dr. Pap
Zoltan a realize t. in cola
borare cu specialiști de la
întreprinderile de produse
lactat,e din județele Mureș
și Harghita, preparate die
tetice speciale care înlo
cuiesc pe cele din im
port. Este vorba de pre
paratele tip „Gospodina"
— „Zarproten" și „Gludinlact" I, II și 0. Bineîn
țeles, măsurile luate au
contribuit la îmbunătăți
rea continuă a sistemului
de ocrotire a mamei și
copilului. Este ilustrativă
In acest sens dezvoltarea
ereșelor, grădinițelor și a
altor instituții destinate

creșterii sănătoase a co
piilor. Astfel, de la nu
mai 8 creșe și grădinițe
în anul 1965, numărul acestora s-a mărit la 32 în
1983, iar cel al paturilor
In creșe a înregistrat, de
asemenea,
o
creștere
spectaculoasă — de la
270, in Urmă cu două de
cenii, la
2 986 în anul
precedent. Aceeași curbă
ascendentă se constată în
privința dezvoltării bazei
materiale a invățămîntului- preșcolar.
Numărul
copiilor cuprinși în gră
dinițe a crescut in această perioadă de la
13 821 la 28 683.
Sînt cifre care atestă
că și în domeniul ocro
tirii sănătății- populației
județul Mureș, asemenea
tuturor județelor țării, a
cunoscut
și
cunoaște
ample transformări în
noitoare. (Gheorghe Giur
giu, corespondentul „Scinteii").

Crește

zestrea edilitară a orașului
în ultimii ani, orașul chimiștilor
din Tirnăvenl a cunoscut o puterni
că dezvoltare economică și urbanis
tică. Prin. construirea a 520 de , apar
tamente, in zOha industrială a ora
șului a prins contur noul și frumo
sul cartier „Enescu" — ce va numira, in final, peste 750 de apartamen
te, o școală generală, unități comer
ciale și de alimentație publică, pre
cum și alte dotări social-culturale.
De remarcat că, din anul 1965 și pină
în prezent, in acest vechi oraș tran
silvănean de pe Tîrnava Mică au
fost construite și date în folosință
3 310 apartamente, pe harta orașului
fiind înălțate nu mai puțin de 9 car
tiere noi. între care „1 Decembrie
1918", „Aleea Gării", „23 August",
„Șoimilor", „Poștei", ceea ce face ca
mai bine de un sfert din populația
actuală a localității să trăiască in
case noi. (Gheorghe Giurgiu, cores
pondentul „Scinteii").

de la cantina-restaurant sînt asaltați
de întrebări privind hrana raționa
lă și cu cereri de rețete ; pe baza
unei camere model, s-au dat sugestii
de folosire a spațiului și de bun gust
in împodobirea lui. Cu deosebit in
teres sînt așteptate întilnirile cu me
dicii. Tinerele de azi sînt soțiile și
mamele de miine. Iar medicii le dau
o mulțime de sfaturi importante pen
tru viața de familie, pentru marea
răspundere de a naște și crește co
pii. Și în căminele de băieți me
dicii sînt bineveniți. Ei discută cu
tinerii deschis despre o mulțime de
probleme de educație sanitară, li se
explică nocivitatea tutunului sau
abuzului de alcool, nu numai pentru
ei, ci și pentru urmașii lor. Căci și
băieții trebuie pregătiți pentru via
ța de familie, nu numai fetele.
Sînt și alte forme de a-i aduna
pe tineri la un loc, plăcute și in
structive în același timp : seri cul
turale, vizite ale brigăzilor artistice,
competiții sportive, excursii colecti
ve. Există un program privind or
ganizarea activităților politico-educa
tive, cultural-artistice și turistice
pentru tinerii din căminele de ne
familiști, elaborat prin grija Consi
liului Central al U.G.S.R., Comitetul
Central al U.T.C. și Consiliul Na
tional al Femeilor, program care con
ține măsuri de îmbunătățire a aces
tor activități, de îmbogățire a con
ținutului lor, pe baza indicațiilor cu
prinse în cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, la Consfătuirea de la
Mangalia, din 2—3 august 1983.
— In toate acțiunile noastre ne
călăuzim după obiectivele cuprinse
tn acest program, ne spunea tova
rășul Dan Predoiu, secretar al co
mitetului municipal U.T.C. Punem Un
mare accent pe educația prin mun
că și pentru muncă. De aceea, cău
tăm modalități cit mai adecvate de
asimilare a tînărului de către colec
tiv. nu numai din punct de vedere
profesional, ci și moral, afectiv. Ne
preocupă formele de atragere a căminiștilor in activitatea politico-ideologică, pentru că vrem ca ei să fie
adevărați patrioți și revoluționari, să
aprecieze corect și lucid fenomenele
vieții contemporane. Ne străduim,
prin toate mijloacele, să-l educăm,
totodată, ca buni cetățeni, ca viitori
tați și viitoare mame. Avem o mare
răspundere față de acești tineri aflați
departe de aripa ocrotitoare a fami
liilor lor. Depinde de toți factorii
educaționali, inclusiv de organizații
le U.T.C.. ca in cei doi-trei ani, cit
durează, in medie, șederea lor în
căminele de nefamiliști, tinerii să
fie multilateral pregătiți pentru via
ță, pentru muncă.
înfăptuirea programului amintit
este abia la început. Totuși, se face
simțită o înviorare a activității edu
cative în căminele de tineret. Iar
aceasta, după cum am văzut, se re
flectă pozitiv în ambianța acestor
mari familii de tineri.

Rodica ȘERBAN

Ograda bine cultivată il
recomandă pe săteanul vrednic
Ne scrie Mihal Iureș
din Roseți, județul Că
lărași. Rîndurile așter
nute pe cîteva foi,
dintr-un caiet de aritmetică, sint ale unul
om cu mîinile deprin
se mai mult cu uneal
ta decît cu creionul.
Dealtfel, omul o și
spune că-i de meserie
muncitor ; eurînd iese
la pensie. Mai adaugă
bucuria de a avea doi
copii — fata, Luxița,
este inginer agronom,
iar băiatul, Ion, ofițer
in armată.
Totuși, nu pentru a
face cunoscute aceste
date de biografie obișnuită pentru con
textul social de azi
a pus Mihai Iureș
mina pe creion. Moti
vația sa personală este
de cu totul altă na
tură și o înfățișează
pe îndelete, demonstrînd fără vorbe de
prisos că a fost ani de
zile muncitor, dar că
scinteia de țăran din
ființa sa nu s-a stins:
„încă din 1971 am
construit în curtea
mea 460 metri pătrațl
de solarii unde cultiv
legume pe care le-am
contractat cu între
prinderea de legume și
fructe Călărași. De
aici am primit sume
mulțumitoare de bani,
polietilenă, răsaduri și
asistentă tehnică". De
spre rezultatele sale
poate depune mărturie
cantina
fabricii de
confecții din Călărași,
unde roșiile sale au
intrat in meniurile
zilnice. La fel și di
verse restaurante din
același oraș, port la
Dunăre și vatră side
rurgică, unde ajung
legumele și zarzavatu
rile lui Mihai Iureș.
Și la ridichi, salată
verde, mărar, felină,
pătrunjel, așa cum
le-a găsit el fiecăruia
locul pe cei 460 metri
pătrati de solarii din
curtea sa, a realizat
producții bune.
„Cum se poate ve
dea, eu mă Încadrez
cu munca și faptele

mele tn prevederile
Programului unic. Și
voi face totul să-mi
Îndeplinesc și in con
tinuare
Îndatoririle
ce-mi revin și mie
din acest program, cu
atit mai mult cu cit,
tn acest an tn care
cinstim patru decenii
de la actul istoric în
făptuit la 23 August
1944, munca fiecăruia
trebuie să aibă spor
mai mare".
Cum înțelege har
nicul muncitor-tăran
„să crească
sporul
muncii" pe cei 460

Rînduri pe mar
ginea unei scri
sori
adresate
redacției de un
muncitor-țăran
metri pătrați de sola
rii din ogradă ? Se
desprinde limpede din
gindul său, și anume
că s-ar încumeta chiar
și la o intrecere cu
toți cultivatorii indi
viduali „prinși in efortul de a da viată
obiectivelor Programu- ’
lui unic". Și își stabi
lește singur măsura
vredniciei,
angajindu-se să livreze în acest an : 500 kg roșii
timpurii „atit de fru
moase incit să concu
reze și pentru export",
30 000 bucăți salată
verde in următoarea
eșalonare — mai, oc
tombrie și noiembrie;
„voi livra tot așa, prin
contract, Un porc în
greutate de pină la
200 kg". Tot pină în
decembrie își propu
ne să livreze 15 kg
carne de pasăre și 160
de ouă.
Convingerea cores
pondentului
nostru
din Roseții Călărașiului este că „nu vine
tn fața lumii cu lau
de, ci cu ceea ce poa

te face flecare, dacă
Își pune in mișcare
mintea și brațele".
Cum și le-a pus el 7
„Anul acesta am în
grășat locul de culti
vat mai bine decît în
alți ani. Sobițele care
au încălzit solariile
le-am avut pregătite
din vreme. Ca să nu
mai spun că mi-am
procurat cel mai bun
soi de roșii, răsad
care este în prezent
bine dezvoltat. Aici
meritul meu trebuie
musai Împărțit cu un
prieten din satul Cri
văț, de la care am în
vățat multe în privin
ța legumiculturii".
Scrisoare din Roseți...
Scrisoarea unui om
care, ca atîția alți
vrednici
gospodari,
seamănă, îngrijește și
priveghează creșterea
plantelor, trăiește din
plin,
cu
robustețe,
mindria culesului, a
înfățișării produselor
muncii lui tuturor ce
lor ce știu să le prețuiască și, în egală
măsură, au nevoie de
ele. Răzbat din rindurile sale conștiința
frumuseții și utilității
sociale
a
acestei
munci, bucuria per
formantelor.
Scrisoare din Roseți...
De la un om care
acționează in cadența
firească a timpului
său, de la un om care
gindește și acționează
în pas cu vremea sa.
Scrisoare de la un
om obișnuit. Sînt mi
lioane și milioane ca
el. Dar obișnuitul existenței noastre de
fiecare zi, in acest an
40 al libertății noastre,
are, nu de puține ori,
darul să lumineze cu
pregnanță uriașul edi
ficiu durat în răs
timpul acestor patru
decenii de glorioasă
Istorie :
construcția
țării și. la fel de du
rabilă. nobilă și emo
ționantă.
construcția
omului nou.

Iile TANASACHE

DE LA C.E.C.
Economisirea pe obligațiuni C.E.C.
a.c. Noul plan prevede acordarea
cu ciștiguri a cunoscut o perma
la fiecare tragere la sorți a 15 532
nentă dezvoltare datorită faptului
ciștiguri in valori cuprinse între
că întreaga dobîndă de 5% pe an
5fi 000 de lei și 800 de lei.
se atribuie sub formă de ciștiguri
Cei interesați pot solicita obli
in bani prin trageri la sorți lunare,
gațiuni C.E.C. cu ciștiguri cu valori
precum și faptului că depunerile
de 200 de Iei, 100 de lei, 50 de lei
și restituirile de pe aceste instru
și de 25 de lei, in numărul dorit,
mente de economisire se tac cu
la oricare unitate a Casei de Eco
toarte mare operativitate.
nomii și Consemnațiuni și de la
unitățile poștale autorizate.
Ca urmare a cererii mereu crescinde a populației, s-a impus majo
Cîștigurile care se acordă la fie
care tragere la sorți lunară, precum
rarea emisiunii obligațiunilor C.E.C.
și faptul că- obligațiunile C.E.C. se
cu ciștiguri puse la dispoziția de
pot procura și restitui fără nici o
punătorilor cu începere de la 1 mar
constituie importante
tie a.c. Aceasta a determinat și sta ■x formalitate
avantaje acordate de Casa de Eco
bilirea unui nou plan de ciștiguri
nomii și Consemnațiuni posesorilor
care se acordă lunar, incepînd cu
acestui instrument de economisire
tragerea la sorți pentru luna martie
deosebit de practic și eficient.
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Campania agricolă de primăvară
- hotăritaare pentru realizarea
unei producții record
în zorii dimineții de luni, pe fun
dalul unui peisaj de primăvară, cu
cer senin și pămînt uscat, la Satu
Mare
mercurul termometrului a
coborît la minus 7 grade. A întrerupt
acest accident meteorologic mersul
lucrărilor agricole în cîmp ? Cu această întrebare în gînd ne înfățișăm
la direcția agricolă județeană. în
biroul tovarășului Adrian Rogojeanu, directorul direcției agricole, îi întflnim pe principalii săi colaboratori
strînși pentru a stabili modalități de
acțiune în noile condiții create. Toți
sînt de părere că semănatul trebuie
să continue. Se propun însă soluții
concrete. în mai puțin de o jumă
tate de oră „1.programul de campanie“ pentru ziua de luni este definitivat, program
care rămîne în
vigoare
pînă
miercuri, cel tîrziu joi seara,
cind meteorologii prognozează
o reincălzire a
vremii. Se stabi
lește ca acest
program să fie
comunicat urgent
consiliilor agroindustriale și stapentru
țiunilor
mecanizarea agri
culturii.
împreună
cu
tovarășa Violeta Mureșan, director adjunct cu problemele pro
ducției vegetale, ne îndreptăm mai
întîi spre partea estică a cîmpiei sătmărene. Numeroasele fîșil
de pămînt proaspăt lucrate, dar
mai ales ampla desfășurare a trac
toarelor pe întinsul ogoarelor consti
tuie o primă dovadă a răspunderii
cu care oamenii de aici înțeleg să
acționeze, mai ales în aceste mo
mente mai puțin propice muncii
cimpului, pentru a asigura o bază
temeinică recoltelor mari pe care
și-au propus să le realizeze în acest
an. De la inginerul-șef al C.A.P. Odo
reu, Ștefan Gal, aflăm că formația
de mecanizatori condusă de Ștefan
Silaghi a executat lucrări pentru
pregătirea patului germinativ, care
pînă seara vor fi semănate cu lu
cernă. Cu mult Înainte de răsăritul
soarelui a Început munca și forma
ția de mecanizatori care grăpează
ogoarele pe care urmează să se însămînțeze porumbul și soia. Consem
năm astfel, aici la Odoreu, materia
lizarea uneia dintre măsurile impor
tante stabilite de comandamentul ju
dețean : accelerarea ritmului lucră
rilor agricole.
TEHNOLOGIILE
DE
LUCRU
ADAPTATE CONDIȚIILOR OFERI
TE DE SOL. Oprim la capătul unei
sole a cooperativei agricole din
Lazuri, unde formațiile specializate
de cooperatori, sub îndrumarea și
coordonarea directă a inginerilor Ale
xandru Pomian și Mircea Tarța, exe
cutau în flux lucrările de pregătire
și plantare a cartofilor după o teh
nologie care chiar în sola respectivă
avea să fie adaptată de două ori
condițiilor specifice terenului. Ast
fel, pe 70 hectare din cele 120 cul
tivate anul trecut cu păioase, plan
tarea cartofilor se face într-un teren
pregătit doar printr-o singură trece
re cu combinatorul, în timp ce pe
restul suprafeței, pentru a se afina
solul la adîncimea de încorporare a
seminței, mai este necesară aplicarea
unei lucrări suplimentare cu discul
In agregat cu bara nivelatoare și
grapa eu colți. Cum solul nu avea o
structură uniformă, ceea ce impunea
reglarea mașinilor din mers, cei doi
specialiști și-au împărțit sarcinile și
răspunderile, asigurînd astfel o cali
tate înaltă fiecărei lucrări.
IN CÎMP — ÎNTREAGA SUFLA
RE A SATULUI. Urmărindu-se in
permanență starea solului și stabilindu-se ordinea de urgență a lucră
rilor agricole, la C.A.P. Sanislău,
două zile la rînd, pe frig și vînt.
In cîmp s-a lucrat în mod normal.
Cele 16 echipe de cooperatori se aflau
la plantarea cartofilor timpurii ; alți
400 de cooperatori continuau tăierile
în livezi, cu 26 de tractoare se arau
terenurile nisipoase, 16 agregate
erau la pregătirea terenului și des
chis rigole pentru cartofi ; două agregate grăpau și nivelau ogoarele.
Ziua de muncă pentru toți cei 1 500
de cooperatori și 150 mecanizatori,
ciți formează aici întreaga forță aptă

de muncă a satului, începe șl se
sfîrșește odată pentru toți, adică di
mineața după răsăritul soarelui și
seara pe întuneric. Fiecare își cu
noaște dinainte sarcinile zilnice și
muncește cu hărnicie pentru a pune
baze puternice recoltelor record din
acest an.
SPECIALIȘTII — PRIMII DA
TORI SA RĂSPUNDĂ DE CALI
TATEA LUCRĂRILOR. Există o le
gătură directă între rezultatele tot
mai bune care se obțin la I.A.S.
Cărei și climatul de ordine și disciplină în care se desfășoară activi
tatea în această unitate. Am trecut
pe la multe din punctele de lucru,
unde oamenii puneau bazele viitoa
rei recolte de cartofi, legume, bor-

satu mare:

vilcea;

RESURSELOR
MATERIALE

cată numai în ideea de a rotunji ra
portările statistice. Cum altfel poate
fi interpretată nepăsarea pe care o
manifestă șeful fermei nr. 1 din ca
drul I.A.S. Odoreu, inginerul loan
Repede, față de modul necorespun
zător in care cei patru mecaniza
tori din subordinea sa pregăteau
terenul pe o solă prevăzută a se
cultiva cu sfeclă de zahăr? In ca
zul de față mecanizatorilor nu li se
putea reproșa prea mult, pentru că
în fond ei nu făceau altceva decît
să aplice agrotehnica indicată de
șeful de fermă. Adică să răzuiască
solul la suprafață. Admițînd chiar că
avem în față un caz izolat de aba
tere de la normele ce stabilesc răs
punderile și îndatoririle specialistu
lui agricol, așa
cum s-a încercat
să fim convinși,
el nu poate fi
trecut cu vederea.
RITM INTENS
DE LUCRU ȘI
ÎN LEGUMICUL
TURA. Și legumi
cultorii din județ
au înregistrat, in
pofida condițiilor
de timp nefavo
rabil, un bilanț
bun în pregătirea
terenului și în
acțiunea de plan
tat și semănat,
Pină acum terenul a fost pregătit pe
1 430 hectare din cele 3 400 destinate
legumiculturii in asociațiile de profil
și alte unități agricole. De aseme
nea, s-au plantat și semănat 485 hec
tare, din care 30 hectare cu ceapă,
190 hectare cu mazăre pentru păstăi
și 265 hectare cu rădăcinoase.
Pe malul Someșului, imediat la ie
șirea din Satu Mare, la asociația le
gumicolă cîteva sute de
oameni
plantau cartofi și varză. Pentru a le
feri de înghețul nopții și a le asigu
ra un microclimat specific celui din
solar, oamenii protejau culturile cu
folii de polietilenă perforate întinse
la suprafața solului.

••

Semănatul mazării

ceag, lucernă șl sfeclă furajeră. Și
trebuie să spunem că ne-a fost greu
să alegem pentru reportajul de față
formația de mecanizatori care ar pu
tea fi dată drept exemplu de acțiune.
Fiecare în parte și toate la un loc
constituie, în fapt, o dovadă a forței
cu adevărat nebănuite pe care o des
cătușează munca clădită pe spirit de
echipă. Pe mecanizatorii Gabor
Ignațiu, Teodor Roșu, Antal Blaziu
și Vasile Barta, din ferma condusă
de Ștefan Freund, i-am întîlnit in
tr-o solă pe care o pregăteau pen
tru semănatul sfeclei furajere. La
fermă din Ghenci se plantau cartofi
cu două mașini normale, cu una de
mare capacitate, 6 SAD, folosită pen
tru prima dată în această unitate.
Aducem în discuție și marea
răspundere pe care o poartă specia
liștii din unitățile agricole pentru
calitatea lucrărilor agricole, pentru
recoltă. Edificator este exemplul spe
cialiștilor de la C.A.P. Sanislău, în
frunte cu președintele cooperativei,
inginer 'Liviu Groza, al celor de la
Lazuri, Petrești, Foieni, Cărei, pe
care i-am întîlnit in aceste zile în
eîmp alături de mecanizatori, îndrumîndu-le munca, șfătuindu-se cu ei,
adoptînd deciziile cele mai indicate
în situațiile date.
Am întîlnit insă și specialiști a că
ror prezență în cîmp poate fi justifi-

★

Pînă în seara zilei de 21 martie,
în unitățile agricole din județul Satu
Mare terenul a fost pregătit pe 12 450
hectare. Culturile din prima epocă
au fost însămînțate pe 9 052 hectare
din cele 24 100 hectare planificate.
S-a încheiat semănatul ovăzului și
al mazării, iar cartofii timpurii și
de vară au fost plantați pe 340 hec
tare, reprezentînd 23 la sută din su
prafață destinată acestei culturi.
Așadar, lucrările de primăvară bine
organizate se desfășoară în ritm in
tens, cu răspundere din partea me
canizatorilor și specialiștilor pentru
calitatea lor.

Iosif POP
Octav GRUMEZA

Plantorea cartofilor pe terenurile I.A.S. Cărei, județul Satu Mare, se execută
cu mașini de mare randament
Foto : M. Sarea

Exemplul celor mai buni grădinari
să fie urmat de toți!

în această primăvară, unitățile agricole din județul Vîlcea au de,
plantat cu legume aproape 2 000
hectare, deci cu 250 hectare mai
mult decît in anul precedent. Tre
buie precizat, de asemenea, că pre
vederile planului pentru legumele
timpurii sînt și ele superioare. „De
acum sîntem gata să ieșim în cîmp
— ne spune inginerul Pantelimon
Zorilescu, directorul direcției agri
cole județene. Numai vremea să ne
lase să trecem la plantat". La aceas
tă concluzie am ajuns și noi, după
ce timp de două zile am fost în prin
cipalele bazine legumicole și unități
agricole din sudul județului.
O primă constatare : atît prin pa
turile calde amenajate pe aproape
15 000 metri pătrați, cît și prin sera
de producție Șirineasa sînt asigurate,
la ora actuală, peste 11 milioane
fire de răsad pentru culturile de
varză șl tomate timpurii, cu 20 la
sută mal mult decît necesarul pen
tru culturile din prima epocă. „Am
realizat acest excedent — precizează
inginerul Ion Spălățelu, directorul
intreprinderii județene de legume
și fructe — spre a asigura materia
lul săditor și pentru eventualele
completări în cazul că timpul frigu
ros ori bruma ar afecta plantele din
grădini".
A doua constatare : încă din iarnă
s-a urmărit cu prioritate fertilizarea
cu cel puțin 30 tone îngrășăminte

organice a tuturor suprafețelor des
tinate culturilor legumicole. în ca
zul cooperativei agricole Budești,
unde, după cum ne spunea șeful de
fermă, ing. Stelian Dorobanțu, au
fost destinate alte suprafețe pentru
culturile de legume, situate mai aproape de sursa de apă, cantitățile
de gunoi de grajd cu care s-a ferti
lizat fiecare hectar au fost chiar de
peste 40 tone.
Dar să vedem ce se Întreprinde
concret în aceste zile premergătoa
re trecerii la plantat în cimp. Pre
ședintele consiliului agroindustrial
Zătreni, Vasile Părăușeanu, ingine
rul Silvia Rotaru și alți 18 membri
ai cooperativei agricole Tepești lu
crau laolaltă la executarea canale
lor de scurgere a apei aflate în ex
ces pe terenul de grădină. „în afa
ra materialului săditor — ne spune
președintele consiliului unic — în
toate cele cinci cooperative agricole
care urmează să cultive legume am
confecționat peste 20 000 araci pen
tru susținerea tomatelor. Din expe
riența anilor trecuți am constatat că
prin această metodă eîștigăm cel
puțin 5 000 kilograme roșii la hec
tar. Fără a mai pune la socoteală
și faptul că aracii ne permit să exe
cutăm în mod corespunzător toate
lucrările de întreținere a culturilor".
Deci, în funcție de timp, se poate
trece la plantatul legumelor In toate
cooperativele din acest consiliu 7

întrebăm. „Din păcate, lucrurile nu
stau peste tot la fel de bine. La coo
perativa agricolă de producție Lăcusteni, de exemplu, răsadurile sint
întîrziate deoarece inginerul Cris
tian Brănescu, șeful de fermă, s-a
luat după capriciile vremii și nu a
respectat indicațiile și sarcinile pri
mite privind însămințarea la timpul
optim a semințelor de legume in ră
sadnițe. Pentru același motiv a tre
buit să-l schimbăm din funcție
pe șeful fermei legumicole de la
cooperativa agricolă din comuna Ză
treni".
Asemenea stări de lucruri, ca șl
alte deficiențe am sesizat și noi în
raidul întreprins. în unele unități
din consiliile unice Bălcești, Crețeni
și Băbeni nu se urmărește zilnic
stadiul de vegetație a răsadurilor,
se amină repicarea în mod nejusti
ficat de la o zi la alta și mai grav
este faptul că n-au fost luate mă
suri de protejare a răsadnițelor
cu folie și, din această cauză, o par
te din materialul săditor a început
să se deprecieze. De asemenea, pe
unele terenuri destinate culturilor
de legume în cooperativele agricole
Irimești, Amărăști, Ionești și altele
apa continuă să băltească, ceea ce —
se înțelege — va afecta producțiile
dacă nu se iau măsuri imediate de
evacuare a excesului de umiditate.

Ion STANC1U

corespondentul

„Scînteii"

EXPERIENȚA

ÎNTREPRINDERII DE

TRANSPORTURI AUTO

d/ai Județul argeș pun£ Jn evidentă

Un mod exemplar de a acționa
rapid și eficient
Preocupat să răspundă cu promptitudine și exigență sarcinilor sta
bilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,
privind recuperarea, recondiționarea și refolosirea materialelor și piese
lor de schimb, in urmă cu trei ani Comitetul județean Argeș al P.C.R.
a organizat, împreună cu ziarul „Scinteia", un schimb de experiență
la care au participat muncitori și specialiști din unitățile județului cu
bune rezultate in acest domeniu. In fața unor materiale, piese și subansamble, participanții au relevat prin exemple viabile că nu există
practic piese de schimb care să nu poată fi recuperate, recondiționate și

ANVELOPELE REȘAPATE

parcurg milioane de kilometri,
sporind veniturile unității
între informațiile care au stirnit
larg interes in rîndul muncitorilor
și specialiștilor prezenți la schim
bul de experiență în urmă cu trei
ani este și aceea care se referă
la recondiționarea, printr-un pro
cedeu original și eficient, a anve
lopelor uzate. Se releva că numai
cu anvelopele recondiționate in
tr-un singur trimestru s-a asigurat
un rulaj al mijloacelor de trans
port de peste 15 milioane km, obținindu-se o economie netă de
peste 1,2 milioane lei.
Directorul întreprinderii. Ingine
rul Constantin Popa, ne Înfățișea
ză. prin date și cifre convingătoare,
importanța recondiționării anvelo
pelor. arătind avantajele și econo
miile ce se pot obține nu numai
în unitatea in cauză, ci și in toate
întreprinderile de profil din țară.
De unde s-a pornit 7 Cei din
sectorul transporturilor auto — dar
nu numai ei — știu bine ce se
intîmplă cu o anvelopă la care a
apărut o tăietură adîncă. înainte,
o anvelopă aflată într-o aseme
nea situație era dată la o parte
sau, ca și alte surate ale sale, era
pusă pe foc, poluînd cu fumul lor
negricios și atmosfera. Așa se pro
ceda și la I.T.A. Argeș, în do
tarea căreia se aflau 2 500 auto
vehicule, remorci și autotrenuri echipate cu cîteva mii de anvelope.
Datorită rupturilor, tăieturilor și
uneori exploziilor, anual erau scoa
se din uz 3 000 anvelope. înmulțindu-se prețul mediu cu 3 000 anvelo
pe rezulta anual o pagubă de 2 mi
lioane lei. Și aceasta dacă se lua in
calcul numâi valoarea anvelopelor.
Pentru că pierderea materială propriu-zisă era mult mai mare, iar
lipsa anvelopelor crea, nu de puține
ori, greutăți în exploatarea auto
vehiculelor. Dar dacă se extinde
calculul la nivelul țării, problema
în discuție se cuvine și mai mult să
fie luată în seamă de toți cei in
teresați.
Receptiv la nou, colectivul între
prinderii a acționat, încă din 1980,
pentru a valorifica o soluție propu
să de Institutul de cercetări pen
tru cauciuc și mase plastice din
București. Buna colaborare cu acest
institut și întreprinderea „Danubia
na" din București a dus la definiti
varea și aplicarea unei tehnologii
de preparare și vulcanizare a anve
lopelor cu plasturi gumați de ranforsare. Operațiunea de vulcanizare
nu era nouă. Nou și cu multiple
avantaje se dovedea faptul că ve
chile manșoane erau înlocuite cu
plasturi gumați, formați din stra
turi de pînză cauciucată care se
vulcanizează pe locul rupturii. De
menționat că prin folosirea plastu
rilor gumați se scurtează de 3—4 ori
timpul de vulcanizare și se elimină
risipa de anvelope la manșoanele
confecționate.
— Pentru a demonstra o dată mai
mult simplitatea acestei soluții —

ne spune inginerul Ionel Salomia.
șeful atelierului de reparații de la
Autobaza nr. 1 Pitești — precizăm
că cele mai multe componente ale
instalației de vulcanizare, sculele,
dispozitivele șl rectificatoarele au
fost executate și apoi diversificate
de muncitorii unității. Muncitorii
au fost specializați la „Danubiana",
de unde s-au primit inițial și tipa
rele pentru plasturii gumați.
în ultimii ani, aici, la autobază,
s-a conturat o bogată experiență in
acest sens, s-a organizat nn adevă
rat flux tehnologic de recondiționare a anvelopelor. Lunar se vul
canizează 500—600 anvelope.
Din discuțiile cu alți oameni de
aici rezultă că au crescut preocu
pările lor atît pe linia productivi
tății, cît și în privința calității. Pe
flux au fost introduse universale
reglabile ce permit vulcanizarea
tuturor anvelopelor. în strînsă con
lucrare cu cei doi colaboratori amintiți s-a Îmbunătățit și procedeul
de vulcanizare. Mai multă grijă se
acordă pregătirii cauciucurilor, în
sensul că defecțiunile vizibile și
ascunse sînt depistate la timp cu
ajutorul unei instalații de diagnoză
primită în dotare. Defecțiunile an
velopelor sint inlăturate acum și
prin vulcanizarea interioară cu
diagramă sub presiune. Mai notăm
că părțile componente ale instala
ției de vulcanizare, intre care pli
tele de coacere, sculele, dispoziti
vele, au fost tot mai mult diversi
ficate. Față de 2 700 lei cît este pre
țul unei anvelope noi, costul vul
canizării este de circa 200 lei. In
ultimii patru ani au fost recondi
ționate 16 000 anvelope, cu care
s-au parcurs 150 de milioane kilo
metri echivalenți, economia la
cheltuielile de transport fiind de
ciieva zeci de milioane iei. Mai
este de menționat că prin folosi
rea și execuția plasturilor gumați
se scurtează de 3—4 ori timpul de
vulcanizare și se elimină risipa
de anvelope, iar în ce privește
trăinicia acestora se poate spune
că locul vulcanizat devine deose
bit de rezistent, că se poate pro
duce o ruptură în altă parte, dar
în nici un caz aici.
Nu întîmplător deci, procedeu!
s-a generalizat la un număr de în
treprinderi similare din județ și
din țară. Ministerul de resort a or
ganizat aici o consfătuire cu ca
drele tehnice din toate unitățile
de profil din subordine.
— De la aplicarea procedeului
au mai fost scoase din magazie
pentru rulaj anvelope noi 7 — il
Întrebăm pe tovarășul Constantin
Popa.
— Da. Dar numai pentru roțile
din față. Pentru cele din spate, nu.
— Livrați instalații componente
șl plasturi gumați și altora 7
— Da. Oricind stăm la dispoziția
tuturor unităților interesate în pre
luarea acestei tehnologii deosebit
de eficiente.

ULEIURILE, ANTIGELUL

Șl BATERIILE REGENERATE
își dobîndesc calitățile inițiale
La Autobaza nr. 1 a întreprinde
rii s-au dat în funcțiune, în pre
mieră, trei noi capacități de pro
ducție. în legătură cu acestea, după
cum vom vedea remarcabile, am
solicitat amănunte inginerului Ni
colae Dinoiu, directorul tehnic al
I.T.A. Argeș :
— In primul rînd este vorba de
instalația de regenerare a uleiuri
lor minerale arse. In acest sens
precizez că întreprinderea noastră
consumă anual uleiuri minerale in
valoare de 10 milioane lei. Ele sint
folosite la echipamentele de bascu
lare și ridicat, cît șl la multe alte
utilaje. Uleiurile, pe lingă faptul
că sint costisitoare, in componența
lor intră și aditivi ce se aduc din
import. De Ia acest raționament au
pornit căutările noastre pentru a
găsi soluția de regenerare. Mergînd
din aproape în aproape, am dat de
urma unei instalații concepute cu

ani fn urmă de un Inginer român
și construită de întreprinderea de
utilaj tehnologic din Buzău. De
acolo am adus-o la noi în autobază
șl cu unele modificări am pus-o în
stare de funcționare. Cu această
instalație, compusă din trei reci
pient montați în cascadă, uleiul
mineral ars este supus unor trata
mente mecanice, chimice și de fil
trare pe parcursul a 3—4 bre, aces
ta fiind adus in starea lui inițială
de refolosire.
Eficiența 7 Capacitatea de rege
nerare a instalației este de 800 litri
pe o șarjă. Potrivit calculelor, re
zultă o economie de peste un mi
lion de Iei anual.
Al doilea obiectiv este instalația
de regenerare a antigelului uzat.
Ea a fost concepută și construită
cu forțe proprii. Notăm că antigelul uzat, primit de la conducătorii
auto in momentul cînd aceștia ope

refolosite, că nu există materiale rezultate din producție sau consuni
care să nu ișl găsească un nou drum în circuitul economic.
Intre multele experiențe valoroase înfățișate cu acel prilej, aceea *
întreprinderii de transporturi auto Argeș s-a detașat prin caracterul știin
țific, bine organizat al tuturor acțiunilor. Tocmai de aceea, revenim in
această unitate pentru a urmări cum s-a îmbogățit experiența acumulată
aici în domeniul recuperării, recondiționării șl refolosiril materialelor și
pieselor de schimb.
rează schimbul la motor, este pus
în vasul colector al instalației, care
are o capacitate de 300 litri.
Prin conducte de mici dimensiuni,
antigelul uzat pătrunde in vasul de
încălzire la 60 grade, după care
trece în vasul de spumare și, apoi, în sistemul de filtrare ionică
pentru eliminarea impurităților
fine. Uleiul este tratat apoi aici cu
etil glicol sau glicerină și, astfel,
el ajunge în starea sa inițială. Ci
clul de regenerare durează 3—4
ore. Avantajul economic este des
tul de mare, întrucît costul acestui
produs este și el mare. Pină acum
au fost regenerați peste 3 000 litri
de antigel.
Atelierul de recondiționat bate
riile este cel de-al treilea obiectiv
destinat reciclării materialelor și
pieselor de schimb la întreprinde
rea argeșeană. Principalul utilaj
din dotarea atelierului, înființat la
Autobaza nr. 1, îl constituie gene
ratorul pentru ultrasonarea electrolitului (lichidului) cu care se în
carcă și se formează bateriile. A-

telierul, încadrat cu șase lucrători,
mai cuprinde bancuri pentru
demontarea și montarea carcaselor
și pieselor componente ale baterii
lor, cazanul de spălare și desulfurare a lor etc. După ce bateriile
„moarte" trec pe la fiecare din pos
turi pentru a li se face operațiile
cuvenite, cît și înlocuirea pieselor
uzate, acestea sînt aduse în fața
generatorului. Așa cum precizam,
cu ajutorul lui se fac electrosonarea lichidului de formare și în
cărcarea acumulatorilor. Proprieta
tea acestei operații este aceea de a
dubla durata lor de funcționare șt
de a crește factorul de putere pînă
la 33 la sută, ceea ce înseamnă o
pornire mai ușoară șl mai scurtă
a motoarelor și o uzură mai mică
a pieselor în mișcare. Din toate acestea se desprinde limpede efi
ciența noii metode de recondiționa
ră a bateriilor. Dealtfel, au și fost
recondiționate șl date în circuit 150
de baterii, care se comportă irepro
șabil.

P PIESELE DE SCHIMB
RECONDIȚIONATE
asigură satisfacerea operativă
a unor cerințe majore
ale producției
Ar fi, desigur, multe alte aspec
te asupra cărora s-ar cuveni să in
sistăm în legătură cu experiența
valoroasă acumulată de întreprin
derea argeșeană. Ne oprim, în con
tinuare, asupra a încă unui aspect
la fel de semnificativ în ce pri
vește efortul de inteligență și spi
ritul gospodăresc al colectivului
pentru valorificarea tuturor resur
selor materiale recuperabile. Este
vorba de recondiționarea pieselor
de schimb.
Din datele prezentate de specia
liști ai întreprinderii reținem că
aici sînt recondiționate peste 120
de repere. Bunăoară, pentru re
condiționarea cutiilor de viteze
AK-5-33 s-a conceput un sistem de
modulare a pinioanelor, înlocuindu-se prin încastrare pe nuturi bu

tucul pentru toate pinloanele, obținîndu-se o economie de peste
250 000 lei. De asemenea, s-a pus
accentul pe asimilarea și recondi
ționarea unui număr cît mai mare
de piese, ansamble și subansamble
destinate parcului de autovehicule
dotate cu motor Diesel. Totodată,
se recondiționează pompe de apă
și benzină, pivoți, arbori cotiți etc.
Recuperarea și recondiționarea pie
selor se extind continuu. „Sîntem
în măsură să recuperăm tot, chiar
și un șurub dacă e nevoie, care
dacă e distrus la un capăt îl tăiem
și îl refiletăm" — ne spune ingi
nerul Salomia. Și piesele de schimb
recondiționate asigură satisfacerea
operativă a unor cerințe majore
ale producției.

RECICLAREA MATERIALELOR
- obiect de studiu și practică
in școli
Se cuvine subliniat că acțiunea
de reciclare a materialelor și pie
selor de schimb a fost extinsă și
în cele două grupuri școlare de șo
feri ale întreprinderii — din
Cîmpulung și Curtea de Argeș. La
Cîmpulung, cea mai mare parte a
orelor prevăzute in programa de învățămînt este afectată practicii în
producție, în cele 20 ateliere ale
școlii, dotate cu aparatură și
SDV-uri și încadrate cu tot atîția
maiștri. Se repară și se recupe
rează de către elevi diferite piese,
de la cilindrii dubli de frină pină
la acumulatoare pentru basculante
și autocamioane. Cunoștințele teo
retice și practice dobîndite astfel
au determinat conducerea între
prinderii să încredințeze școlii exe
cutarea reparațiilor capitale la
basculantele „Raba". Cum se pro
cedează 7 Mașinile sînt demontate
de elevi în ateliere pînă la ulti
mul șurub. O serie de piese — mo
torul, cutia de viteze, punțile din
față și spate etc. — sint trimise
în atelierele specializate de repa
rații ale întreprinderii, de unde se
întorc din nou in școală. De men
ționat că elevii repară și ei o par
te din aceste piese, executînd și

lucrări de tinichlgerie și Ia insta
lațiile electrice. Cînd piesele au ajuns înapoi, elevii, supravegheat!
de maiștri, execută în întregime
reparația capitală a acestor mașini.
Efectuarea lucrărilor de reparație
a mașinilor basculante este făcu
tă de calitate corespunzătoare și
cu aproape jumătate din prețul
perceput de întreprinderile specia
lizate.
Totodată, la Grupul școlar de con
ducători auto Curtea de Argeș se
repară autobuzele. Aici s-a dat în
folosință un atelier modern de re
parații capitale și curente. O pre
cizare : se are în vedere ca fie
care operație de descompunere și
montare să treacă prin mina fie
cărui practicant. Piesele principa
le — motor, cutie de viteze etc. —
demontate pînă la ultimul șurub
sînt trimise tot in atelierele spe
cializate de reparații ale întreprin
derii. Cele mai multe insă se re
condiționează de către elevi. Cînd
totul este gata, autobuzul e re
compus de ei și redat circuitului
rutier. Reparațiile capitale se rea
lizează cu cheltuieli de două ori
mai mici, intr-un timp mai scurt
și de bună calitate.

Am prezentat experiența acestei unități In domeniul recuperării,
recondiționării și refolosirii materialelor și pieselor de schimb tocmai
pentru că o serie de elemente tehnice și organizatorice ale acestei
experiențe pot stirni interesul colectivelor din alte unități, puțind
fi preluate și aplicate cu bune rezultate. Reamintim, așa cum au pre
cizat specialiștii din întreprinderea argeșeană, că toți cei interesați pot
primi Ia fața locului toate detaliile necesare in legătură cu experiența
dobindită aici in această acțiune de mare interes pentru economia
națională.

Gheorqhe CIRSTEA
corespondentul
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( Vibrante mărturii tie înaltă prețuire și devotament față tfe partid,A
față de cel mai iubit fiu al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu

«

FIERBINTE OMAGIU
DIN INIMA TĂRII

moționantă expresie a ne
țărmuritei iubiri, a deplinei
identificări a poporului cu
Eroul acestui prezent revoluționar,
cu cel care ne-a conferit dreptul
la istorie, unindu-ne energiile
întru realizarea generosului pro
iect social comunist, volumul Uniți
în cuget și-n simțiri — apărut la
Editura Eminescu sub auspiciile
Consiliului Culturii și Educației
Socialiste — constituie un mișcă
tor omagiu pe care scriitori de
frunte din toate generațiile îl aduc
celui mai iubit fiu al patriei, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Simbolizînd
expresiv unitatea noastră de gînd
și faptă în jurul partidului, al con
ducătorului său, textele adunate
Intre coperțile acestei cărți consti
tuie un prețios document sufletesc,
un autentic testimoniu de simțire
al națiunii noastre socialiste, care
trăiește astăzi un ceas istoric al
multimilenarei
sale
dăinuiri.
Acestor stări de conștiință, de in
candescentă adeziune la ideile,
inițiativele și acțiunile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, proeminentă
personalitate a istoriei noastre și
om politic de anvergură mondială,
al cărui nume este invocat cu res
pect pe toate meridianele planetei,
Ie stau mărturie poemele și me
ditațiile, eseurile și evocările, re
portajele și însemnările adunate în
acest emoționant volum. Autorii
lor sint poeți, prozatori, reporteri
cunoscuți ori aflați la început de
drum, oțelari care stăpînesc fluviul
fierbinte de metal sau țărani care
conferă pămîntului o nouă rodni
cie, istorici, ori cercetători ai valo
rilor spiritualității noastre, econo
miști, ziariști, profesori, studenți,
elevi, sînt români, maghiari, ger
mani, dar, dincolo de această fi
rească diversitate de condiții, pro
prie unei societăți dinamice, este
identic prea plinul sufletului,
prin puterea iubirii din adincuri
convertită în lumina vie a cuvîntului frumos, a urării izvorite din
inimă.
Gîndind Ia cel care le întrupează
exemplar visele,. la arhitectul lucid
al devenirii comuniste a României, fiii patriei se gindesc la pa
trie, la destinul lor coleotiv, la
ceea ce le definește statura mo
rală, patosul constructiv. In aceas
tă dialectică a recunoașterii unui
întreg popor în cel care îi perso
nifică aspirațiile, demnitatea, se
tea de libertate, voința de pace
poate fi aflată ideea centrală, me
tafora tutelară a cărții- Imaginea
de excepție a unei vieți de patriot
și revoluționar se încheagă din
fiecare filă, din fiecare ipostază
evocată. Chipul Ctitorului, al
marelui patriot preocupat statornic
de bunăstarea materială și spiri
tuală a poporului său domină, de
pildă, inspiratul eseu al scriitoru
lui Eugen Barbu — Pace, Indepen
dență, Construcție, al cărui titlu
rezumă de fapt programul comu
nist al conducătorului partidului și
statului nostru : „Noi am învățat
că fără a fi puternici nu putem
exista și de asta ne trebuie Pace,
Independență și, mai ales, un fond
material, adică Industrie, Electri
ficare, Cultură ! Un mare Condu
cător de Stat este înainte de toate
un mare Edil, un Gospodar care
sc gindește Ia resursele pe care le
are Ia indemină și la modul de a
Ie folosi la maximum ; el impune
tuturor un model și asta nu se
poate face decit demonstrînd că
societatea e viabilă".
Dovezi grăitoare ale acestei vi
talități sînt descoperite în toate
acele domenii ale vieții economicosociale, științifice, cultural-artistice impulsionate puternic de gindirea novatoare a secretarului ge
neral al partidului, de acțiunea re
voluționară a președintelui țării,
de la a cărui alegere vom sărbă
tori în curind zece ani de mari și
rodnice înfăptuiri. In el este glo-

E

„Uniți In cuget și-n simțiri" —
Editura Eminescu.

rificat cu gratitudine Ctitorul de
țară nouă, făuritorul unei econo
mii moderne, strategul noii revolu
ții agrare, gînditorul unui nou,
științific echilibru intre industrie
și agricultură, creatorul unui ar
monios concept de construcție so
cială : „Accepția modernă presu
pusă de conștiința revoluționară a
partidului nostru comunist cu
privire Ia virtuțile pămîntului ro
mânesc și la viitorul valorii și ca
pacității de exploatare mereu
sporite ale acestui pămint este —
notează
cu
emoție
conținută
scriitorul Dinu Săraru — izvorul cu
adevărat grandioasei acțiuni ini
țiate
de
președintele Nicolae
Ceaușescu, teoretician cutezător al

construcției socialiste, gînditorul
comunist care a supus unei acute
priviri analitice conceptul de con
strucție socialistă, pentru a re
considera creator ecuația lui, echilibrind raportul industrle-agricultură, reliefînd și fundamentind
științific rolul hotăritor al agri
culturii In cadrul acestui raport,
consacrind cu argumente categori
ce tema «noii revoluții agrare» in
contextul operei socialiste româ
nești".
Cu aceeași vibrantă recunoștință
se îndreaptă gîndul fiilor țării spre
făurarul noii conștiințe, spre con
ducătorul încercat și înțelept care
a îmbogățit patrimoniul spirituali
tății românești cu idei, teze și con
cepte fundamentale, care desem
nează vastul orizont de acțiune al
umanismului revoluționar. Văzind,
pe bună dreptate, în toate cuvîntările secretarului general al parti
dului, în inițiativele sale pe planul
politicii interne și exțerne româ
nești un program umanist de ac
țiune, o cale tot mai larg deschisă
spre o contemporană Cetate a Soa
relui, Alexandru Bălăci subliniază
hctărîtorul aport al tovarășului
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea conceptului de om nou, constructor devotat și conștient al comunismului : „O axă cardinală a
oricărei cuvintări a președintelui
(ării este concepția sa despre uma
nismul revoluționar. El a indicat
totdeauna acest principiu ca punct
ferm de orientare a oricărei acti
vități umane. El a cerut totdeauna

ca întreaga energie creatoare a po
porului român să fie dinamizată
de impulsul și stimulul permanent
al comuniștilor, pentru modelarea
omului nou, apt să edifice reala
Cetate a Soarelui, a contempora
neității, statul armonic al civiliza
ției superioare, al culturii integra
le în care freamătă plenar în
treaga efervescență creatoare a
unui popor liber, in făurirea inaltului său destin umanist". Către el
se îndreaptă cele mai alese sen
timente ale tuturor fiilor țării,
sentimente reunite intr-un buchet
simbolizînd omagiul țării. „Cine va
primi buchetu-n dar / A clădit tot
faptă peste faptă / Pentru-o lume
bună și mai dreaptă, / Și e fiul

țării ceT iubit / Ca un astru eare-d
răsărit, / Patriot și revoluționar".
(Mihai Beniuc). Văzînd în secreta
rul general al partidului un „om
de curaj ce a redat țării un tezaur
intelectual și artistic de o valoare
nepieritoare" (Valeriu Râpeanu,
Permanență și simbol), un neobosit
chezaș al faptei pentru (ară, un
erou pururi tînăr și o întrupare a
supremei omenii, autorii cinstesc
în această mare personalitate a
epocii contemporane pe făurarul
prezentului, pe cel care ne-a re
stituit trecutul și ne-a prefigurat
cu luciditate viitorul : „Acum cind
ne-am unit in libertate, / Cind
inima in pieptul Țării bate, // Cind
stă in fruntea ei, ales de noi, / al
neamului erou intre eroi. // Glorie
lui ! Și Țării glorie ! / El ne-a dat
dreptul iarăși la istorie, // El ne-a
redat vitejii și martirii, / El poartă-n ochi luminile unirii". (Ion
Brad, Uniți in libertate).
în deplină concordanță cu toți
fiii țării, poeții văd în Omul care
poartă în sufletul său generos as
pirațiile și sentimentele poporului
căruia ii aparține, pe cel ce sin
tetizează visarea iubită și fapta vo
ievozilor, a tuturor eroilor trecu
tului, ale căror calități le ridică
la dimensiunea strălucirii revolu
ționare, întrupîndu-le armonios :
„Se-nalță-n libertate tricolorul /
străluminind al patriei obraz, / ne
stăvilit spre comunism ni-i zbo
rul / Cel Bun ! Cel Drept ! Cel
Mare ! Cel Viteaz ! // O, patrie-n
lumină, viitorul / noi ți-l clădim cu

nlcipiu. Baza materială specifică
învățămîntului a fost completată cu
cea a unităților productive și de
cercetare științifică, ceea ce consti
tuie o premisă esențială pentru buna
pregătire de specialitate a studen
ților și integrarea lor rapidă și efi
cientă în producție.
— Punem la temelia pregătirii

ții au realizat o producție-marfă în
valoare de aproape 700 000 lei. Cu
cele peste 4 milioane lei obținute pe
această cale, Institutul de învăță
mînt superior din Baia Mare, după
cum se sublinia recent în adunarea
oamenilor muncii, își asigură auto
finanțarea pe o perioadă de aproape
o jumătate de an.

ÎNSEMNĂRI DIN BAIA MARE
studenților teza de o mare valoare
teoretică și practică elaborată de
secretarul general al partidului sin
tetizată în „îmbinarea strinsă a
muncii, învățămîntului și cercetării"
— ne spune tovarășul Gheorghe Pop,
rectorul institutului. 1 Concomitent
cu accentuarea preocupărilor colec
tivului didactic pentru creșterea
valorii formative a fiecărei dis
cipline s-au adîncit sarcinile in
struirii practice, perioadă în care
studenții se integrează în colectivele
de muncă din întreprinderi ori din
școli, participînd direct atît la activi
tățile productive, cit și la cele
social-politice.
Alături de specialiști de la institu
tul de cercetări și de la centrala
minereurilor, cadrele didactice și
studenții abordează teme de cerce
tare prioritare pentru economia na
țională, cum ar fi cele privind
valorificarea superioară a minereuri
lor de neferoase, reducerea consu
murilor de curent electric în subte
ran, mecanizarea conjplexă a lu
crărilor din subteran, reintroducerea
în circuitul economic a reziduurilor
metalurgice, organizarea superioară
a producției și a muncii în între
prinderi. In 1983 au fost abordate
26 de teme de cercetare pe seama
cărora s-au încheiat contracte In va
loare de 3,5 milioane lei. De aseme
nea, In atelierele institutului studen-

Implicarea tot mai eficientă a ac
tivității de cercetare a institutului
în soluționarea unor probleme fun
damentale și de mare actualitate
pentru sectorul minier, cum ar fi în
noirea tehnologiilor, îmbunătățirea
calității concentratelor miniere sau
sporirea mai accentuată a producti
vității muncii se înscrie pe linia
obiectivelor prioritare ale integrării.
Dacă in 1983, de exemplu, produc
ția fizică medie în unitățile mi
niere ale centralei era de 122 tone
pe post, în 1984 aceasta trebuie să
crească la 220 tone pe post.
Cercetarea, cu participarea nemij
locită a studenților, este angajată
Insă și in alte domenii: organizarea
și eficiența policalificării personalu
lui muncitor din meseriile de bază
de la mina Cavnic, expertlzarea
structurilor de rezistentă la con
strucțiile de suprafață din unitățile
miniere, studierea efectelor poluării
în bazinul industrial Baia Mare. în
ceea ce privește activitatea studen
ților de la institutul pedagogic,
menționăm elaborarea unor lucrări
monografice, ca de pildă „Graiul,
etnografia și folclorul zonei Chioar",
lucrare distinsă cu premiul I în ca
drul Festivalului național „Cîntarea
României".
Rodul acestor contribuții se veri
fică în practică, in producție, pre

Programul de creștere a producției agricole
- în centrul activității politico-educative
Satele lalomițene freamătă In
aceste zile, cuprinse de febra pre
gătirilor pentru apropiata campanie
de primăvară. Gospodarii, acei gos
podari ce ne-au obișnuit cu recolte
demne de vrednicia lor și de ferti
litatea pămîntului pe care-1 muncesc,
sînt parcă mai nerăbdători ca altă
dată, poate și pentru că anul aces
ta și-au propus mal mult decit altă
dată ; poate și pentru că semnele
timpului prevestesc un an îmbel
șugat.
Discuțiile cu oamenii, participarea
la o serie de acțiuni in diferite lo
calități ale județului au relevat și
un alt motiv : gospodarii urmează să
obțină rezultate mult mai mari, deo
potrivă pe tarlalele cooperativelor
agricole de producție, cit și pe lo
turile personale, așa cum prevede
Programul unic de creștere a produc
ției agricole în gospodăriile popu
lației. Dealtfel, dezbaterea și însușirea
acestui program a făcut obiectul
unor acțiuni susținute pe toată pe
rioada iernii, urmînd ca ele să con
tinue în forme specifice și în lunile
următoare. Au fost organizate acțiuni
vii, au fost purtate discuții care au
depășit cu mult faza explicării pre
vederilor acestui document, înfăptuindu-se deja o serie de măsuri
pentru transpunerea sa în viață. In
rîndurile de față vom înfățișa cîteva
dintre aceste acțiuni, cu putere de
generalizare.

brațul veșnic treaz. / Azi, Ceaușescu
ni-i Conducătorul / Cel Bun ! Cel
Drept ! Cel Mare ! Cel Viteaz 1“
(Victor Tulbure, Cintec).
Inspirate versuri, datorate unor
cunoscuți poeți ca Virgil Teodorescu, Virgil
Carianopol, Ion
Gheorghe, Violeta Zamfirescu, Niculae Stoia, Franz Johannes Bulhardt, Mihai Negulescu, Dan Ro
taru, Balogh Jdzsef, George Țăr- .
nea, Dumitru Titus Popa ș.a. —
elogiază cu căldură imaginea unei
personalități polivalente ivite din
popor și ilustrîndu-i strălucit cele
mai înalte năzuințe. Un poem din
care iradiază sentimentul unei vii
admirații și iubiri a întregii na
țiuni omagiază luptătorul pen
tru pace : „Vizionar, cu pasu-i
neinfrint / străbate-n lung și-n lat
acest pămint, / și păcii ii e scut
și ii e sol / ca să nu cadă lumea
noastră-n gol". (Virgil Teodorescu,
Sub cerul (ării). Un altul, clamînd
energic unitatea de ideal și acțiune
a tuturor fiilor acestui pămint,
omagiază „din inimi înfrățite" pe
întîitil Președinte al Republicii
noastre : „Români, maghiari, ger
mani, de orice neam, / Pe citi ne
ține, maică bună, glia / Cu toți ca
frați aici găsitu-ne-am : / Trăiască
Președintele ! Trăiască România !“
(Niculae Stoia, Trăiască Pre
ședintele ! Trăiască România !).
în personalitatea președintelui țării
este identificat neobositul luptător
pentru împlinirea destinului comu
nist al României, omul care și-a
făcut din viață o permanentă dă
ruire pentru cauza celor mulți și
drepți : „Oștean al împlinitelor
destine, / călit de-a revoluției do
goare, / Ni-i Fiul Patriei ! El virstă
n-are / căci epoca intreagă-i apar
ține. II El ctitorind istoria mă
reață / o urcă pe mai-nalte pie
destale. / Unealta de nădejde a
trudei sale, / cea mai de preț, e
propria lui viață". (Balogh Jozsef,
Călit de-a revoluției dogoare).
Cu ochii spre lumina tricolorului,
poeții descoperă cu emoție o relație
de suflet între Partid, Popor și
Eroul ce ne conduce pe comunistul
drum : „O Patrie și un Partid sin
tem acum, / Cînd ne sărbătorim
Conducătorul. / Spre comunism, pe
luminosul drum, / urcăm, purtind
în inimi tricolorul". (Dan Rotaru,
Omagiu) ; in fiecare cuvint, în fie
care gest, in fiecare gînd al pre
ședintelui țării este aflată lumina
unei permanente tinereți : „Erou
tînăr este astăzi bărbatul-erou /
Drumul vieții sale este firul roșu
Se care țara a ajuns la liman I
rumul victoriei, aspru, rodnic, și
nou~T Vis secular al poporului li*■“ neatimat,
ber,
'
' suveran. / Bărbatulerou este OMUL pe care-l cinstim
/ Cu visele noastre cu faptele
noastre cu sporul nostru de dor. /
In adevăr și în libertate, patrie —
astru sublim, / Prin el iți sporim
viitorul temeinic și
cutezător".
(Dumitru Titus Popa, Eroul tînăr
•— bărbatul erou).
Printr-o firească metamorfoză
lirică, poemul împrumută cîteodată
emoționanta formă a laudei, ca
dența urării strămoșești : „La mulți
ani vă cintă țara, ! In suflet cu pri
măvara / La mulți ani cu doru-n
piept, / Om al păcii bun și drept, /
Să purtați' faclia-n mină, / Pentru
patria română, / Așa cintă țara,
glia, / Ceaușescu, România" (Emi
lia Iercoșan, poetă țărancă, Urare conducătorului), iar, alteori,
retorica pasionată a unui jurămînt
de credință nestrămutată : „E bine
că exiști și că ne chemi / Spre ale
muncii-nalte constelații, / Spre
piscuri diamantine tu ne-ndemni. /
Bravi te urmăm și iți sîntem
soldații". (Viorica Farcaș Munteanu. Spre cef de seninătate).
Adevărate inscripții pe arcada
timpului de azi, creațiile înmănun
cheate în volumul Uniți in cuget
și-n simțiri sînt emoționante profe
siuni de credință ale fiilor țării,
solidari — în gînd, in faptă, în
cuvînt — cu al patriei Erou între
eroi, cu Revoluționarul a cărui
gîndire cutezătoare sînt pentru
toți statornic îndemn și exemplu.

Un obiectiv prioritar:
formarea
concepției modeme
despre agricultură

cum și in sesiunile științifice ale in
stitutului, în tipărirea unor cărți și
a revistei studențești „Nord", în al
cătuirea unei arhive etnografice și
folclorice de mare valoare culturală
și științifică, în alte activități care,
laolaltă, conturează profilul distinct
al vieții culturale și științifice din
acest centru universitar, preocuparea
cadrelor didactice și a studenților
de a răspunde într-un cit mai înalt
grad
exigențelor
formulate de
conducerea partidului, de secretarul
său general cu privire la perfecțio
narea continuă a activității în acest
domeniu, de legarea învățămîntului
cu cercetarea și producția.

Gheorghe SUSA
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Formarea tinerilor specialiști—in concordanța
cerințele economiei naționale
cu
Una din remarcabilele realizări ale
•trăvechiului Maramureș in acești 40
de ani care au trecut de la revoluția
de eliberare națională și socială,
antifascistă și antiimperialistă o con
stituie, fără îndoială, ridicarea gra
dului de cultură și civilizație al
populației prin instrucție și educație,
prin dezvoltarea unei rețele școlare
în care învață toți fiii acestor me
leaguri. Baia Mare este astăzi un
centru de învățămînt superior teh
nic și pedagogic.
Intr-o zonă a municipiului Baia
Mare unde merii bat la geamul
minerilor și unde muntele Gutîi își
domolește neodihna a prins viață în
ultimii ani una din importantele
idei călăuzitoare ale politicii parti
dului nostru promovate cu consec
vență revoluționară de tovarășul
Nicolae Ceaușescu : legarea strinsă
a învățămîntului cu cercetarea și
producția, în scopul creșterii efici
entei activității din acest domeniu,
pentru educarea revoluționară și
patriotică a tineretului, pentru for
marea noilor promoții de muncitori
cu înaltă calificare și specialiști te
meinic pregătiți.
Pe platforma industrială de vest a
municipiului se află în prezent
două unități productive — Exploa
tarea minieră și Exploatarea de pre
parare Săsar, două unități de învățămînt — Grupul școlar minier și
Institutul de învățămînt superior,
precum și o unitate de cercetare —
Institutul de cercetări, proiectări și
inginerie tehnologică pentru mine
reuri neferoase.
In acest fel s-au asigurat condiții
prielnice de legătură strinsă între
învățămînt, cercetare și producție,
precum și un caracter unitar între
gului proces de pregătire și instruire
a tineretului. Studenții și cadrele
didactice desfășoară o serie de acti
vități in minele și uzinele apro
piate, in laboratoarele institutului de
cercetări, precum și la unități de
preparare sau metalurgice din mu-

— Joi

„Ce semnifică în fond pentru noi
programul 7 Aceasta este problema
pe care a trebuit s-o lămurim cînd
am inițiat acțiunile dedicate dezba
terii și înfăptuirii lui. Unii au înțeles
numai că gospodarii trebuie să con
tracteze cit mai multe produse la
fondul de stat. Dacă am fi limitat
totul la acest aspect am fi greșit
mult. Pentru că întrebarea se pune:
dar ca să livrăm mai mult, ce tre
buie să facem mai întîi 7 Putem
oare să sporim producția de carne
fără să o sporim mai întîi pe cea de
furaje 7 Putem spori producția de
legume fără a introduce culturile
succesive 7 Prin urmare, programul
semnifică pentru noi in primul rînd
formarea unei concepții moderne
despre agricultură. Obligațiile ce re
vin cetățenilor în lumina programu
lui se cer văzute ca parte compo
nentă a acestei concepții. Dealtfel,
ele vor fi rezolvate bine numai pe
măsură ce această concepție se for
mează și mai ales se afirmă In via
ța de zi cu zi“.
Am reprodus pe larg discuția
avută cu tovarășa Constanța Czer-'
winschi, secretar al Comitetului jude
țean de partid Ialomița, întrucît în
lumina celor relatate s-au desfășu
rat majoritatea acțiunilor, viața
confirmînd
justețea,
oportunita
tea lor.
în comuna Vlădenl discutăm cu
secretarul adjunct cu problemele de
propagandă al comitetului comunal
de partid, Lucian Corlău. Ne sînt
înfățișate acțiunile de dezbatere a
programului. Constatăm că majori
tatea formelor muncii politice —
stația de amplificare, gazetele de
perete, propaganda vizuală, dezbate
rile din învățămîntul de partid, dis
cuțiile cu oamenii — au fost concen
trate In această direcție prioritară.
— Dacă ar fi să numiți cîteva
greutăți cu care v-ați confruntat în
activitatea
consacrată
dezbaterii
programului, la care v-ați referi 7
— Ca să reușim în ceea ce ne pro
pusesem a trebuit mai întîi să
luptăm cu o serie de mentalități care
s-au acumulat în timp și s-au înră
dăcinat uneori destul de puternic. Una
dintre ele ar putea fi desprinsă din
cuvintele pe care le-am auzit de cî
teva ori în această perioadă : „dacă
produc atît cit îmi trebuie e de ajuns“. Dar mai este suficient astăzi
să producem fiecare numai pentru
sine? Aici a fost mai ușor pentru că
am arătat că a produce mai mult
înseamnă și a ciștiga mai mult —
ca să nu mai vorbim de îndatorirea
fiecăruia de a preda o parte din
surplus fondului de autoaprovizionare sau fondului centralizat al sta
tului.
Mai greu a fost cu cei ce obținu
seră deja rezultate bune, dar care
trebuiau să crească în continuare
producția pentru a răspunde preve
derilor programului. „Nu se poate"
era prima tentație, în acest caz. Se
Înțelege, nu este ușor să faci saltul
de la o cultură bună la una foarte
bună. Dar aici este tot secretul, aici
este „garanția" înfăptuirii programu
lui.
— înțelegem că această problemă
a constituit și obiectivul prioritar al
activității politice.
— Primul obiectiv și, aș putea
spune, nu numai al muncii politice,
ci al întregii activități din sat. Pen
tru că dacă mă duc și spun omului
să contracteze, el va spune da sau
nu. Or, trebuie să-l lămurim că se
poate să contracteze ceea ce-i pro
punem noi, să-1 cîștigăm in acțiunea
de creștere a producției propriu-zise.

Pe atașamentul tradițional al sătea
nului la profesia de agricultor, pe
spiritul său de gospodar, noi trebuie
să formăm o gindire economică mo
dernă, care să-l ajute să valorifice
mai bine munca, să îndeplinească
îndatoririle ce-i revin. Producții
foarte mari nu pot fi obținute decit
pe baza noilor tehnologii. Dacă vom
rămîne la zicala tradițională „rarul
umple carul", sigur că nu vom obține
producții de 10—15 sau 20 de tone de
porumb la ha. Formarea acestei con
cepții moderne este obiectivul între
gii noastre munci. Numai prin înfăp
tuirea sa vom îndeplini și prevede
rile programului.

Specialiștii —
primii propagandiști
Dacă aoeasta este problema priori
tară în momentul actual, atunci an
trenarea specialiștilor in activitatea
politico-educativă capătă o cu totul
altă importanță. Cine, dacă nu spe
cialiștii sint cei mai indicați să for
meze această concepție 7 Cine, dacă
nu ei sint cei mai potriviți să expli
ce, să arate cum se poate proceda
pentru a obține producția necesară,
să ajute la realizarea ei 7 Am găsit
de aceea foarte binevenită inițiativa
ca in întreaga activitate politico-edu
cativă consacrată programului, spe
cialiștii să dețină un loc de frunte.
Și nu este vorba doar de invitarea
lor la o serie de dezbateri la cămi
nele culturale, unde să răspundă la
întrebări, ci de integrarea lor In
echipele care merg din casă In casă
și discută cu oamenii. Aici, în aceas
tă discuție deschisă, utilitatea^ spe
cialistului ce vădește cu adevărat.
Iată, de pildă, in comuna Sudiți, in
ginera Cornelia Lăluță, șefa fermei
horticole, prezentă la aceste discuții,
a asigurat cetățenii că vor putea lua
întreaga cantitate de răsaduri nece
sare de la cooperativa agricolă.
Demn de remarcat este faptul că în
aceeași comună medicii veterinari și
tehnicienii au depistat animalele de
mare productivitate (vaci cu lapte, oi
și scroafe) pentru a fi păstrate drept
matcă.
In comuna Miloșești, președintele
cooperativei agricole de producție.
Aurel Cioc, și inginerul-șef, Gheorghe Mihai, au mers din gospodărie în
gospodărie, vorbind eu fiecare fami
lie cum se cultivă în curte legumele
necesare consumului, iar pe cei 30 de
ari propunînd structuri de culturi
optime : 15 ari porumb, 5 ari legu
me, 5 ari sfeclă de zahăr, 5 ari floarea-soarelui. In acest fel, familiile îșl
pot asigura nu numai necesarul pen
tru consum, dar și cantități supli
mentare pentru a fi livrate la fon
dul de stat.
Vorbind despre rolul specialiștilor,
este cazul să amintim și înrîurirea
profundă pe care aceștia o pot exer
cita prin activitatea desfășurată in
cadrul cooperativelor de producție.
Este semnificativ în acest sens ceea
ce am aflat in comuna Grindu. Gos
podarii manifestau rezerve față de
semănarea a 80 000 plante la hectar
— condiție esențială pentru realiza
rea unor producții mari. Discuțiile
de la om la om nu dăduseră mari
rezultate. Și atunci s-a făcut un lot
experimental de 20 de hectare. Nici
atunci cooperatorii nu s-au lăsat prea
mult convinși. S-a extins suprafața.
Cind au văzut că și pe suprafață
mare se obțin rezultate foarte bune
nu a mai fost nevoie de nici o dis
cuție, de nici o lămurire.
Este o realitate care impune mal
multă răspundere in munca specia
liștilor înșiși. Pină nu de mult, ne
spunea șeful fermei zootehnice din
comuna Amara, Budu Ștefan, parcă
nu aveam curaj să privesc în ochii
oamenilor. Acum mi-ar fi fost și
mai greu. Cum să le fi spus să con
tracteze o anumită cantitate de lap
te de la vacile din curtea lor, cînd
eu nu obțineam atîta producție de
la vacile C.A.P.-uIui 7 Acum cînd
ferma noastră este pe un loc fruntaș
In județ, iar județul însuși pe pri
mul loc la producția de lapte in țară,
le pot spune oamenilor răspicat, fără
reținere : treceți pe la fermă să ve
deți cum lucrăm noi, să ne sfătuim.

Valoarea exemplului
personal
Discutam cu tovarășul Iulian Chlru,
secretarul adjunct cu problemele de
propagandă al comitetului comunal
de partid din comuna Bordușani.
Tocmai venise de la o acțiune de
dezbatere cu cetățenii a Programu
lui unic de creștere a producțiilor
agricole In gospodăriile populației.
— Ce întrebare vi s-a adresat mai
frecvent în discuțiile cu oamenii 7
— Mai direct sau mai pe ocolite,
cetățeanul voia să știe ce am con
tractat noi. noi cei din fruntea co
munei. De răspunsul acesta depindea
toată discuția ulterioară. Ia gindiți-vă ce argumente puteam să mai
aducem gospodarului dacă i-am fi
spus că noi nu am contractat nimic
sau foarte puțin. Poate că in acest
caz nici nu ar mai fi fost bine să
discutăm.
— Și totuși cetățenii n-au auzit șl
răspunsuri negative la întrebarea lor

firească, adresată celor veniți să-1
lămurească cum pot produce mai
mult 7
— Nu știu să fi fost asemenea ca
zuri, pentru că noi am început ac
țiunile de popularizare a programu
lui și mai ales de dezbatere cu oa
menii a sarcinilor ce le revin în
lumina lui, mai întîi, cu factorii de
răspundere din comună. Am avut în
vedere, in primul rînd, valoarea exemplului, care și în acest caz ține
loc de foarte multe cuvinte. Vorba
în sat circulă. Și cînd omul află că
primarul sau președintele cooperati
vei de consum a contractat, deja un
pas foarte important este făcut. Pen
tru că este foarte important ca gos
podarul să știe că toți punem umă
rul la înfăptuirea cerințelor pe care
partidul Ie pune in fața agriculturii
noastre. Și apoi ce valoare, ce inrîurire ar avea toate acțiunile noas
tre dacă cei ce le organizează și le
conduc nu le respectă ei mai întîi.
Iată de ce noi am început cu aceș
tia.
— Cum folosiți exemplul personal
al gospodarilor fruntași 7
— Ii antrenăm în acțiunile noas
tre. Una este cind spune un lucru
chiar cel ce face cu succes acest lu
cru. Dar nu este vorba numai des
pre atit. Sprijinim mult pe gospo
darii care vor să crească animale, să
cultive legume. Vedeți, exemplul în
acest caz se exercită în alt
fel. Oamenii care lucrează bine,
care obțin rezultate bune con
stituie mereu exemple la care
săteanul se raportează, cîteodată și
fără să vrea. Exemplul bun are o for
ță de inriurire extrem de mare. Luațl
de pildă solariile. S-au răspîndit ca
puzderia. Totul acum este să spriji
nim cit mai mulți gospodari să ob
țină rezultate spectaculoase și in zoo
tehnie.

Dezbaterile teoretice —
îmbinate cu spiritul
practic'
Producțiile superioare se cer te
meinic pregătite, sub toate aspectele.
Sporirea aportului gospodăriei indi
viduale la constituirea fondului cen
tralizat și a fondului de autoaprovizionare depinde acum și de sprijinul
concret pe care il primesc oamenii,
de ajutorul acordat pentru a-și putea
spori producția. Așa cum ne-au rela
tat interlocutorii adesea, oamenii spu
neau : noi am contracta mai mult că
doar și noi cîștigăm, dar să ne spri
jiniți cu hrana pentru animale. Iată
de ce este foarte important să se de
pisteze noi posibilități de sporire a
bazei furajere, ca acțiunile de dez
batere * programului să fie inso(ite
de măsuri tehnice și organizatorice
care să asigure hrana necesară ani
malelor.
Iată, de pildă, In Cosimbești s-a
Inițiat o acțiune largă privind cură
țirea, fertilizarea și, acolo unde a
fost cazul, însămînțarea cu ierburi de
mare productivitate a celor 166 hec
tare de izlaz. In ce privește asigu
rarea cantităților de furaje pentru
perioada iernii, fiecărui gospodar,
care crește o vacă cu lapte și cel pu
țin 6 oi, i se asigură 30 de ari de cul
tură dublă (porumb siloz). De ase
menea, ulițele laterale, suprafețele
de pe marginea șoselei, malurile di
gurilor și canalelor de irigații au fost
repartizate cetățenilor spre a se fo
losi de iarbă ca furaj pentru anima
lele din gospodăriile personale.
In comuna Sudiți, la ora actuală 34
de hectare de izlaz au fost parcelate
și împrejmuite, iar alte 52 de hectare
au fost reinsămințate, urmînd ca
pînă la sfîrșitul anului să fie Îm
prejmuite și parcelate. In acest fel
se va asigura hrana pe timpul verii
pentru 170 de vaci cu lapte și 80 de
juninci din gospodăriile populației.
Suprafața pe care o putem folosi
pentru furaje este totuși limitată —
ne spunea tovarășa Dobrița Petres
cu, primarul comunei. De aceea, con
comitent cu măsurile pe care le luăm
pentru sporirea producției Ia hectar,
cu depistarea altor posibilități, cău
tăm să lămurim cetățenii că princi
pala sursă o constituie totuși lotu
rile personale care, bine gospodărite,
pot produce mal mult
— Cum procedați 7
— In general, la asemenea dezba
teri invităm gospodarii fruntași care
au obținut deja rezultate foarte
bune. Avem de pildă crescători de animale, cum ar fi Coteș Dumitru, Ion
Pușcașu, Vasile Tănase, care în anul
trecut au livrat la fondul de stat
considerabile cantități de carne, pri
mind fiecare zeci de mii de lei. Con
comitent, consiliul popular se va achita prompt de obligațiile ce-i re
vin față de crescătorii de animale
In spiritul programului, pentru că șl
aceasta este o foarte importantă
pîrghie de încurajare șl sprijinire a
cetățenilor.
Dealtfel înfăptuirea cerințelor care
decurg din program depinde tocmai
de îmbinarea tuturor acestor factori
și pirghii, de crearea unui climat
propice răspunderii, afirmării spiri
tului de bun gospodar.

Paul DOBRESCU
Mihai V1ȘO1U

„Scinteii"

tv
15,00 Telex
15,05 Tribuna
experienței.
Valoroasa
inițiative ale O.D.U.S.
15.20 Școala satului, școală pentru sat.
Fiii școlii, fiii satului
15,35 Studioul tineretului
16.20 Desene animate (color)
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.30 Actualitatea In economie

Institutul de invâțămint superior din Baia Mare

20,45 Cîntecul și poezia care ne-au în
soțit istoria
21,00 Film artistic : „Străzile au
amintiri". Producție a
studioului
București
22,10 Drag mi-e plaiul românesc. Me
lodii populare
22.20 Telejurnal (parțial color)
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Cronica
Tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, l-a primit
miercuri pe Ahmed Hassan Diria,
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Unite Tan
zania în țara noastră, in legătură cu
apropiata prezentare a scrisorilor de
acreditare.

■

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, E. M. Tiajelnikov, a orga
nizat, miercuri, la sediul ambasadei,
o conferință de presă. Au luat parte
reprezentanți ai presei centrale, Agenției române de presă — Ager-

■A;

preș, Radioteleviziunii și corespon
denți ai presei străine.
Cu acest prilej au fost prezentate
pe larg documentele Plenarei C.C. al
P.C.U.S. din februarie a.c.j importan
ța hotărîrilor adoptate pentru dez
voltarea social-economică a Uniunii
Sovietice,
semnificația
alegerilor
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.,
fiind relevate realizările și preocu
pările actuale ale oamenilor sovie
tici în munca pentru transpunerea in
viață a hotărîrilor Congresului al
XXVI-lea al P.C.U.S., politica exter
nă de pace și colaborare a partidu
lui și statului sovietic.
(Agerpres)

Adunare cu prilejul „Zilei internaționale
pentru eliminarea discriminării rasiale“
Cu ocazia „Zilei internaționale
pentru eliminarea discriminării ra
siale", miercuri s-a desfășurat în Ca
pitală o adunare organizată de Aso
ciația română pentru Națiunile Uni
te, Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Asociația
tineretului și studenților din Româ
nia pentru Națiunile Unite și Asocia
ția de drept internațional și relații
internaționale.
Cuvîntui de deschidere a fost
rostit de prof. univ. dr. docent Ale
xandru Bălăci, președintele Asocia
ției române pentru Națiunile Unite.
Despre semnificația „Zilei interna
ționale pentru eliminarea discrimi
nării rasiale", despre poziția consec
ventă a țării noastre în lupta împo-

Tîrgoviște - oraș al înnoirilor socialiste

BUNA GOSPODĂRIRE Șl ÎNFRUMUSEȚAREA
TUTUROR LOCALITĂȚILOR
(Urmare din pag. I)
lui financiar sau economiilor realiza
te ; la fel de important este faptul
că prin această muncă patriotică se
realizează un proces amplu de educa
ție cetățenească, de creștere a răs
punderii pentru întreținerea străzii,
cartierului, localității, deoarece acela
care a pus umărul la curățenia sau
îngrijirea locului din jurul său își va
respecta în continuare munca depusă
și nu va tolera ca ea să fie nesoco
tită de alții.
Toate aceste rezultate oglindesc
conștiința înaintată a maselor largi
de cetățeni, hotărîți să-și afirme ca- \
litățile gospodărești, precum și capa
citatea de antrenare la activitatea de
autoconducere și autogospodărire pe
care au dobîndit-o consiliile populare,
organizațiile și organismele obștești.
Consiliile populare trebuie să ia
toate măsurile pentru ca atît cetățe
nii, cît și cănducerea unităților so
cialiste — pentru curțile, anexele
gospodărești și mijloacele de trans
port care le aparțin — să treacă neîntîrziat la asigurarea curățeniei imo
bilelor, curților, grădinilor, străzilor
și drumurilor repartizate lor prin

!

programele locale de acțiune gospo
dărească. Comitetele de cetățeni și
asociațiile de locatari trebuie să asi
gure o largă mobilizare de forțe pen
tru buna ingrijire, curățenia și înfru
musețarea incintelor locuințelor și
anexelor acestora, inclusiv a subsolu
rilor, precum și a trotuarelor și rigo
lelor, la repararea și vopsirea gardu
rilor și porților, la văruitul pomilor,
la refacerea șanțurilor și a podețelor
de peste ele in mediul rural. O aten
ție aparte se impune in această pri
măvară curățirii și văruirii pomilor
de pe șosele. Chiar dacă de roadele
acestora se poate bucura orice trecă
tor, consiliile populare trebuie să
aibă in vedere îngrijirea lor, pentru
a nu se transforma in focare de in
festare a livezilor apropiate. Colec
tarea, evacuarea și neutralizarea re
ziduurilor menajere trebuie efectuată
atit sub aspectul grijii pentru salu
brizare, cît și al celei pentru recupe
rarea materialelor refolosibile, aspect
indisolubil legat de trebuințele eco
nomiei.
O atenție specială trebuie acordată
reparării și întreținerii drumurilor.
Desigur, în această direcție acționea
ză forțe și mijloace ale întreprinde-

REALIZĂRI
GALAȚI : Piese de schimb
și subansamble
recondiționate
La Combinatul siderurgic Galați
se acordă o importanță deosebită
recondiționării pieselor și suban
samblelor de schimb, în această
activitate remarcindu-se oamenii
muncii din uzinele furnale-aglomerare, oțelării-refractare, de lamina
te plate, din uzina de producere
și distribuire a energiei in side
rurgie, din cea de exploatare a
transporturilor uzinale, precum și
colectivul uzinei de piese de schimb
și reparații siderurgice. La nivelul
anului trecut, valoarea acestei ac
tivități a atins cifra de 450 milioa
ne lei. Importante realizări s-au
înregistrat și în acest an. Printre
piesele recondiționate amintim :
aparatele de încărcare la furnale,
oalele de oțel și zgură de la oțe
lării, mașinile de deservire a ba
teriilor de cocsificare, foarfeci de
tăiere și mașini de planat din la
minoare, cuplaje și bare de cu
plare, role, roți, rotoare pentru exhaustoare, aparate din instalații hi
draulice de ungere și altele. Pen
tru recondiționarea cilindrilor de
laminare s-au montat două instala
ții de încărcare prin sudură la
laminorul de semifabricate și lami
norul de benzi la cald, în cursul
anului trecut fiind recondiționați
circa 30 de cilindri. (Dan Plăeșu,
corespondentul „Scînteii").

SIBIU : Planul trimestrial
la export realizat
Colectivul întreprinderii de pie
le, încălțăminte și marochinărie
„13, Decembrie" din Sibiu, una din
cele mai mari și moderne unități
ale industriei noastre ușoare, acționind cu fermitate incă din pri
mele zile ale anului pentru valori
ficarea superioară a materiilor pri
me indigene, ca și pentru lărgiraa
gamei sortimentale cu produse de
calitate și de înaltă eficiență eco
nomică, a dobind>t un nou și im
portant succes in întrecere : în
deplinirea, cu 10 zile mai devreme,
a sarcinilor de plan la export și
realizarea suplimentară, pentru
parteneri externi — din Anglia,
Canada, R.F.G., S.U.A., U.R.S.S. —

cinema
• Imposibila
iubire :
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 12; 16,30; 19,30, CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• M-am născut pe malul flâviulu!
(„Zilele filmului argentinian"): STU
DIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Secretul lui
Bachus ;
PATRIA
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45;
11; 13,15; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Astă-seară dansăm
in
familie :
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
• 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 — 14,30; 17,15; 20.
““
0 Miezul fierbinte al pîinii : VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19.30.
0 Prea cald pentru luna mai : MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11.15; 13,30; 15.45:
18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Balada cavalerului Ivanhoe : prsTIVAL (15 63 84) — 9;
11,15;
13.30;
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rilor specializate, dar ele se concen
trează, în mod firesc, asupra princi
palelor artere și noduri de circulație.
Pe arterele laterale, pe străzi și uli
cioare, o roabă cu pămînt sau moloz,
cîteva pietre bătătorite pot rezolva
imediat, fie și cu caracter provizoriu,
o denivelare, o spărtură în pavaj,
alte urme ale iernii. Repararea, buna
îngrijire și curățenia, primenirea și
înfrumusețarea arterelor de circula
ție, a tuturor străzilor răspund, fi
rește, nevoilor generale ale transpor
turilor și circulației, dar interesează,
în primul rind, pe locatarii de pe
aceste străzi, dornici să circule mai
comod, să-și asigure curățenia pro
priei locuințe.
Știind fiecare ce are de făcut, do
rind fiecare ca orașul sau comuna
lui să fie cît mai frumoasă, ca me
diul ambiant să incinte ochiul, acum,
cind a început primăvara, este timpul
ca, în fiecare oră liberă, fiecare lo
cuitor să răspundă la chemările și
inițiativele gospodărești, subscriind
cu fapta sa, cu contribuția sa de
muncă la progresul și creșterea gra
dului de civilizație al localității în
care trăiește — ca aport concret la
înflorirea continuă a întregii țări.

I

INDUSTRIE

a unor căutate produse de marochinărie. Este de remarcat și fap
tul că, priritr-o susținută preocupa
re; privind studierea șl prospec
tarea piețelor externe cu produse
specifice fiecărei zone geografice,
întreprinderea a reușit să contrac
teze producția destinată exportu
lui pe întregul an 1984, creîndu-se
în acest fel condiții șf pentru con
tractarea suplimentară a unor pro
duse solicitate de partenerii străini.
(Nicolae Brujan,
corespondentul
„Scînteii").

rea șl realizarea unor dispozitive
mecanizate de asamblat si sudat,
la extinderea sudurii automate sub
strat de flux și la introducerea su
durii în mediu protector de bioxid
de carbon. Se estimează că prin aceste procedee productivitatea mun
cii va crește cu 300 la sută. In ace
lași timp, calitatea sudurii se îm
bunătățește simțitor, fiabilitatea
produselor crește substanțial, iar
ritmul de fabricație pe tacte de lu
cru capătă stabilitate prin elimina
rea locurilor înguste. (Iancu Voicu,
corespondentul „Scînteii").

HUNEDOARA.
12 000 tone laminate
peste prevederi

CLUJ : Noi produse
miniere

Colectivele de muncă de la sec
țiile de laminoare din cadrul
Combinatului
siderurgic
Hunedoara sînt antrenate într-o susținută întrecere pentru a obtina
cantități sporite de laminate de
calitate superioară. Prin folosirea
intensivă a capacităților de produc
ție, prin utilizarea cu indici supe
riori a instalațiilor și utilajelor,
laminatorii hunedoreni au produs
peste prevederi, în acest an. 12 000
tone laminate de bună calitate.
Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut colectivele de muncă de la
laminorul de sîrmă, laminorul de
1 300 mm și laminorul de finite
pline. (Sabin Cerbu, coresponden
tul „Scînteii").

OLT : Prin
tehnologii modernizate —
creșteri substanțiale
de productivitate
Colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea de vagoane
Caracal, județul Olt, este preocupat
de introducerea pe scară largă a
procedeelor și tehnologiilor avan
sate de lucru. După cum se știe,
într-o unitate cu profil de construc
ții de vagoane sudura reprezintă, ca
procedeu tehnologic, peste 60 la sută
din volumul lucrărilor și peste 90 la
sută ca tip de îmbinare a reperelor
și subansamblelor. Conform progra
mului de măsuri adoptat la aduna
rea generală a oamenilor muncii,
aici s-a trecut la modernizarea teh
nologiilor de sudură prin proiecta-

15,45; 16; 20, FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.
• Dot 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.
0 Țapinarii : TIMPURI NOI — 20.
0 Scuzați,
dumneavoastră
vedeți
fotbal ? ; DRUMUL SĂRII (31 28 13>
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Gară pentru doi î COTROCENI
(49 48 48) — 11; 15; 18,30, DOINA — 17;
19,30.
0 Bocet vesel : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19.30.
0 Un
petic
de
cer î
COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19,30.
0 Campionul ; SCALA (11 03 72) —
9,15; 12,15; 16; 19.
0 Julia: CAPITOL
(16 29 17) — 9;
11,30; 14: 17; 19,30.
0 Salamandra : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA
(213186) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0
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 : GRIVIȚA (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.
0 Aventură tn Arabia : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL

Colectivul Combinatului minier
Cluj și-a intensificat activitatea
pentru realizarea unor importante
cantități de produse miniere nece
sare economiei naționale și pentru
obținerea de produse noi în vederea
reducerii importurilor. Astfel, pe
lingă depășirea prevederilor de plan
la minereu de fier marfă, caolin și
feldspat preparat, la Exploatarea
minieră Căpuș au fost realizate
peste 700 tone alabastru micronizat
folosit în industria lacurilor și vop
selelor, iar Exploatarea minieră Aghireș a produs și livrat 160 tone
caolin calcinat utilizat la fabricarea
abrazivilor pe suport și in turnă
torii de precizie. De asemenea, au
fost obținute primele cantități de
argilă plastică la Exploatarea mi
nieră Șuncuiuș, produs necesar rea
lizării porțelanului electrotehnic și
unor materiale refractare speciale.
Recent, alte două noi produse s-au
adăugat celor asimilate anterior :
la Exploatarea minieră Aghireș,
unde a fost pusă in funcțiune o
nouă investiție, au fost obținute
primele cantități de nisip cuarțos
fin pehtru fabricarea plăcilor re
fractare necesare instalațiilor de
turnare continuă a oțelului, iar la
secția minieră Cluj, în urma unei
cercetări a institutului de speciali
tate din localitate, va_ fi
“ produs
tuf vulcanic granulat pentru condi
ționarea pesticidelor. Beneficiari
~
..................
ai
acestor noi produse miniere sint,
între alții, întreprinderile
” i „Carbochim" și „Tehnofrig" din Cluj-Nafoca, „Electroceramica" din Turda,
ntreprinderea de mașini grele din
București, „Sinteza" din Oradea.
(Marin Oprea).

(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Zică ce vor zice : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Efendi : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17.30: 19,30.
0 Strada Hanovra : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18;
20,15,
POPULAR (35 15 17) —
15,30; 17,30;
19,30.
0 Imperiu!
contraatacă :
MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 18,30.
0 Domnișoara Noorie : FLAMURA
(85 77 12) — 8; 12,15; 15; 17,30; 19,45.
0 Afacerea Plgot: FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19.

ta t r
• Teatrul
National
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala „Ion
Vasilescu".
12 27 45) : Inocentul —
19,30; (sala Atelier) J Fata din Andros
— 17; (la clubul I.C.T.B.) : Intre patru ochi (B) — 19.
0 Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
_ ___
simfonic. Dirijor : Serge Zennacker
(Franța). Solist : Dan Grigore — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Recital
de canțonete, valsuri, romanțe — 16;
Traviata — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 19.

triva rasismului, a discriminării ra
siale și apartheidului a vorbit
Gheorghe Chivulescu, ministrul jus
tiției.
Raymond F. Rabenold, directorul
Centrului de informare al O.N.U. la
București, a prezentat Mesajul secre
tarului general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, cu prilejul „Zilei
internaționale
pentru
eliminarea
discriminării rasiale".
La adunare au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Justiției, Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, Centrului de in
formare al O.N.U. la București, cadre
didactice universitare, cercetători,
studenți, ziariști.
(Agerpres)

Schimb de experiență
în organizarea Comitetului Cen
tral al U.T.C., la Cimpulung Mol
dovenesc s-a desfășurat un schimb
de experiență pe țară privind con
tribuția organizațiilor sătești de ti
neret din zonele de deal și de munte
la înfăptuirea programelor de auto
conducere și autoaprovizionare în
profil teritorial. Au luat parte secre
tari ai comitetelor comunale U.T.C.
și tineri producători fruntași cu gos
podărie particulară din zone necooperativizate, specialiști din unități
agricole, reprezentanți ai Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Ali
mentare.
Referatele prezentate, precum și
discuțiile ce au avut loc au pus în
evidentă forme si modalități concre
te de folosire eficientă a pămîntului,
de sporire a potențialului productiv

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 22
martie, ora 20 — 25 martie, ora 2O.t In
țară : Vremea va fl schimbătoare, cu
cerul temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub formă de
ploaie în Crișana, Banat șl Oltenia. în
rest, precipitațiile vor fi Izolate. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, cu
unele intensificări In zona de munte.

al gospodăriilor țărănești particulara
în lumina orientărilor și indicațiilor
reieșite din cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea
de lucru de la Sinaia și din preve
derile Programului unic de creștere
a producției agricole în gospodăriile
personale ale membrilor cooperati
velor agricole de producție și în
gospodăriile producătorilor particu
lari. Totodată, a fost subliniată ne
cesitatea îmbunătățirii formelor și
mijloacelor muncii politice, stilului de
lucru al organelor și organizațiilor
U.T.C. pentru mobilizarea tinerilor
din așezările rurale necooperativizate la înfăptuirea programelor lo
cale de autoconducere și autoaprovi
zionare, la sporirea aportului aces
tora la realizarea fondului de stat.
(Agerpres)
predominînd din sectorul sudic. Tem
peratura aerului va continua să creas
că, apoi va scădea ușor. Minimele vor
oscila intre minus 5 și plus 5 grade,
iar maximele intre 6 și 16 grade. Ceață
locală, dimineața și seara, In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul
temporar noros. Va ploua slab. VIntul
va sufla slab pină la moderat. Tempe
ratura aerului va continua să crească
in prima parte a intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse intre zero șl plus
3 grade, iar maximele între 7 șl 10 gra
de. Ceață slabă, dimineața. (Margareta
Struțu, meteorolog de serviciu).

Calitatea însămînțărilor
(Urmare din pag. I)
astfel incît sămința să fie pusă în
sol în cantitatea și la adincimea
prevăzute — toate acestea condiționind asigurarea densităților optime
de plante la hectar și realizarea pe
această cale a producțiilor prevăzu
te. Or, îndeplinirea acestei cerințe
impune ca dimineața specialistul să
fie primul prezent pe cîmp pentru
ca, împreună cu mecanizatorii, să
facă reglajele necesare utilajelor,
jalonarea terenurilor, alte opera
țiuni care să asigure desfășurarea
normală, fără Întreruperi, a lucrări
lor. Bineînțeles, cea mai mare aten
ție trebuie să fie acordată respec
tării stricte a normelor tehnice la
semănat și la celelalte lucrări agri
cole. Spre deosebire de alți ani, re
cepția insămințărilor se face în aceeași zi, ceea ce este de natură să
prevină tendința unor mecanizatori
de a nu respecta normele tehnice.
Datoria specialiștilor, ca și a cadre
lor de conducere din unitățile agri
cole este de a verifica permanent
calitatea lucrărilor, de a le recepționa
cu cea mai mare exigență și de a
obliga ca ele să fie refăcute atunci
cind nu sînt executate conform ce
rințelor. Cu alte cuvinte, efectuarea
lucrărilor la un nivel calitativ su
perior trebuie să preocupe în cel mai
înalt grad pe specialiștii și cadrele
de conducere din unități, pentru că
de aceasta depinde mult producția
ce se va obține. Este o cerință care
decurge și din faptul că, incepînd
din acest an, nivelul recoltei nu va
fi doar o simplă „carte de vizită" a
răspunderii și capacității tehnice și
organizatorice ale specialistului agri
col, ci și principalul criteriu de re
tribuire a acestuia, sporirea produc
ției agricole constituind — așa cum
sublinia secretarul general al parti
dului — singura cale pentru creș
terea veniturilor specialiștilor șl,
deopotrivă, a cooperatorilor și me
canizatorilor. Aceasta corespunde în
tru totul principiilor de retribuire a
muncii In societatea noastră socia
listă.
Organele șl
organizațiile de
partid au datoria ca, odată cu mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii
din agricultură la efectuarea insă-

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : O
lume pe scenă — 19; (sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Labyrlntul (pre
mieră) — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mania pos
turilor — 15; Un pahar cu sifon — 19,
• Teatrul
Foarte
Mic
(14 09 05) :
Trestia gindltoare — 19,30.
• Teatrul
„Nottara"
(59 31 03. sala
Magheru) : Sentimente și naftalină —
19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 19,30(sala Giulești, 18 04 85) :
Milionarul
sărac — 19.
• Teatrul satiric-muzfcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00, la Palatul sporturilor și cul
turii) : Varietăți de primăvară — 18.
• Teatrul
evreiesc de
~ ‘
’ stat (20 39 70) :
Efros Saga — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și cu Daniela, zece — 10; Pinocchio
— 14; 18.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Făt-Frumos din lacrimă — 17; (sala
„Ion Vasilescu") :
Dana și Leul —
10; (clubul I.R.E.M.O.A.S.) : Șoricelul
și păpușa — 10.
• Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19.30.
e Estrada Armatei
(13 60 64, sala
C.C.A.) : Estrada ta croazieră — 19,30.

mlnțărilor In termene mal scurte,
să desfășoare o intensă activitate politico-educativă in rindul specialiști
lor pentru a le Întări și dezvolta
răspunderea fată de calitatea lucră
rilor din primăvara acestui an. înal
ta responsabilitate a inginerilor agronomi pentru încadrarea insămlntărllor in termenele stabilite, pentru
respectarea strictă a tehnologiilor la
fiecare cultură trebuie să se mani
feste din plin pretutindeni, punindu-se astfel baze solide recoltelor
record din acest an.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.P. CHINEZĂ

Shanghaiul de azi-mare
metropolă industrială
Acum, seara, forfota uriașei me
tropole a obosit. Pe cheiul fluviu
lui Huangpu, rezemate de parape
tul portului, perechi de îndrăgostiți,
îmbrățișate, privesc amurgul de
toamnă, mișcarea domoală a nave
lor, licărul din apă al stelelor. Viața
se derulează aici normal, calmă și
fertilă. O elegantă navă albă pen
tru voiaje de agrement și-a revăr
sat pe chei ultima încărcătură a
zilei, după ce, timp de trei ore, a
purtat prin inima unuia dintre cele
mai mari porturi ale lumii, pină la
confluența cu nemărginitul fluviu
Yangtze, turiști veniți de pe toată
planeta sd redescopere farmecul și
necuprinsele dimensiuni ale civili
zației chineze. Shanghaiul este, din
acest punct de vedere, o punte
ideală spre înțelegerea lumii dintre
Pacific și Himalaia...
Giganticul oraș s-a dezvoltat ca
metropolă industrială și comercială
incepînd din urmă cu un secol și
jumătate, printr-o tranzacție im
pusă cu forța armelor de către pu
teri imperialiste aflate in plini
expansiune colonială și capitalistă.
Pină la eliberarea sa de către ar
mata revoluționară, condusă de
partidul comunist, așa a și trăit
marele oraș : împărțit in trei mari
secțiuni — partea franceză in sud,
partea engleză la mijloc, partea
americană și apoi japoneză tn nord.
S-ar putea spune că exploatarea
capitalistă a făcut front comun cu
asuprirea națională și, astfel, ca fi
rească reacție, marea metropolă a
devenit o vatră a luptelor revolu
ționare, a căror istorie gazdele iți
vor spune că a fost extrem de
complicată. Reper fundamental :
faptul că aici a fost leagănul parti
dului comunist, aici ținindu-se, în
iunie 1921, congresul de constituire
a partidului. Intre fondatori — Mao
Zedong (delegat al provinciei
Hunan).
Orașul cultivă cu venerație aceas
tă parte a Istoriei sale. Nu numai
ci modesta locuință a lui Li Hanjun (unul dintre cei 13 participanți)
in care s-a ținut congresul a fost
acum transformată in muzeu și se
află sub asaltul a mii de vizitatori,
dar a fost reconstituită și mica
navă de agrement la bordul căreia
și-a reluat lucrările congresul după
o întrerupere provocată de poliție.
Dealtminteri, care piatră sau care
părticică din aceste ziduri vechi ale
uriașului Shanghai n-ar fi îmbibată
cu sonoritățile unei dramatice is
torii?
Dar asta a fost demult, în
drăgostiți! privesc fericiți amurgul
de pe Huangpu, iar asta înseamnă
liniște, senin. 12 milioane de oa
meni, locuind intr-un oraș care
acoperă aproape șase mii de kmp,
iși incep forfota din zori, urmind
parcă un anume scenariu al zilei,
mereu același, desfășurat mereu cu
aceeași vigoare. Pare că popu
lația întregului oraș s-a urcat
pe biciclete și a pornit. Mii,
zeci de mii, sute de mii și mi
lioane de oameni pedalează egal,
inaintind fără grabă, incrucișlndu-și drumurile sau mergind — flu
vii cicliste — in același sens și cu
viteză constantă. Timp de o ori
Shanghaiul, pe toată uriașa sa în
tindere, va fi dominat de mișcarea
neîntreruptă a bicicliștilor. Sînt și
troleibuze, autobuze, automobile.
^Dar suverană rămine bicicleta.

începlnd de la ora 7, milioa
nele de muncitori ai Shanghaiului
își ocupă locurile de muncă. Începe
o nouă zi de producție, neapărat
fertilă. Pentru că aici munca este
intr-adevăr lucrul cel mal serios
cu putință, tratată cu gravitatea
concluziilor unei civilizații de cinci
mii de ani. Chinezul, aflat in orele
de muncă, nu se va ridica de la
masa lui de lucru și nu-și va părăsi
mașina decit dacă i-o cer intere
sele muncii sau in minutele pauzei
pentru gimnastică ori pentru masă.
Shanghaiul este efectiv o mare
metropolă industrială. Monocoloră
la început (textile), apoi intr-o
continuă diversificare, pină la cu
prinderea celor mai variate ramuri
și domenii, tn 1982, de exemplu, in
dustria Shanghaiului a produs :
peste 9 milioane tone oțel, 22 mili
oane kWh energie electrică, 2,25
milioane tone cocs, 2,13 mil. tone
ciment, milioane de tone de pro
duse chimice diverse, cauciuc natu
ral și cauciuc sintetic, mașini-unelte, motoare și micromotoare. trac
toare (insumînd 336 mii. cai pu
tere), autovehicule, echipament energetic, textile, produse ale meca
nicii fine, nave maritime și fluvia
le etc., etc. Shanghaiul e, intii
de toate, o considerabilă for
ță industrială, intr-un proces ver
tiginos de dezvoltare și moder
nizare. Se află, de exemplu,
in construcție, la Baoshan (lingă
oraș și pe malul fluviului Yangtze),
cel mai mare și mai modern com
binat siderurgic al Chinei (doar in
tr-o primă etapă el va dubla pro
ducția de oțeluri a Shanghaiului).
Milioanele de oameni al marii me
tropole muncesc din răsputeri,
creează imense cantități de bunuri
materiale, aspiră la incă mai mult
și mai bine.
tn primele ore ale după-amiezii
străzile orașului sint din nou inun
date de tălăZuiri umane. Marile
bulevarde Nanjing. Beijing. Henan.
Xizang, Yanan devin mase com
pacte de oameni în mișcare (rămine pe mijloc un îngust culoar pen
tru circulația rutieră), mașinile
claxonează continuu, soneriile bi
cicletelor se unesc intr-o neîntre
ruptă larmă, puzderia de magazine
cunoaște o teribilă animație. în fața
cinematografelor se adună mulțimi
(cinematografia chineză se află in
tr-un adevărat proces de renaște
re, cu o impresionantă producție de
filme și o vădită ascensiune spre
calitate), turnul televiziunii din
chiar centrul geografic al Shang
haiului pare că vibrează sub ten
siunea radiofrecvenței celor trei
programe de televiziune în culori
și a emisiunilor radio. Orașul intri1'
în Orele sale de destindere.
>i iț
...Lingă fluviul Huangpu, de pe!i
pasarela ce traversează bulevarmf*
Zhangshan, seara tîrziu cerul în
stelat pare mai aproape de orașul
a cărui respirație se resoarbe, liniștindu-șe in clipocitul apelor. Ulti
mii trecători își fac ultimele mă
runte cumpărături de la chioșcurile
de lingă debarcader, un uriaș apa
rat electronic măsoară intensitatea
circulației rutiere, redînd-o in cifre
ce devin acum tot mai mici. Orașul
adoarme pentru a se trezi mîine, in
sori, la ora gimnasticii de dimineați.-

Mibal CARANFIL

FOTBAL: Ieri, Dinamo București - Dinamo Minsk 1-0

După un ioc de impresionantă dăruire sportivă
CAMPIOANA ROMÂNIEI s-a calificat în semifinalele celei maî
importante competiții europene intercluburi: „CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI»
Iată Încă o performanță fotbalisti
marcat golul, prin același Augustin,
noastră campioană, ca șl pe celelal
că vrednică de laudă, care satisface
avantaj ce le-a permis să schimbe
te echipe sportive, nu numai din
din plin pe numeroșii amatori de
registrul tactic, in care apărarea
fotbal, să abordeze orice întrecere
sport din țară : echipa campioană a
foarte decisă a fost dublată de con
internațională cu îndrăzneală, cu am
României, Dinamo București, a ob
traatacuri periculoase, bine concepu
biție, cu dăruire pentru
culorile
ținut o strălucită calificare in semi
te. Fapt este că, adoptind această
sportive ale clubului și ale țării. Ar
finalele celei mai iinportante com
tactică, ocaziile clare de gol au fost
bitrajul englezului K. Hackett —
petiții europene ' intercluburi ! Este
mal numeroase decât cele ale va
competent, de exemplară cerectlpentru întiia oară cind o echipă ro
loroșilor lor parteneri de întrecere.
tudine.
mânească urcă în această fază supe
Iată încă o echipă românească, aido
Să felicităm clubul, conducerea sa,
rioară a „Cupei campionilor euro
ma reprezentativei naționale, care a
toți factorii care au concurat la acest
peni". printre primele patru echipe
învățat să joace eficient, corespun
succes de prestigiu, să-i felicităm
de club de pe continent
zător obiectivului ce și l-a propus.
încă o dată pe merituoșii tehnicieni
Era de așteptat ca meciul retur de
Partidele susținute pină in prezent
și pe toți jucătorii pentru forța ala București să fie foarte dificil,
de Dinamo București, în această
cestui colectiv, ce ne-a demonstrat
fiindcă echipa Dinamo Minsk, cam
prestigioasă competiție europeană,
că este la înălțimea titlului de cam
pioana U.R.S.S., dovedise în etapele
pun încă o dată, în mod convingător,
pioană a României.
precedente o forță de joc deosebită
în evidență, faptul că pregătirea te
Mult succes în semifinale I
— mai ales în partidele pe care le
meinică a sportivilor, din punct de
susținuse în deplasare, cind a înscris
vedere tehnic, tactic și fizic, poate
Valeriu MIRONESCU
nu mai puțin de opt goluri campioa
asigura succesul, în condițiile în care
nelor Elveției și Ungariei. Era de
este dublată de o bună pregătire
FORMAȚIILE
așteptat ca această echipă puternică
morală, in care dăruirea, frumoasa
Dinamo București : Moraru — Redsă arunce in joc pe teren toate re
ambiție sportivă, respectul pe care-1
nic, Marin, Nicolae, Stănescu —
sursele de care dispune, și am văzut
au pentru propria echipă, pentru
Dragnea, Movilă, Mulțescu (Cuscă este capabilă să acționeze foarte
sportul și culorile pe care le repre
tov) — Țălnar (Turcu), Augustin,
viguros și foarte iute pe mari spații,
zintă pun in valoare toate celelalte
Orac.
să creeze combinații periculoase, să
calități sportive, dau încredere în
Dinamo Minsk : Kurbiko — Șișkin,
exercite
presiune
pe diferitele
forțele proprii, asigură, în final,
Truhan, Borovski, Kurenin — Goțflancuri de atac vreme de minute
mult rivnita victorie sportivă. Este
manov, Aleinikov, Pudîșev, Zigmanîn șir.
un adevăr de atitea ori probat, și atovici — Kondratiev (Sokol), GuriDar campionii Româniel au fost
ceasta trebuie să îndemne echipa
novlci (Vasilevski).
iar la înălțime, reușind,
. ... ca și
.. „
la
Tbilisi, să stăpînească meciul și să
dobîndească victoria și, odată
'
cu aDeclarații dupâ întîînire
ceasta, calificarea.
Arma forte a echipei bucureștene
Augustin, autorul golului victoriei:
V. Arzamasțev, antrenorul echipei
a fost, și de astă-dată, la fel ca în
partidele cu Hamburger S. V. — ca„A fost, cred, cel mai dificil meci
Dinamo Minsk : „Fiind pentru prima
pacitatea de mobilizare, impresio
din cariera mea și mă bucur de
dată prezertți intr-o cupă europeană,
nanta dăruire a tuturor jucătorilor
această calificare, ca și, bineînțeles,
sint satisfăcut de faptul că am ajuns
din primul și pînă în ultimul minut,
de faptul că am fost autorul aces
pină in această fază a competiției. Am
puterea sufletească extraordinară
tui important goL Succesul echipei
fost eliminați de o echipă puternică,
care a permis echipei noastre șă
noastre de club se adaugă fericit
dar, trebuie să spun, am avut și prea
stăvilească ferm atacul advers și să
performantei reprezentativei, califi
contraatace, în numeroase rîndurl,
puțini șansă. Aceasta nu este o
periculos poarta lui Kurbiko.
cată In turneul final al Campionatu
scuză, pentru că fotbalul se joacă pe
Trebuie să remarcăm din nou cu
lui european. Este un lucru care nu
goluri. Urez succes fotbaliștilor ro
multă satisfacție pregătirea tactică
trebuie uitat*.
mâni in continuare și vreau să mul
minuțioasă efectuată de antrenorii
țumesc organizatorilor pentru priDumitru Nicolae și Cornel Dinu, •
Moraru, portarul și căpitanul for
mirea excelentă pe care ne-au reîmpreună cu toți jucătorii, fie titu
mației
Dinamo
București
:
„Am
avut
zervat-o".
lari, fie de rezervă. Observăm pe
un meci greu, mai greu decit cel de
această linie priceperea cu care cam
la Tbilisi, pentru că eram foarte
K. Hackett (Anglia), arbitrul fnpionii noștri au știut și ieri să-și
aproape de o spectaculoasă calificare
tilnirii ; „M-am simțit, ca să spun
adapteze jocul în funcție de caracte
risticile adversarilor din teren, pre
intre primele patru echipe din Euro
așa, ca acasă, fiind un meci foarte
cum și in funcție de scorul concret
pa. Cred că este o victorie care în
asemănător cu cele din campionatul
de pe tabela de marcaj. Ei ar fi
seamnă mult atit pentru Dinamo
englez, meci de luptă, specific de ca
putut să se sprijine pe ideea unul
București, cit și pentru fotbalul
lificare. Țin să felicit formația ro
0—0 favorabil lor, dar, dimpotrivă,
românesc in general. Dinamo Minsk
mână pentru performanță, pentru
au început furtunos meciul și, după
o
fost
un
obstacol
extrem
de
dificil,
6 mare ocazie, din minutul 8 (minge
jocul prestat, și să-i urez succes in
comparabil,
fără
discuție,
eu
cele
trimisă în bară de Augustin, la o
continuare".
fază splendidă), în minutul 10 au și
mai bune echipe ale continentului".
(Agerpres)
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< Acțiuni și luări de poziție ț
j pentru oprirea cursei înarmărilor \
MAREA BRITANIE : Solidaritate cu participantele
la „tabăra păcii" de la Greenham Common
în localitatea Torquay s-au des
fășurat lucrările celei de-a 54-a
Conferințe a femeilor membre ale
Congresului Sindicatelor Britanice
(T.V.C.). Pe lingă adoptarea unor
rezoluții care abordează problema
tica specifică tnișcării feminine —
drepturi și salarii egale cu bărbații
* — conferința a reafirmat opoziția
participantelor față de staționarea
rachetelor nucleare americane eu
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rază medie de acțiune in Marea
Britanie. Ele au cerut Consiliului
general al T.U.C., care grupează
3,5 milioane femei organizate in
sindicate, să acorde sprijin nelimi
tat militantelor pentru dezarmare
participante la „tabăra păcii" din
apropierea bazei militare de la
Greenham Common, unde au fost
amplasate primele rachete „Cruise".

întregii Europe, a spus el. în Danemarca are loc o acțiune de proclamare simbolică a localităților,
instituțiilor și chiar
____ _a școlilor
drept zone lipsite de arme nu
cleare. Ea dă glas protestului
populației impotrlva cursei înar
mărilor și consecințelor nefaste
ale acesteia, a spus Fleming Bork.

JAPONIA : Pentru acțiuni unite ale forțelor
iubitoare de pace
TOKIO. — In capitala niponă s-a
desfășurat un miting al luptători
lor pentru pace, inițiat de organi
zația obștească intitulată „Consiliul
femeilor pentru o nouă Japonie'1.
Cei ce au luat cuvîntul la miting
s-au pronunțat împotriva prezen
tei bazelor militare americane pe
pămîntul japonez, pentru înceta
rea cursei înarmărilor, dezarmare
și pace.
Actuala situație internațională
îngrijorează
populația planetei,
care este amenințată cu un război

Reuniune consacrată reglementării
pașnice a diferendelor dintre state

*

ț
ț
ț
DANEMARCA : Sindicatele sprijină ideea
î
denuclearizării Europei
î
COPENHAGA. — Lupta pen
etapă în procesul denuclearizării I

tru pace și dezarmare este cea mai
importantă problemă a omenirii —
a declarat Fleming Bork, președintele organizației „Mișcarea sindicală pentru pace" din Danemarca.
Pentru noi, europenii, crearea unei
zone denuclearizate in nordul continentului ar constitui o primă

ATENA-«

î

ț

nuclear, a spus Noboru Yagi, șeful
secției internaționale a P.S. din
Japonia. In aceste condiții, toate
forțele Iubitoare de pace trebuie
să-și strîngă rîndurile în lupta pen
tru pace și dezarmare, a remar
cat el. Subliniind importanța creă l
rii de zone denuclearizate, Noboru
Yagi a spus că, în condițiile creș
terii înarmărilor, o asemenea mă
sură la scara întregii planete ar
putea duce la eliminarea din viața
omenirii a pericolului unei confla
grații nucleare.

I

î

Pericolul nuclear amenință toate popoarele

ATENA 21 (Agerpres). — La
21 martie, la Atena s-au deschis lu
crările reuniunii de experți a Confe
rinței pentru Securitate și Cooperare
în Europa, însărcinată să continue
examinarea și elaborarea unei me
tode general-acceptabile de regle
mentare pașnică a diferendelor din
tre state.
La reuniune participă delegații ce
lor 35 de state semnatare ale Actului
final de la Helsinki. Reuniunea va
continua eforturile începute la Mon
treux, în 1978, unde reprezentanții
țărilor europene, ai S.U.A. și Cana
dei au dezbătut problema elaborării
unei metode de reglementare paș
nică a diferendelor în Europa și au
identificat elementele unei abordări
comune în acest domeniu, care să
permită ajungerea la un acord.
România a participat activ la dez
baterile angajate pe plan european șl
mondial privind excluderea folosirii
forței și amenințării cu forța și solu
ționarea pe calea tratativelor, exclu
siv prin mijloace pașnice, a oricăror
probleme internaționale litigioase.
Țara noastră s-a pronunțat în fa
voarea elaborării unei metode care
să asigure reglementarea pașnică a
tuturor diferendelor dintre statele
europene. In 1982, la propunerea
României, O.N.U. a adoptat, prin
consens, o declarație solemnă asupra

Dezacord la reuniunea CJE.E. la nivel înalt
BRUXELLES 21 (Agerpres). — Lu
crările reuniunii la nivel Înalt a
C.E.E. s-au încheiat, lă Bruxelles,
printr-un nou eșec — după cel În
registrat la tntîlnirea precedentă,
desfășurată, la Atena, In decembrie
1983. Agențiile internaționale de pre
să menționează că șefii de stat sau
de guvern al țărilor membre nu au
reușit, nici de data aceasta, să cadă
de acord asupra cuantumului redu
cerii contribuției britanice la buge
tul comunitar, problemă prioritară
pe ordinea de zi a dezbaterilor. Pri
mul ministru al Marii Britanii, Mar
garet Thatcher, a respins ultimele
propuneri privind scăderea anuală
cu un miliard de unități de cont
C.E.E. (E.C.U.) a contribuției țării
sale la bugetul comunitar, pe o pe
rioadă de 5 ani, solicitînd o dimi
nuare de 1,5 miliarde E.C.U., inaccep
tabilă pentru restul țărilor membre.
Intr-o conferință de presă, pre-
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Militanții pentru pace din Austria participă activ la ampla mișcare eu
ropeană impotrlva sporirii arsenalelor nucleare. In clișeu : secvență
de la o mare demonstrație impotriva cursei înarmărilor organizată de
militanții pentru pace din Austria

i

reglementării pașnice a diferendelor
dintre state. Și în cadrul reuniunii
de la Atena, țara noastră va pro
mova concepția sa privind regle
mentarea pașnică a diferendelor,
excluderea politicii de forță, indife
rent de formele sale de manifestare,
și rezolvarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state numai și numai
pe cale pașnică, prin tratative.
în opinia țării noastre, toate sta
tele participante la reuniunea de la
Atena au îndatorirea să acționeze cu
bună credință și in conformitate cu
principiile și prevederile Actului fi
nal al Conferinței pentru Securitate
și Cooperare în Europa în vederea
evitării apariției unor diferende care
ar putea să afecteze relațiile dintre
ele, să depună eforturi în scopul
adoptării unor măsuri efective de
întărire a păcii, securității și conlu
crării internaționale.
Opiniile exprimate pînă acum de
delegațiile participante la reuniunea
de la Atena reflectă dorința de a se
realiza noi progrese în direcția con
venirii unei metode general-accdptabile de reglementare pașnică a dife
rendelor, bazată pe principiile și
normele dreptului internațional și
care să aibă un caracter mai angajant, pentru a putea face efectivă
nerecurgerea la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile dintre sta
tele europene.

Noua reuniune a Consiliului C.E.E.,
de la Bruxelles, se află în atenția
presei internaționale, in special a ce
lei vest-europene. „C.E.E. n-a murit,
dar a primit o rană suplimentară" —
a recunoscut, intr-o conferință de
presă, președintele Franței, Francois
Mitterrand, care a prezidat dezbate
rile.
Analizind cauzele actualului eșec al
reuniunii de la Bruxelles, care — po
trivit cotidianului economic francez
„Les Echos" — deschide una dintre
crizele cele mai grave de la crearea
Pieței comune, cotidianul vest-german „Stuttgarter Nachrichten" se în
treabă dacă generalul De Gaulle nuavea dreptate cind afirma că „brita-

ședintele Franței, Francois Mitter
rand — care a prezidat dezbateri
le — a arătat că „punctul care a
făcut ca negocierile să se poticneas
că a fost problema corijării contri
buției britanice" și a relevat că pro
punerile de compromis formulate de
ambele părți s-au dovedit zadarnice
El a menționat, totuși, existența unor puncte asupra cărora s-a ajuns
la o Înțelegere, dar a adăugat că
punerea lor în aplicare rămîne le
gată de realizarea unui acord gene
ral Intre „cei zece". Principalele
puncte din această categorie privesc
păstrarea sub control a creșterilor
bugetare ale C.E.E., acordul asupra
ansamblului problematicii agricole și
cel referitor la sporirea resurselor
financiare proprii ale comunității.
In această situație, cancelarul
R.F.G., Helmut Kohl, s-a declarat în
favoarea organizării unei reuniuni la
nivel înalt extraordinare a C.E.E.

★
nicii nu sînt pregătiți pentru a intra
in Piața comună". „Atit timp cit
anumite state membre consideră Pia
ța comună ca un magazin cu auto
servire fără să fie gata să facă con
cesii, comunitatea nu poate sâ se
aștepte la un viitor mai bun", con
chide cotidianul din Stuttgart. în co
mentariul său, agenția „France
Presse" ajunge la concluzia că eșecul
întilnirii la nivel înalt împiedică in
trarea in vigoare a deciziilor adop
tate săptămîna trecută de miniștrii
agriculturii șt ridică noi obstacole în
calea încheierii negocierilor privind
aderarea Spaniei și Portugaliei la
Piața comună, prevăzută pentru 1 ia
nuarie 1986.

Sesiunea Adunării Federale
a R.S. Cehoslovace
PRAG A 21 (Agerpres). — La Praga
au început, miercuri, lucrările sesiu
nii comune a celor două camere ale
Adunării Federale a R.Ș. Ceho
slovace. Sînt prezenți Gustav Husak,
secretar general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, președintele R.S.C.,
alți conducători de partid și de stat.
Președintele Guvernului R.S.C.,
Lubomir Strougal, a prezentat infor
marea privind îndeplinirea Declaratiei-program a guvernului.
In ce privește problemele dezvol
tării economice și sociale a Ceho
slovaciei, se arată că în 1983 au fost
obținute rezultate mai favorabile în
economie decît în precedența doi
ani. Venitul național a crescut, în
comparație cu 1982, cu 2,7 la sută.
Există toate premisele pentru ca în
1984 și în 1985 venitul național să
crească cu aproximativ trei la sută,
conform prevederilor Congresului al
XVI-lea al P.C. din Cehoslovacia.

Situația din Liban
• Decizii adoptate
la Conferința de la Lausanne
BERNA 21 (Agerpres). — în comu
nicatul dat publicității la încheierea
celei de-a doua etape a Conferinței
asupra dialogului în Liban, care a avut loc la Lausanne (12—20 martie),
se subliniază că participanții au „în
registrat progrese în studierea pro
blemelor constituționale, politice și
sociale care le-au fost prezentate",
informează agențiile internaționale
de presă.
Conferința a hotărît o încetare a
focului în Liban și elaborarea unui
plan de securitate bazat pe dezanga
jarea forțelor combatante. Se preco
nizează formarea unui înalt comitet
politic și militar, care, sub conducerea
președintelui republicii, va fi răs
punzător de punerea în aplicare a
planului de securitate și va lua hotăriri și măsuri adecvate.
Conferința a hotărît, de asemenea,
constituirea unui Comitet instituțio
nal pentru elaborarea proiectului unei noi Constituții a Libanului. Acesta va fi format din 32 de membri,
aleși de președintele republicii în
colaborare cu Comitetul de dialog
național, și va urma să prezinte un
raport asupra rezultatelor lucrărilor
sale într-un termen de șase luni.
Totodată — menționează documen
tul — Comitetul de dialog național
își va continua consultările și se va
reuni la invitația președintelui re
publicii.

Plenara C.C. al P.C. din Belgia
Tovarășul Louis Van Geyt —
reales președinte
al partidului
BRUXELLES 21 (Agerpres). — La
Bruxelles s-a desfășurat plenara C.C.
al P.C. din Belgia, în cadrul căreia
au fost alese organele de conduce
re a partidului. După cum infor
mează ziarul „Le Drapeau Rouge" s—
citat de agenția T.A.S.S. — pre
ședinte al P.C. din Belgia a fost
reales Louis Van Geyt. Claude Re
nard și Jef Țurf au fost realeși în
funcția de vicepreședinți ai partidu
lui.

Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski
la încheierea Conferinței Naționale a delegaților
la Congresul al IX-lea extraordinar al P.M.U.P?
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — în
cuvîntarea rostită la încheierea Con
ferinței Naționale a delegaților la
Congresul al IX-lea extraordinar al
P.M.U.P., Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P., a sub
liniat reprezentativitatga socială a
participanților la dezbateri, prezența
largă a muncitorilor și țăranilor, a
celor aflați in prima linie a muncii
de partid. Conferința a trezit un uriaș
interes în rîndurile întregului nostru
partid, ale societății. Acest interes
general a confirmat că partidul nos
tru reprezintă forța cu adevărat con
ducătoare, a arătat vorbitorul. Sub
liniind că rezultatele conferinței tre
buie să fie pe deplin folosite ca ar
mă a partidului în etapa actuală de
luptă și muncă, în opera de consoli
dare a socialismului în Polonia,
vorbitorul a relevat : Cred că
toți, de comun acord, apreciem că
conferința s-a desfășurat cu succes.
Ea a reprezentat o continuare a
ideilor Congresului al IX-lea și,
totodată, o confirmare univocă a jus
teței și utilității acestor idei. De Con
gresul al IX-lea ne despart doi ani
și jumătate, dar, apreciind în alți ter
meni calea parcursă, noi am traver
sat o întreagă etapă istorică. Activi
tatea noastră a fost însoțită de sen
timentul îndeplinirii unei munci
uriașe, de numeroase schimbări po
zitive. Dar noi am fost conștienți și
de aspectele negative intîlnite în
viața partidului și a țării. îndepli
nind voința Congresului al IX-lea,
am elaborat și adoptat documente în
vederea discutării programului de
perspectivă al partidului nostru.
Lucrările conferinței s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de preocupa
re partinică și patriotică, a continuat
vorbitorul. Ea a fost generată de
conștiința că trebuie imprimate o
nouă dinamică și impulsuri înnoirii
socialiste.
O problemă de importantă funda
mentală, a spus W. Jaruzelski, este
de a se ține seama în toate acțiu
nile de cunoștințele, experiența și
aspirațiile clasei muncitoare. „Por
țile comitetelor de partid trebuie să
fie deschise pentru orice munci
tor, pentru orice om al muncii. Ur
mărind respectarea fermă a statutu
lui nostru, trebuie să respectăm în
special normele care alcătuiesc

„Discriminarea rasială constituie o negare
a tuturor valorilor umane**
Mesajul secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Cei care și-au dat viața la Sharpeville, la 21 martie 1960, au făcut-o
pentru apărarea drepturilor inaliena
bile și fundamentale, sfidind apart
heidul. Omagiindu-i astăzi, trebuie
să reînnoim promisiunea de a sus
ține cauza pentru care au făcut acest
sacrificiu suprem — se arată in me
sajul secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, cu ocazia
Zilei internaționale pentru elimina
rea discriminării rasiale.
Pe deplin conștienți de implicații
le dezastruoase ale discriminării ra
siale, precum și de consecințele sale
pentru pacea internațională, autorii
Cartei O.N.U. au considerat ca esen
țial să promoveze și să încurajeze
respectarea libertăților fundamentale
și a demnității umane. Discrimina

IDEI NOVATOARE, PROFUND UMANISTE ÎN GÎNDIREA TEORETICĂ Șl ACTIVITATEA
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Principialitate și consecvența neabătuta în promovarea
idealurilor de libertate și independență ale tuturor popoarelor
„Am acționat și vom acționa neabătut pentru a ne aduce con
tribuția pe plan internațional la realizarea unei lumi mai drepte și
mai bune, la respectarea dreptului popoarelor de a fi stupine pe
destinele lor, de a-și făuri viața în mod independent, așa cum o do
resc ele, fără nici un amestec din afară”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Tn rîndul Imperativelor de Impor
tanță hotărîtoare pentru edificarea unei lumi a păcii și colaborării echi
tabile, în care toate țările să aibă
acces la binefacerile progresului mul
tilateral, România socialistă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu situează la loe
de frunte cerința respectării indepen
denței naționale, a dreptului inalie
nabil al popoarelor de a dispune de
propria soartă, de a-și alege liber ca
lea dezvoltării, fără nici un amestec
din afară. Solidaritatea militantă cu
cauza libertății și independenței po
poarelor de pretutindeni in lupta im
potriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului și rasismu
lui, a oricăror forme de dominație și
asuprire a fost și este una din orien
tările fundamentale ale politicii ex
terne a României socialiste, elabo
rată și promovată cu atita strălucire
de secretarul general al partidului,
președintele Republicii.
Opțiunea fermă, statornică a țării
noastre în această direcție, reafirma
tă pregnant în Programul P.C.R., în
hotăririle congreselor și conferințe
lor naționale ale partidului, în ex
punerile și cuvîntările tovarășului
Nicolae Ceaușescu se află In deplină
concordanță cu marile procese revo
luționare desfășurate la scară mon
dială, a căror trăsătură definitorie
constă în afirmarea tot mai viguroa
să a voinței popoarelor' de a fi stăpîne pe destinele lor, de a-și realiza
aspirațiile de propășire la adăpost de
ingerințe străine.

Dezvoltarea de sine stâ*
tâtoare — un drept sacru,
imprescriptibil. Sub imPulsul
hotărîtor al tovarășului NiColae
Ceaușescu, România a adus și aduce, prin întreaga sa politică ex
ternă, o însemnată și larg apreciată
contribuție la eforturile pentru edifi
carea unei lumi a libertății și dreptă

ții. Istoria va consemna, fără îndoia
lă, aportul esențial al secretarului
general al partidului, președintele
țării, Ia fundamentarea conceptului
cu privire la dreptul sacru, impres
criptibil și intangibil al fiecărui po
por de a hotări suveran asupra căi
lor și formelor dezvoltării economico-sociale, de a promova în viața in
ternațională o politică în conformi
tate cu propriile interese. Se poate
afirma cu deplin temei că nu. a exis
tat cauză dreaptă, nu a existat popor
angajat în lupta pentru dobîndirea
suveranității și independenței națio
nale care să nu se fi bucurat de
sprijinul activ șl multilateral al
României socialiste. După cum, ori
cje cîte ori unui popor i-au fost
încălcate suveranitatea și indepen
dența, România s-a situat prompt și
neabătut în apărarea poporului res
pectiv, cerînd cu toată tăria să se
pună fieintîrziat capăt încălcării, să
i se respecte acestuia dreptul sacru la
integritate și neatîrnare.
Această poziție fermă In sprijinul
luptei popoarelor pentru dreptul de
a fi stăpîne pe propria soartă își are
izvoarele atît în experiența istorică
a poporului român — care a suferit
el însuși urmările asupririi străine,
purtînd crîncene bătălii și dînd grele
jertfe de sînge pentru apărarea fiin
ței naționale, pentru cucerirea inde
pendenței și libertății patriei — cit
și In viziunea materialist-dialectică a
partidului nostru asupra lumii, In
convingerea că afirmarea ideilor no
bile ale neatîrnării, dezvoltării suve
rane a țărilor și popoarelor consti
tuie o cerință imperioasă a păcii șl
progresului.
Pornind de la asemenea premise,
țara noastră a considerat și consideră
drept o înaltă indatorire revoluțio
nară sprijinirea cu neslăbită energie
a luptei pentru libertatea șl indepen
dența popoarelor, luptă care a căpă
tat, în secolul nostru, o amploare uriașă și o intensitate fără precedent.

Necesitatea respectării riguroase a
dreptului fiecărui popor de a-și croi
viitorul, de a hotărî singur asupra
căii de dezvoltare reprezintă una din
liniile fundamentale promovate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
partidul și statul nostru în domeniul
politicii internaționale. Și este neîn
doios că astăzi numele României, al
președintelui Nicolae Ceaușescu sînt
asociate în conștiința popoarelor cu
atitudinea de susținere fermă și con
secventă a cauzei dezvoltării de sine
stătătoare a tuturor națiunilor, ca un
comandament primordial al contem
poraneității.
Expresii din cele mal elocvente ale
solidarității țării noastre cu lupta
pentru independență și suveranitate,
pentru dezvoltarea liberă a popoare
lor le-au constituit istoricele itinera
re întreprinse de președintele Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in țări din Africa.
Asia, Orientul Mijlociu și America
Latină, ca și numeroasele tntilniri
realizate la București cu conducători
al statelor din aceste regiuni și con
tinente. Manifestările de înaltă stimă
și considerație cu care șeful statului
român a fost înconjurat în cursul tu
turor vizitelor efectuate reprezintă
recunoașteri profund semnificative
ale meritelor tovarășului Nicolae
Ceaușescu în apărarea cauzei liber
tății și independenței popoarelor.

Națiunea — forță motrice
a contemporaneității. A?a cum
arată realitățile lumii de aZi, chiar și
după cucerirea neatîrnării politice și
formarea statelor proprii, ideea in
dependenței naționale se manifestă
ca un puternic generator de energii
în conștiința popoarelor, dornice să
se dezvolte liber, nestingherit pe ca
lea progresului economic și social.
Este meritul de seamă al tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a fi formulat
teza de excepțională importanță că

națiunea, departe de a-și fi epuizat
rolul istoric, reprezintă și va repre
zenta incă multă vreme o idee-forță,
un factor profund mobilizator in
lupta pentru progres și pace.
Ideea independenței naționale în
suflețește popoarele din noile sta
te în lupta și munca pentru con
solidarea independenței politice prin
neatîrnare economică, pentru stăpînirea resurselor naționale și fo
losirea lor potrivit intereselor pro
prii, pentru lichidarea rămlnerilor
în urmă și Îndeplinirea proiec
telor de dezvoltare multilaterală.
Chiar și In țările care și-au dobîndit de mult independența poli
tică, Ideea Independenței naționale
reprezintă un puternio factor mobili
zator in lupta pentru respingerea ori
căror încercări de știrbire, pe plan
politic sau economic, a acestei cuce
riri Istorice, împotriva oricăror inge
rințe străine.
Apărătoare neclintită a ideii de
Independență, țara noastră a urmă
rit cu profundă simpatie lupta de
eliberare națională a popoarelor ți
nute departe, vreme atit de îndelun
gată, de curentul principal al isto
riei. Și este un adevăr de largă
notorietate faptul că de fiecare dată
cînd un popor s-a angajat pe calea
plină de sacrificii a acestei lupte,
Partidul Comunist Român, România
socialistă, traducind in viață politica
formulată de secretarul general al
partidului, președintele republicii,
și-au manifestat neabătut solidarita
tea militantă și sprijinul pe multiple
planuri — material și moral, politic
și diplomatic — acționind cu o
nedezmințită consecvență ca susțină
toare fermă a mișcărilor de eliberare
de pretutindeni, tn această privință
este profund semnificativ faptul că
numeroase recunoașteri internațio
nale ale legitimității mișcărilor de
eliberare națională din diverse zone
ale lumii au fost înscrise pentru
prima oară tn documente semnate
cu conducătorii acestor mișcări de
președintele Nicolae Ceaușescu. Iar
imediat după încununarea cu succes
a luptei acestor mișcări, partidul și
statul nostru au salutat cu bucurie
apariția fiecărui nou stat indepen
dent, stabilind și dezvoltind cu fie
care din ele raporturi de prietenie și
amplă conlucrare.
Dealtfel, o dovadă vie șl elocventă
în acest sens o constituie numeroa
sele obiective economice construite
în comun, îndeosebi in ultimele două

decenii. In cea mai mare parte din
cazuri este vorba de importante uni
tăți industriale, menite să sprijine
eforturile tinerelor state în ce pri
vește valorificarea superioară a re
surselor lor naturale, crearea și dez
voltarea unei industrii proprii, ca
mijloc de întărire a independenței
naționale. Sînt roade ale unor relații
noi, de colaborare între state libere
și egale în drepturi, veritabil model
de conlucrare, de avantaj reciproc și
întrajutorare în lupta comună pentru
accelerarea progresului fiecărei na
țiuni, pentru lichidarea vechilor ra
porturi clădite pe inechitate, pe do
minația celor puternici asupra celor
slabi.

Practicile vechii politici de
dominație — un anacro
nism ce trebuie eradicat
cu desâvirșire. In spiritul p°z1*
ției sale de solidaritate activă cu
cauza libertății și independenței,
țara noastră militează fără răgaz
pentru înlăturarea ultimelor vestigii
ale asupririi coloniale, pentru eradi
carea rasismului și apartheidului,
susținlnd energic lupta poporului
namibian pentru dobîndirea inde
pendenței, lupta tuturor popoarelor
pentru întărirea și afirmarea deplină
a suveranității naționale. Militînd
cu fermitate și consecvență pentru
lichidarea totală și definitivă a colo
nialismului, România consideră, in
același timp, că acest obiectiv nu
poate fi redus la Înlăturarea struc
turilor politice de subordonare față
de fostele metropole, ci se cere, tot
odată, să fie asigurate relații politicoeconomice cu un conținut nou, să fie
promovate noi raporturi comerciale,
să fie eradicate modul de gindire de tip colonialist, mentalitățile
de dominație și dictat. Acestea își
vădesc persistența in tendința foste
lor imperii coloniale de a încerca
să-și păstreze, in forme noi, vechile
poziții, de a știrbi independența ti
nerelor state, de a le spolia bogățiile
naționale, de a continua să-și aroge
atribute de „protectori". Așa cum o
arată faptele, in numeroase cazuri
foștii stăpîni recurg la practici de
subminare a suveranității politice
prin impunerea unor raporturi de
dependență economică și de altă na
tură, prin manevrele insistente de
atragere sau menținere a noilor

principiul centralismului democratic,
caracterul colegial și spiritul colec
tiv, libertatea dezbaterii și a criticii,
dar. în același timp, disciplina obli
gatorie a unității ideologice, politice
și organizatorice".
Abordind problematica economică,
Inclusiv cea a reformei economice,
primul secretar al C.C. al P.M.U.P.
a subliniat că în economia națională
există în continuare o serie de pro
bleme nerezolvate. Esențialul constă
însă în faptul că, treptat, devin tot
mai numeroase domeniile în care am
înregistrat succese, am început să
avansăm. Pentru a înregistra noi
progrese economice, este necesară
folosirea rezervelor considerabile
existente : sporirea bazei de materii
prime și materiale, dar mai presus
de aceasta a energiei umane, o
mai bună organizare, disciplina și
calitatea muncii, folosirea mai largă
și mai eficientă a progresului tehnic,
a imensei armate de oameni de
știință, ingineri șl tehnicieni. „De
oameni, de conlucrarea armonioasă
între direcții, sindicate și autoconduceri
depinde
totul.
Din
aceleași motive, la fel de multe
depind de partid, de organizațiile
sale, care trebuie să Impulsioneze,
să inspire procesele și schimbările
pozitive. Dialogul cu poporul consti
tuie una dintre principalele forme de
funcționare a statului socialist. Vom
continua să aplicăm cu consecvență
această metodă. In acest an inten
ționăm să desfășurăm o dezbatere
sau consultări publice în diferite co
lective, referitoare, între altele, la :
planurile economice și programele
de perspectivă ; varianta finală a
proiectului de lege cu privire la ti
neret ; crearea controlului muncitoresc-țărănesc ; sporirea eficienței
luptei pentru respectarea legalității
și disciplinei sociale, pentru liniștea
și ordinea publică".
Procesele care au loc acum în Po
lonia — a arătat în încheiere vorbi
torul — impun unirea tuturor for
țelor, mobilizarea întregii energii
sociale, patriotice. Dar victoria se
află in fața noastră. Vom putea de
păși dificultățile, dacă fiecare dintre
noi va face tot ce-i stă in putință
pentru a intimpina Congresul al
X-lea cu sentimentul datoriei împli
nite.

state In orbita vechilor puteri colo
niale, cu ajutorul sistemelor de
alianțe militare și al antrenării tot
mai intense în’ cursa înarmărilor,
prin diverse alte procedee, vizibile
sau camuflate. Pornind de la aceas
tă realitate și formulînd in același
timp teza că, în condițiile. interde
pendențelor din zilele noastre, orice
încălcare a dreptului la dezvoltare
de sine stătătoare a unui popor
poate să complice grav ansamblul
relațiilor internaționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arată că abolirea
definitivă a politicii imperialiste de
dominație și dictat se impune ca o
cerință absolută a destinderii și păcii.
In concepția președintelui României
socialiste, planeta noastră va deveni
cu adevărat o planetă a păcii și bunei
conviețuiri între toate națiunile cînd
respectarea dreptului fiecărui popor
de a-și orîndui viața așa cum do
rește va fi o practică universală,
cind nu va exista nici o abatere de
la această cerință fundamentală de
conduită in raporturile internațio
nale.
Totodată, tn concepția țării noas
tre, eliminarea definitivă a vechii
politici, a practicilor și mentalități
lor
imperialiste,
colonialiste
și
neocolonialiste este In strinsă legă
tură cu făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale, care să
ducă la lichidarea decalajelor, a îm
părțirii lumii in săraci și bogați, care
să asigure recuperarea deplină a bo
gățiilor naționale ale tinerelor state,
accelerarea progresului lor economic
și social.
Consecvența și fermitatea demer
sului românesc in afirmarea pe plan
mondial a independenței naționale
ca principiu fundamental al vremu
rilor noastre constituie unul din iz
voarele principale ale prestigiului de
care se bucură pe toate meridianele
România socialistă, personalitatea
președintelui ei. Promovarea stator
nică a cauzei independenței și suve
ranității naționale este în consens cu
aspirațiile cele mai fierbinți ale po
porului nostru, ale tuturor popoare
lor lumii, cu marile procese înnoi
toare ale lumii contemporane și toc
mai de aceea politica externă româ
nească, al cărei clarvăzător făuritor
este tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
afirmă ca un factor pozitiv al vieții
internaționale contemporane, întru
nind pretutindeni pe glob stimă,
prețuire și înaltă considerație.

Vaslle OROS

rea rasială este o negare a tuturor
valorilor umane șl contravine spiri
tului vremii noastre. Nicăieri în
lume acest lucru nu este mai evident
decît in Africa de Sud, unde discri
minarea rasială este instituționalizată și unde practicarea apartheidului
provoacă nesfîrșite suferințe umane
și constituie cauza permanentă a ten
siunilor și conflictelor. Legitimita
tea aspirațiilor poporului din Africa
de Sud. — subliniază mesajul lui
Perez de Cuellar — șl opoziția lui
față de discriminarea rasială au fost
•pe deplin recunoscute de Națiunile
Unite,

Convorbiri
cubano-angoleze
HAVANA 21 (Agerpres). — La
Havana s-au încheiat convorbirile
dintre Fidel Castro, prim-secretar al
C.C. al P.C. din Cuba, președinte
le Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Cuba,
și Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii Popu
lare Angola. După cum informează
agenția Prensa Latina, au fost abordate probleme ale relațiilor din
tre cele două țări și unele aspecte
ale situației internaționale actuale,
îndeosebi din sudul Africii. La în
cheierea convorbirilor a fost sem
nată o declarație comună.

S.W.A.P.O.
va continua lupta
pentru independența
Namibiei
NAIROBI 21 (Agerpres). — tntr-o
declarație făcută la Nairobi, Sam
Nujoma, președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), a precizat că S.W.A.P.O.
va continua lupta pentru dobîndirea
independenței teritoriului namibian.
El a lansat un apel autorităților sudafricane de a se așeza la masa tra
tativelor pentru a discuta problema
independenței Namibiei, după cum a
respins și consultările In această pro
blemă cu așa-numitele „forțe in
terne" din Namibia, instalate de re
gimul rasist de la Pretoria.

Agențiile de presd
transmit:
PROBLEMA CIPRIOTA. Minis-1
Itrul, afacerilor externe al Republi- .
cii Cipru, Gheorghios Iacovou, a a- [
vut o întrevedere cu secretarul ge- I
Inera] al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar. Intr-o declarație făcută I
presei, citată de agenția Reuter, ]
ministrul de externe cipriot a arăItat că principala temă abordată în ■
cursul convorbirii a constituit-o a- I
plicarea rezoluțiilor O.N.U. vizînd *
I reglementarea prin mijloace pașni
ce a problemei Ciprului.

CONSULTĂRILE PREELECTOI RALE DIN S.U.A. Fostul vicepre- 1
I ședințe al S.U.A.. Walter Mondale, I
și-a consolidat pozițiile în vederea1
I obținerii învestiturii Partidului De
mocrat pentru alegerile preziden- I
țiale din noiembrie, obținind 41 la I
Isută din sufragiile exprimate,
marți, în cadrul consultării electo- I
râtului acestui partid din statu! I
Illinois.
I ARESTAREA UNUI NEONA- I
ZIST. Poliția vest-berlineză l-a'
I arestat pe Arnulf-Winfried Priem,
șeful unei grupări neonaziste. La I
domiciliul său au fost descoperite ]
o mare cantitate de literatură și’
I simboluri naziste, precum și vechi ■
exemplare de ziare ale partidului I
nazist.
1
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