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în anul 40 al libertății noastre,
în întîmpinarea zilei de 1 Mai

Răspundere muncitorească

pentru dezvoltarea
bazei energetice a țării
la Întreprinderea minieră rovinari :

O experiență valoroasă
în creșterea producției de cărbune
...Prin anii ’50, Ia Rovinari, 60 de
muncitori retribuiti cu ziua scoteau
cărbune pentru unele nevoi locale.
Este un amănunt evocat nu fără
temei în cadrul recentei adunări in
care colectivului întreprinderii mi
niere Rovinari i s-au inminat „Stea
gul roșu“ de fruntaș pe ramură și
„Ordinul Muncii" clasa I pentru re
zultatele obținute in întrecerea so
cialistă pe anul 1983. Veteranii își
amintesc bine începuturile. Dar
adevărata dezvoltare și modernizare
a extracției de lignit la Rovinari,
ca dealtfel în întregul bazin carbonifer al Gorjului, a avut loc după
Congresul al IX-lea al partidului,
ca urmare a aplicării concepției
științifice a tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu privire la valorificarea superioară a resurselor proprii
de materii prime, la dezvoltarea
■ armonioasă a fiecărei zone a țării.
— Dacă la început — ne spunea
tovarășul Miliai Pasere, secretarul
comitetului de partid — foloseam
ca unelte de bază lopata și tîrnăcopul, iar mai apoi excavatorul
clasic, de circa 15 ani la Rovinari
s-au introdus excavatoarele-gigant
și complexele de carieră. Astăzi'
dispunem de capacități moderniza
te care pot asigura cu ușurință un
volum anual de peste 40 milioane
metri cubi excavați. A crescut și
detașamentul nostru muncitoresc,
numărind in prezent peste 3 500 de
oameni. Trebuie să recunoaștem
insă că multă vreme, noi, minerii,

nu am reușit să ținem pasul cu acest proces de înnoire tehnică. De
aceea au fost și ani în care nu
ne-am realizat sarcinile de plan. Această stare de lucruri nu mai pu
tea să fie perpetuată. Țara are ne
voie de tot mai mult cărbune pen
tru a dobîndi mai devreme inde
pendența energetică. Dispunem de
condiții minunate de muncă și de
viață. Era deci datoria noastră, a
comuniștilor, a fiecărui miner în
parte, să valorificăm pe deplin po
tențialul tehnic existent, să mani
festăm mai multă inițiativă și spi
rit organizatoric, mai multă dăruire
în muncă pentru a asigura ritmic
cantitățile de cărbune de care are
nevoie economia națională. Progra
mele din ultimii doi ani și mai ales
realizările din 1983
demonstrează
marile posibilități de care dispunem
în vederea sporirii extracției de
cărbune.
UTILAJELE MINIERE — FOLO
SITE CU RANDAMENT MAI RI
DICAT. în anul 1983, minerii de la
Rovinari au realizat o producție
de 8 921 000 tone lignit — adică aproape 20 la sută din producția de
cărbune a țării — și au excavat și
transportat aproape 30 milioane me
tri cubi de masă minieră. Față de
1982, indicele mediu extensiv de utilizare, calculat la cele 17 excava
toare cu rotor, a crescut cu 5 la
sută, iar producția medie orară cu
99 metri cubi pc oră. Productivita
tea fizică a muncii a fost realizată

în proporție de 121 la sută față de
prevederi. Se cuvine relevat că
producția de cărbune din anul tre
cut a fost mai mare cu peste 4 mi
lioane tone față de anul 1981, fiind
realizată, practic; cu același număr
de personal muncitor și cu aceleași
capacități productive. Constituie aceste date argumente în favoarea
unei experiențe înaintate ?
— Considerăm că da — ne-a răs
puns inginerul Nicolae Bercea, di
rectorul întreprinderii miniere Ro
vinari. Rezultatele obținute în anul
1983 reprezintă un motiv de încre
dere în forțele proprii, de mobiliza
re și mai energică a fiecăruia din
tre membrii
colectivului nostru.
Realizările nu sint întîmplătoare,
ele se datorează unor perseverente
acțiuni pe care le-ani întreprins în
vederea mai bunei folosiri atît a
utilajelor, cit și a fdrțelor urbane.
Organizarea și retribuirea muncii în
acord global, apropierea actului con
ducerii de producție, exercitarea
autoconducerii muncitorești au sti
mulat puternic energiile creatoare
ale minerilor noștri, au întărit răs
punderea lor pentru folosirea cu in
dici superiori a mijloacelor tehnice
în scopul sporirii continue a pro
ducției de cărbune.
Să detaliem cîteva din resorturi-
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cariera lismana I din cadrul întreprinderii miniere Rovinari, preocuparea susținuta pentru folosirea judicioasa
a mijloacelor tehnice, inițiativa și răspunderea muncitorească se concretizează in însemnate sporuri de cărbune extras
Foto : S. Cristian

Pe platforma Combinatului

de utilaj greu din lași

fapte remarcabile
într-o citadelă
a tehnicii moderne
Pe frumoasa vale _a Nicolinei, la
Iași, în puternica citadelă a indus
triei construcțiilor de mașini —
Combinatul de utilaj greu — se
desfășoară o intensă și rodnică ac
tivitate. Acest mare obiectiv de in
vestiții, ridicat din inițiativa secre
tarului ' general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conferă
județului și municipiului Iași un
dinamism industrial deosebit, un
ritm înalt de creștere economică.
Aici au început să producă eșalo
nat, jncă din anul 1978, secții mo
derne de mecano-sudură și meta
lurgie, turnătorii de fontă și oțel,
forjă grea, oțelărie electrică, o mo
dernă sculărie. Au urmat' secțiile
de prelucrări mecanice, de utilaj
tehnologic complex greu și utilaj
tehnologic complex ușor, o secție
de mecanică grea.
In răstimpul care a trecut din
acest an, pe platforma combinatu
lui au fost date in funcțiune noi
obiective : hala pentru materiale
de adaos, fabrica de var, gospodă
ria de lubrifianți, încă trei cup
toare la oțelărie, cu ajutorul cărora
metalurgiștii de aici au. sporit pro
ducția de oțeluri speciale aliate și
inalt aliate.
Pentru a intimpina cu noi succe
se in muncă ziua de 1 Mai și cea
de-a 40-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională,
constructorii Trustului de antre
priză generală de/construcții indus
triale și montorll Trustului de an
trepriză de instalații-montaj, ambe
le din Iași, depun eforturi susți
nute spre a înfăptui exemplar sar
cinile ce le revin : finalizarea și
punerea în funcțiune, intr-un ter
men cit mai scurt, a noilor obiec
tive din cadrul combinatului pla
nificate să înceapă a produce încă
in acest an.
La rindul lor, oamenii muncii
din combinat obțin realizări deo
sebite in întrecere, urmărind ca
toate capacitățile aflate in exploa
tare să funcționeze la parametri
superiori. Oțelarii au turnat, în
premieră națională, lingouri cu
greutatea de peste 100 tone, des
tinate forjării arborilor pentru
turbine hidraulice și pentru cilin
dri de laminor, au asimilat o gamă
largă de oțeluri aliate și înalt aliate. au turnat din oțel piese de
complexitate ridicată, cum sint
oalele de zgură de 16 mc și 16,5 mc.
De asemenea, la turnătoria .de fon
tă a fost produsă lingotiera F-2400,
cea mai mare piesă realizată in
turnătoriile de profil din țara noas
tră.
La obținerea acestor remarcabile
realizări și-au adus contribuția nu
meroși fruntași in producție, prin
tre care prim-topitorul Octav Tă-,
nașe, oțelarul Vasile Ilisei, maiș
trii Emil Bilan și Gheorghe Mititelu, șeful de echipă Toma Balașca. strungarii Mircea Gheorghiu și
Vasile Guraliuc, sudorii Gheorghe
Ralea și Ștefan Toma, lăcătușii
Petru Năstase și Dumitru Tiba și
alții, care muncesc cu dăruire pen
tru a. spori producția de oțel și fon
tă, pentru a fabrica mai multe
piese, utilaje și mașini complexe
de mare importanță pentru dezvol
tarea economiei naționale.
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■ Președintele Republicii. Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, joi dimineața,
pe Julio Garret Ayllon. președintele
Senatului bolivian, care, la invitația
Mariî Adunări Naționale, a făcut o
vizită în țara noastră. Oaspetele a
fost însoțit de Mario Rolon Anaya,
senator.
Președintele Senatului bolivian a
adresat calde mulțumiri pentru în
trevederea acordată, pentru invitația
de a vizita România și a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele
mai cordiale salutări, precum și
urări de progres și prosperitate pen
tru poporul român din partea Con
gresului Național bolivian. Totodată,
oaspetele a dat o înaltă apreciere
realizărilor obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea multilaterală: a
patriei, precum și politicii de pace
și largă colaborare între toate na
țiunile lumii promovate cu consec
vență de România, personal de. to
varășul Nicolae Ceaușescu.
. Mulțumind, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită

Congresului Național bolivian salu
tul său călduros, iar poporului boli
vian urări de noi succese in dezvol
tarea economică și socială a patriei.
In cadrul întrevederii, desfășurată
intr-o atmosferă cordială, s-a expri
mat dorința de a lărgi și diversifica
în continuare, corespunzător posibi
lităților existente, relațiile românoboliviene, in folosul ambelor țări și
popoare, al cauzei păcii și securității
în lume.
S-a efectuat, de asemenea, un
schimb de păreri în legătură cu une
le probleme ale situației internațio
nale. în cadrul convorbirilor a fost
evidențiată necesitatea intensificării
eforturilor pentru oprirea agravării
situației mondiale, pentru reluarea
și continuarea politicii de destinde
re, pace, colaborare și de respectare
a independenței naționale a tuturor
popoarelor.
S-a subliniat că în momentul de
față prdblema fundamentală o con
stituie oprirea cursei înarmărilor,
trecerea la dezarmare, și în primul
rind la dezarmarea nucleară, asigu

rarea unei păci trainice în întreaga
lume.
S-a apreciat că trebuie intensifica
te în continuare eforturile pentru ;
lichidarea subdezvoltării, și instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru întărirea cola
borării și solidarității țărilor mici și
mijlocii, a țărilor în curs de dezvol
tare și nealiniate în lupta pentru
dezvoltarea lor liberă pe calea pro
gresului și civilizației.
S-a relevat, în același timp, nece
sitatea ca țările din America Latină
să fie lăsate să-și rezolve singure
problemele interne cu care se con
fruntă, fără nici un amestec din
afară.
A fost evidențiată contribuția ac
tivă pe care parlamentele și parla
mentarii din întreaga lume pot și
trebuie să o aducă la reglementarea
justă și durabilă a marilor probleme
ale contemporaneității.
La primire a luat parte Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale.

40 de ani de la făurirea Frontului Unic Muncitoresc

Eveniment hotărîtor în înfăptuirea victorioasă
a revoluției din August 1944, in lupta pentru
transformarea socialistă a țării
Făurirea Frontului Unic Munci
toresc, in aprilie 1944, se înscrie in
seria marilor evenimente politice
,:din. istoria‘contemporană a Româ
niei.. Expresie a unității , de acțiune
a clasei muncitoare, frontul unic
realizat acum patruzeci de ani a
avut rolul hotărîtor în înfăptuirea
victorioasă a revoluției'de eliberare
națională și socială, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August
1944 și, apoi, în desfășurarea neîn
treruptă a procesului revoluționar
spre socialism. „Crearea Frontului
Unic Muncitoresc, sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist
Român, a constituit factorul esen
țial in lupta pentru răsturnarea
dictaturii niilitaro-fasciste, pentru
ieșirea României din războiul con
tra Uniunii Sovietice, alăturarea
Ia coaliția antihitleristă și trecerea
la dezvoltarea democratică și 1»
transformarea socialistă a țării".
După cum se știe, intensificarea
mișcării de rezistență, starea gene
rală de spirit antifascistă și anti
hitleristă confirmau zi de zi jus
tețea orientării Partidului Comunist
Român, care încă din vara și toam
na anului 1941 a preconizat unirea
tuturor forțelor democratice, pa
triotice, pe baza unei platforme co
mune de luptă pentru salvgardarea
țării, grav amenințată în însăși
ființa ei națională. Rod al unor
eforturi stăruitoare, depuse ani
de-a rindul, al înțelegerii necesită
ții stringente a restabilirii unității
mișcării muncitorești, pornind , de
la interesele vitale ale națiunii,
la jumătatea lunii aprilie 1944,
Partidul Comunist Român și Parti
dul Social-Democrat au perfec
tat acordul de Front Unic Mun
citoresc. Totodată, conducerile ce
lor două partide au convenit ca
istoricul act să fie adus la cunoș
tința opiniei publice, în mod sim
bolic, prin manifestul dat publici
tății la 1 Mai 1944. Document pro

gramatic remarcabil, care consfin
țea deplina unitate de acțiune intre
comuniști și social-democrați, maijifeStul- era, ■ în-același timpf, -un"vlbrant apel, chemind „întreaga cla
să muncitoare, pe toți muncitorii
organizați și neorganizați, intregul
popor român, toate clasele și pătu
rile sociale, toate partidele și orga
nizațiile, indiferent de culoarea
politică, credință religioasă și apar

tenență socială, la lupta hotărîtă
pentru pace imediată, răsturnarea
guvernului Antonescu, formarea
unui guvern național, din repre
zentanții tuturor forțelor antihitle
riste... pentru o Romă7iie liberă, de
mocratică și independentă".
înfăptuită la nivelul conducerii
ambelor partide și, concomitent, în
întreprinderi și instituții, în toată
țara, unitatea de acțiune și colabo
rarea strînsă dintre comuniști și so
cial-democrați au reprezentat, fără
îndoială, un act politic de impor
tanță națională, ce s-a repercutat
profund asupra întregii evoluții a
societății românești, fiind, totodată,
cea dinții realizare de acest fel din
mișcarea muncitorească interna
țională.
Unitatea de acțiune a determinat
creșterea substanțială a potențialu
lui de luptă al clasei muncitoare,

a capacității sale de organizare șl
de raliere a tuturor forțelor care au
înfăptuit actul istoric de la 23 Au
gust 1944, fiind privită'de la în
ceput ca un p.aș hotărîtor pe calea
restabilirii depline a unității miș
cării muncitorești, ca o premisă a
trecerii la revoluția socialistă. De
altfel, întreaga etapă istorică ce a
urmat după eliberarea României de
sub dominația hitleristă a cunos
cut, ca o caracteristică esențială, le
gătura organică dintre consolidarea
unității muncitorești și transformă
rile revoluționare și democratice,
care au pregătit nemijlocit trecerea
la socialism.
Frontul Unic Muncitoresc a deve
nit treptat o realitate vie, indes
tructibilă, manifestindu-se pe mul
tiple planuri și chezășuind afirma
rea plenară a clasei muncitoare ca
principală forță a națiunii. Ca ur
mare a acordului dintre P.C.R. și
P.S.D., Ia 1 septembrie 1944 s-a con
stituit Comisia de organizare a
mișcării sindicale. Reclădirea uni
tară a sindicatelor, consfințită pe
plan național de congresul din ia
nuarie 1945, a contribuit substanțial
la întărirea unității muncitorești,
la promovarea liniei Frontului Unic
Muncitoresc.
Un moment care va constitui, de
asemenea, o componentă primor
dială a luptei pentru ' transformări
revoluționare și democratice l-a
constituit unitatea de acțiune a ti
neretului muncitoresc, înfăptuită la
5 septembrie 1944, in cadrul Fron
tului Unic al Uniunii Tineretului
Comunist și Uniunii Tineretului
Socialist. Un rol de seamă în reali
zarea acestui deziderat, în stabili
rea principiilor unității de acțiune
a organizațiilor de tineret, a revenit

Prof, iiniv. dr.
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ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

impune acum i si mai mare concentrare a forțelor din agricultură
® Pînă în seara zilei de 18 aprilie au fost însămîntate
2 659 052 hectare — adică 55 la sută
»
din suprafețele planificate

® în județele Arad și Timiș s-a încheiat semăna
tul principalelor culturi de primăvară, lucrările
fiind avansate în județele Bihor, Satu Mare,
Hunedoara, Alba, Bistrița-Năsăud, Maramureș,
Tulcea, Constanța, Sibiu și Mureș
® Pentru recuperarea întîrzierilor la însămînțarea
porumbului este necesar să fie adaptate și fo
losite pentru această cultură agricolă toate semănătorile disponibile
© Specialiștii și cadrele de conducere din unită
țile agricole, prezenți permanent pe cîmp, să
stabilească suprafețele care pot fi lucrate cu
prioritate

Intrăm în ultima decadă a lunii
aprilie, perioadă în care, în mod nor
mal, trebuiau încheiate însămînțările
la majoritatea culturilor agricole de
primăvară. în acest an însă, lucră
rile agricole se desfășoară în condiții
climatice mai deosebite. Zilele bune
de lucru în cimp alternează cu preci
pitații care, . de regulă, nu cuprind
întreg teritoriul țării. Bunăoară,
ploile care au început să cadă de
marți noaptea au cuprins partea de
sud a țării, o parte din Dobrogea,
Moldova și sudul Transilvaniei. în
schimb, în partea de vest a țării,
din lipsa 'precipitațiilor, solul are o
umiditate scăzută. Așadar, rezulta
tele la semănat sînt influențate de
această evoluție a vremii. Folosind
din plin timpul bun de lucru, în
unele județe mecanizatorii și coope
ratorii au reușit să însămînțeze su
prafețe mari. în cursul zilei de marți,
în județul Arad s-a încheiat semăna
tul porumbului, plantelor tehnice,
soiei și al altor culturi, iar miercuri
au raportat terminarea însămînțării
porumbului și a altor culturi și oa
menii muncii din județul Timiș. Dar
și în alte județe — Bihor, Satu Mare,

Hunedoara, Alba, Bistrița-Năsăud,
Maramureș, Tulcea, Constanța, . Si
biu, Mureș — precum și in sectorul
agricol Ilfov au fost însămînțate
40—80 lă sută din suprafețele prevă
zute a se cultiva în această primă
vară.
Totuși, pe ansamblul țării însămîn
țările sînt mult întîrziate. Din datele
furnizate la Ministerul Agridulturii
rezultă că pînă în seara zilei de 18
aprilie au fost însămînțate 2 659 052
hectare, reprezentînd 55 la sută din
suprafața planificată. Mai sînt de însămînțat anumite suprafețe cu sfeclă
de zahăr, floarea-soarelui, in și cînepă pentru fibră, ovăz, orzoaică de
primăvară, fasole ș.a. Dar cele mai
mari suprafețe mai sînt de semănat
cu porumb — 1,2 milioane hectare,
și cu soia.— peste 180 000 hectare.
Stadiul actual al lucrărilor impune,
mai ales in județele și unitățile unde
mai sînt suprafețe importante de insămînțat, o bună organizare a activi
tății formațiilor de mecanizatori și
cooperatori, folosirea intensă a fie
cărei ore bune de lucru în cîmp.
Cerința esențială a acestor zile o con

stituie executarea însămînțărilor din
zori și pînă se întunecă, pe întreaga
durată a zilei-lumină, acolo unde
timpul este prielnic, și în „ferestre
le" dintre ploi, acolo unde vremea
este instabilă. Ca atare, în zonele
unde au căzut precipitații, este ne
cesar ca specialiștii și cadrele de
conducere din unitățile agricole să
controleze permanent starea terenu
lui, pentru concentrarea operativă a
utilajelor și forțelor umane acolo
unde se poate lucra. Orice oră, orice
zi cîștigate acum la semănat în
seamnă un spor de recoltă la toam
nă. Concomitent cu grăbirea semăna
tului, pretutindeni trebuie să se acorde o maximă grijă calității lucră
rilor, asigurării densității optime de
plante la hectar.
Puternic mobilizați de organele și
organizațiile de partid, mecanizatorii,
cooperatorii și specialiștii din unită
țile agricole au datoria de mare răs
pundere de a munci fără preget pen
tru a încheia grabnic însămînțările,
de a executa lucrări de cea mai bună
calitate, astfel ca încă de la semă
nat să se creeze condiții pentru reali
zarea de recolte record în acest an.

SUCEAVA
BISTRIȚANĂSÂUD

NEAMȚ

f

BIHOR.

MUREȘ

VASLUI

HARGHITA
BACAU

ALBA

GALATI

SIBIU

BRAȘOV

HUNEDOARA

TIMIȘ

BUZĂU

BRAILA

TULCEA
CARAS-ilVERIN

5?) IALOMIȚA

GORJ

CALARASl

(HtUlNTI

CONSTANTA

TELEORMAN

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI, în procente pe județe,
in seara zilei de 18 aprilie (după datele comunicate de
Ministerul Agriculturii)
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modalitate concretă, eficientă de afirmare
a spiritului revoluționar
Un punct înscris din ce în ce mai
frecvent pe ordinea de zi a adunărilor generale îl constituie rapoartele pe care le prezintă periodic co
muniștii în fața organizațiilor de
partid asupra îndeplinirii sarcinilor
încredințate, asupra activității poli
tice și profesionale desfășurate. în
cadrul dezbaterii inițiate de ziarul
nostru despre creșterea rolului și
eficienței adunării generale, azi ne
vom referi, — pe baza unor inves
tigații efectuate în organizații de
bază din municipiul Miercurea-Ciuc
— la modul in care birourile acesto
ra veghează la exercitarea de către
adunarea generală a acestei impor
tante răspunderi ce i-a fost confe
rită.
— Am cerut și cerem tuturor or
ganizațiilor de partid, în lumina cu
vântării tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Consfătuirea de la Mangalia —
ne spune tovarășul Szabd Ludovic,
secretar adjunct al comitetului de
partid de la întreprinderea de me
canizare, transport și construcții fo' restiere — ca, încă din faza elabo
rării planurilor de muncă trimes
triale, să prevadă ca punct distinct,
în cadrul fiecărei adunări genera
le, prezentarea de către 1—3 comu
niști de rapoarte personale asupra
activității desfășurate.
— Este necesar ca acest punct să
fie prevăzut în mod obligatoriu în
planul de muncă trimestrial ?
— Obligatoriu nu, dar necesar da.
în felul acesta cei stabiliți să pre
zinte rapoarte au posibilitatea să cu
noască din timp acest lucru, să se
pregătească temeinic pentru a veni
i în fața adunării generale nu cu o
informare alcătuită in grabă, ci cu
o analiză aprofundată asupra acti
vității desfășurate. Noi așa am pro
cedat și ne-am dat seama că e bine.
Evidențele statistice ale comitetu
lui de partid se constituie într-un
prim argument că acest mod de a
proceda este bun. Faptul că anul tre
cut au prezentat rapoarte asupra
activității lor peste 80 la sută din
numărul total al comuniștilor de aici
este grăitor. Am reținut, de ase
menea, că la cele cinci organizații
de bază la care ne referim există
o înțelegere clară a rostului acestor
rapoarte. Ca momente menite să-i
determine pe comuniști să-și facă
periodic un examen de conștiință în
fața organizației de bază, să-și ana
lizeze, în spirit critic și autocritic,
activitatea depusă în colectivele din
care fac parte. O ilustrare a
celor afirmate o constituie mo
dul în care biroul organizației de
bază nr. 5 (așchiere) orientează pre
gătirea acestor rapoarte, precum și
felul în care adunarea generală ana
lizează activitatea ’depusă de comu
niști. Atit din discuția cu secretarul
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biroului organizației de bază (tovară
șul Ravasz Deszo), cit și din documen
tele acesteia, ne-am dat seama că
rapoartele comuniștilor vizează în
esență trei elemente : 1) examinarea
de către comunist a întregii activi
tăți desfășurate în colectivul din
care face parte ; 2) analizarea mo
dului în care și-a îndeplinit sarcini
le de partid încredințate de biroul
organizației de bază și 3) aprecierea
de ansamblu, însoțită de recoman
dări, pe care o face secretarul bi
roului organizației de bază asupra
activității desfășurate de comunist.
In acest fel a fost analizată în anul
trecut activitatea tuturor celor 36 de
comuniști din această organizație.

lativ mic de membri de partid. Ceea
ce înseamnă că printr-o bună plani
ficare a muncii s-ar fi putut asigura
ca toți comuniștii să prezinte rapoar
te despre munca lor in cursul unui
an. Ce arată evidențele organizației
de bază 1 Că deși in lunile ianuarie,
februarie și martie nu a fost pro
gramat nici un comunist să prezinte
raport de activitate, că deși organi
zația are 32 de comuniști, pe întregul
an 1983 apar că au raportat... 42. Ne
dumerirea se limpezește repede, cînd
aflăm cum se procedează aici. Un
număr de 16 membri de partid au
sarcina să se ocupe de amenajarea
cu gazete de perete, alte materiale
de propagandă și documentare a ho

IA
Â
— moment important al perfecționării
activității fiecărei organizații de bază
Există peste tot o asemenea grijă
ca pe cît posibil toți comuniștii să
prezinte periodic rapoarte de activi
tate în fața organizației de bază ?
Atît din constatările proprii, cît
și din evidențele comitetului mu
nicipal de partid ne-am dat seama că
și în alte organizații de bază, cum
ar fi cele de la Fabrica de prefabri
cate, întreprinderea de plăci din
lemn. întreprinderea de morărit și
panificație ș.a., există preocupări sis
tematice pentru angajarea comuniș
tilor și pe această cale la înfăptuirea
politicii partidului, a sarcinilor ce re
vin colectivelor de muncă din care
fac parte, la perfecționarea propriei
activități și a organizațiilor de bază.
O demonstrează între altele și fap
tul că în organizațiile respective un
număr mare de comuniști — între
80—90 la sută din efectivul acestora
— au infdrmat în decursul anului
trecut adunările generale despre ac
tivitatea proprie, despre modul în
care și-au îndeplinit sarcinile profe
sionale și de partid încredințate.
In alte organizații de bază — și nu
puține la număr — am constatat că
acestui moment important al desfă
șurării adunărilor generale ori nu i
s-au înțeles pe deplin rosturile, sem
nificațiile practice, educative, ori el
este privit în mod formal și tratat
cu superficialitate. Iată, organizația
de bază din cadrul Atelierului, de
proiectare județean Harghita (secretar
ing. Torok Arpăd) are un număr re-

lurilor și spațiilor de expoziție. De
cite ori s-a ivit necesitatea să se stea
de vorbă cu respectivii comuniști
pentru rezolvarea unor sarcini cu
rente — și într-un atelier cu profil
de proiectare pentru tot județul se
ivesc frecvent asemenea situații —
s-a apreciat că aceștia au prezentat
„rapoarte de activitate". Ca atare,
luni la rind se consideră că au in
format asupra activității desfășurate
cîte patru comuniști, deși, în esență,
era vorba de unii și aceiași.
In cadrul întreprinderii de tractoa
re din municipiul Miercurea-Ciuc ac
tivează 10 organizații de partid, care
au un efectiv de peste 600 de comu
niști. Tovarășul Csibi Alexandru, se
cretarul comitetului de partid, ne in
formează că anul trecut peste 400 de
comuniști au prezentat rapoarte de
activitate, că organizațiile de partid se
preocupă și în acest an pentru reali
zarea acestei importante cerințe sta
tutare. Dar analizînd modul in care
se procedează în două organizații
(nr. 4, „mecanic șef", secretar — to
varășul Vaidos Eugen și nr. 3, „sculărie", secretar — tovarășul Murza
Mârton) se impun atenției Cîteva ob
servații. în cazul primei organizații,
rapoartele pe care le prezintă comu
niștii se limitează, în general, la mo
dul în care aceștia își îndeplinesc o
sarcină sau alta de partid încredin
țată de birou într-o anumită împre
jurare, fără a se face o analiză a ac
tivității de ansamblu desfășurate de

Defa propunerea din audiență
la rezolvarea practică, pe teren
pe drumul cel mai scurt!

Zi de luni. Din primele ore de
muncă și pină spre prînz, cu primul
Comitetului
municipal
secretar al C
___
Oradea al P.C.R., tovarășul Alecu
Paraschiv, paradoxal spus... nu se
poate discuta — deși în această zi
orice om ăl muncii din Oradea poate
să se întrețină cu el asupra oricăror
probleme. în cele de mai sus nu
. există nici o contradicție —■ așa cum
. ar părea la prima vedere. Și asta,
pentru că pe agenda de lucru a pri
marului lunea este consacrată au
diențelor sau, mai bine spus, discu
țiilor cu cetățenii care vor să-i aducă
la cunoștință o propunere sau su
gestie, să critice o stare de lucruri
necorespunzătoare din întreprinde
rea sau instituția unde lucrează etc.
Este o realitate faptul că în condi
țiile dezvoltării și adîncirii demo
crației noastre socialiste, cind omul
muncii participă direct la elaborarea
și înfăptuirea politicii țării noastre,
noțiunea de audiență dobîndește un
sens mai amplu, mai profund, In
audiență, oamenii muncii fie că
abordează, cum e cazul frecvent,
probleme de interes economic Și
social, fie probleme de
ordin
personal,
au
conștiința
faptului că se adresează unui
reprezentant al propriei puteri' de
stat, al organului de partid ce le ex
primă interesele — și, in consecință,
au dreptul de a primi răspunsuri te
meinice, competente. Este și aceasta
o formă de a-și exercita dreptul
de a participa la conducerea tre
burilor sociale, „Trebuie să înțele
gem, sublinia tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, că este un drept al
oamenilor muncii să se adreseze cu
orice probleme organelor de partid
și de stat și că aceasta constituie o
expresie a democrației noastre socia
liste. Este, de asemenea, o obligație
pentru organele de partid și de stat
să soluționeze în mod corespunză
tor atît problemele de ordin perso
nal, cit și cele de ordin general și
să informeze pe cei care au ridicat
aceste probleme de felul cum au fost
soluționate".

Rezolvare promptă, operativă
Pornind de la indicațiile condu
cerii partidului, Comitetul municipal
Oradea al P.C.R., cadrele cu munci
de răspundere manifestă o preocu
pare sporită pentru implicarea mai
profundă a factorilor de decizie în
cunoașterea și soluționarea proble
melor cu care se confruntă oamenii.
Rezolvarea propunerilor și criticilor
formulate în audiențe este înțeleasă
ca o necesitate, dovedindu-se de un
real folos pentru îmbunătățirea
muncii în diferite sectoare în multe
unități economice, in gospodărirea
municipiului etc.
Cîteva exemple sînt edificatoare,
atît in ce privește propunerile și
observațiile făcute, cît și felul în
care s-a acționat pentru rezolvarea
lor. O problemă cu care s-a con
fruntat conducerea municipiului în
lunile din urmă, ridicată și cu pri
lejul audiențelor și în scrisori ale
oamenilor muncii, se referă la asigu-

rarea cu apă potabilă și menajeră,
mai ales cu apă caldă, a unor
cartiere de locuințe din zona de
vest (străzile Transilvaniei, Ostașilor,
Spartacus și altele). Ca urmare a
acestor sesizări, s-au luat măsuri
pentru executarea unor reglaje între
rețelele de distribuție, inclusiv re
ducerea unor consumuri inutile la
unitățile industriale. In același timp,
s-au urgentat lucrările de mărire a
capacității de captare a apei la stația
nr. 4 de pe malul sting al Crișului.
Și alte probleme privind serviciile
pentru populație, aduse la cunoștin
ță de unii cetățeni în cadrul audien
țelor, au fost rezolvate cu solicitu
dine de către factorii de conducere
ai municipiului. în acest sens, s-au
înființat o seamă de unități comer
ciale, îndeosebi în cartierele ,noi
(Ioșia Nord, Nufărul I și II), iar Ia
solicitările unor locuitori s-au luat

Din experiența Comitetului
municipal Oradea a! P.C.R.
în organizarea audiențelor
și soluționarea probleme
lor sesizate de cetățeni
măsuri pentru schimbarea profilului
unor unități, creindu-se secții de
reparații ale unor obiecte de uz casnic,
încălțăminte, confecții. Pentru îmbu
nătățirea transportului în comun,
în special în orele de virf, s-a
adoptat propunerea locuitorilor din
cartierul „Eminescu" privind prelun
girea unei rute a autobuzelor, s-a
dat în folosință o nouă linie de tram
vai.
în cadrul problemelor ridicate în
audiențe, o pondere însemnată o
au cele legate de construcția și
întreținerea locuințelor. Ca răspun
suri faptice la solicitările adresate,
numai in cursul anului trecut au fost
repartizate personalului din 165 de
unități peste 1 600 de apartamente,
iar la trustul de construcții locale a
fost organizată o formație de lucru
specială pentru efectuarea de reme
dieri.
Municipiul Oradea, asemeni tu
turor localităților din țara noastră,
a cunoscut, in anii din urmă, o pu
ternică dezvoltare. S-au construit
sute și sute de blocuri de locuințe, au
apărut străzi și s-au modernizat mul
te din cele existente. Nu in aceeași
măsură s-au îmbunătățit și condițiile
de circulație, fapt sesizat de cetățeni
în cadrul audiențelor la primărie sau
la alte organe de conducere locală.
Pe baza unei analize amănunțite a
propunerilor și sesizărilor făcute
s-au luat măsuri pentru refacerea
zonei carosabile pe un șir de străzi
(Spiru Haret, Horea. Ion Vidu, Su
cevei, Clujului, Bacăului, Călimanului, piața „23 August" etc.). în același timp s-au executat reparații,
prin plombări locale pe zeci și zeci
de străzi.
Sînt numeroase propunerile, su-

gestiile și sesizările făcute de orădeni atît in cadrul audiențelor, cit și
prin scrisori. în vederea urmăririi
operative și cunoașterii exacte a sta
diului soluționării lor s-a constituit,
la comitetul municipal de partid, un
colectiv de activiști cu munci de
răspundere, care analizează sistema
tic fiecare propunere, observație, po
sibilitățile de rezolvare, indieîndu-se
precis cine va răspunde de îndepli
nirea ei și în ce termen. Săptăminal,
pe baza unui așa-zis „scadențar”, se
urmărește felul cum au fost soluțio
nate propunerile al căror termen a
expirat.

Dialog cu cetățenii
la fața locului
Corespunzător sarcinilor și orien
tărilor trasate de conducerea parti
dului, a devenit o practică în stilul
de lucru al activiștilor cu munci
de răspundere de a-și intensifica
dialogul viu, concret, la fața locului
cu oamenii muncii. In acest sens,
deosebit de eficientă s-a dovedit a fi
măsura de a se organiza audiențe în
întreprinderi, la care participă și
prim-vicepreședintele
consiliului
popular, directorii, secretari ai orga
nizațiilor de partid și președinți de
sindicat din unitățile respective —
adică acele cadre cu putere de deci
zie in măsură să soluționeze operativ
propunerile, sesizările și cererile în
dreptățite ale oamenilor muncii. La
asemenea audiențe s-a solicitat o
mai bună arondare a dispensarelor
de întreprindere și teritoriale. Ca
urmare, situația a fost analizată cu
organismele competente și au fost
reorganizate dispensarele din diferite
zone ale orașului. Cu prilejul audien
țelor organizate la întreprinderile
„Miorița", „Solidaritatea" și cea de
confecții s-a discutat concret despre
construirea de noi creșe și grădinițe,
școli generale, îndeosebi în noile car
tiere de locuit, stabilindu-se măsuri
practice a căror aplicare a și început.
Din analizele comitetului munici
pal de partid s-au tras insă și alte
concluzii, luindu-se măsuri in con
secință. Printre altele, s-a constatat
că la unele instituții, ca Inspectora
tul
școlar,
unitățile
„înfrăți
rea", I.J.T.L., „Solidaritatea", „Drum
nou", „Avintul", nu se țin cu re
gularitate audiențele, nu se rezolvă
operativ și responsabil sesizările și
propunerile oamenilor muncii, aceș
tia fiind nevoiți să se adreseze orga
nelor locale și chiar centrale de
partid și de stat, ceea ce duce la
încărcarea excesivă a acestora cu
probleme care, în conformitate cu
legislația noastră, trebuie să-și gă
sească rezolvarea în unitățile res
pective.
Așa cum s-a subliniat la recenta
plenară a C.C. al P.C.R., rezolvarea
propunerilor, sesizărilor, cererilor
cetățenilor implică o înaltă respon
sabilitate, competență și solicitudine,
potrivit celui mai înalt exemplu,
oferit de însuși secretarul general al
partidului.

Neculai ROȘCA
Ion LAZA
corespondentul

„Scînteii

comuniștii respectivi. O analiză me
nită să evidențieze rezultatele obți
nute în muncă, în viața de organi
zație, să evalueze posibilitățile de
autodepășire pentru a participa și
mai activ la îndeplinirea sarcinilor
colectivului din care fac parte. Dar
chiar și eficiența acestor rapoarte
„parțiale" — ca să le numim așa —
nu este garantată de fapte. De ce ?
In caietul cu „sarcini individuale"
pentru membrii de partid al biroului
organizației de bază constatăm că
fiecare sarcină, indiferent dacă con
ținutul ei necesită sau nu acest lu
cru, este repartizată mai multor co
muniști. Iar în adunarea generală. în
numele tuturor, raportează... unul. în
cealaltă organizație nu există nici
un document care să ateste că vreun
membru de partid ar fi prezentat un
asemenea raport. Tovarășul Csibi Alexandru este și el mirat „că secre
tarii noștri n-au înțeles nici pină
acum cum trebuie să procedeze în
aplicarea acestei cerințe statutare".
Nu ne propunem să-1 contrazicem
pe tovarășul secretar. în schimb, dia
logul purtat pe această temă cu to
varășa Antal Maria, secretar al co
mitetului de partid din cadrul în
treprinderii de tricotaje, aduce și
mai mult în atenție conținutul și eficiența acestor instruiri. Dar mai aIes modul in care se controlează aplicarea în viată a sarcinilor trans
mise.
— Vă rugăm — îi cerem tovarășei
secretare — să ne recomandați acea
organizație de bază care are, după
părerea dumneavoastră, cea mai
bună experiență în respectarea ce
rinței ca fiecare membru de partid
să raporteze periodic asupra activi
tății desfășurate.
împreună cu secretara comitetului,
stăm de vorbă cu secretarele bi
rourilor organizațiilor de bază nr. 1
(compartimentul administrativ) și
nr. 4 (atelierul de confecții, schim
bul A). Ce aflăm ? Că la organiza
ția de bază nr. 1 asemenea rapoarte
au fost solicitate anul trecut și in
primele patru luni din acest an majo
rității comuniștilor. Dar că organiza
ția de bază nr. 4. cu un efectiv de
113 membri de partid, din care face
parte și directorul întreprinderii, n-a
solicitat — în ultimele 15 luni — nici
unui comunist să prezinte asemenea
rapoarte. în fața acestei realități,
secretară comitetului de partid nu
are decît următoarea replică : „Ce-o
să zică tovarășii de la comitetul mu
nicipal de partid cînd o să afle acest
lucru
Așteptăm și noi, prin intermediul
ziarului, răspunsul.

DEOSEBITĂ A ÎNTREGII SOCIETĂȚI
A devenit o obișnuință, un mod de a fi al poporului
nostru de a raporta și la viitor realizările obținute în
prezent, de a dovedi că răspunde prin fapte de acest
viitor. Toate împlinirile acestor ani, neasemuit de
fertili ai istoriei noastre, aparțin in egală măsură pre
zentului și viitorului, adică nouă, celor de azi și celor
care vor continua, la un nou nivel, tot ceea ce clădim,
asigurind înaintarea continuă a națiunii noastre spre
culmile civilizației comuniste. Tocmai de aceea, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al
partidului, președintele Republicii, sublinia în cuvîntarea rostită la ședința Consiliului Sanitar Superior :

„Una din preocupările fundamentale ale partidului și
statului democrației muncitorești, revoluționare o con
stituie dezvoltarea numerică, păstrarea vigorii și ti
nereții poporului nostru".
Condițiile materiale și sociale, mereu mal bune, ale
întregului popor, climatul moral al societății noastre,
existența unei vaste și competente rețele medicale —
toate acestea constituie premise certe pentru îndepli
nirea nobilei îndatoriri de a perpetua tinerețea și vi
goarea națiunii noastre socialiste. Cum sînt ele folo
site pentru creșterea demografică și sporirea natalității
în județul Teleorman 1

lși păstrează semnificația cît timp se
La consfătuirea consacrată proble
durere pe lume. Dar un sfat de
mai constată obiceiul unor medici
melor demografice în județul Tele
mamă la timp, încrederea în medic
de a-și privi profesia ca pe o pres
orman au fost citate cifre conclu
sau in moașă fac mult. Nu țin minte
tație indiferentă, din goana trenului
dente privind înzestrarea medico-sa
să fi avut vreun caz de avort. Mi-ar
sau a mașinii, fără un puternic inte
crăpa intîi mie obrazul de rușine.
nitară a acestei zone a țării : 10 spi
— ...Nu era nimic grav, dar tre
tale, 8 dispensare-policlinici. 107 dis
res uman față de soarta pacienților.
pensare teritoriale și de întreprin
Medicul principal Carmen Georgescu,
buia să mă duc, se explică medicul
deri, 271 grădinițe, 14 creșe. Mai
din Videle, a părăsit o viitoare
Cătălin Dumitrașcu, din Purani. Pe
bine de un sfert diri bugetul jude
micuța Mirela Pîngă, de două luni
mamă care avea nevoie de ajutor,
țului a fost destinat, în anul trecut,
și jumătate, o vizitasem chiar! ieri,
pe motiv că ii pleca trenul cu care
ocrotirii sănătății. Și totuși, popu
era sănătoasă, voinică. Azi însă,
face naveta. Cum poate fi calificată
lația județului a scăzut față de
mama ei a venit în fugă să-mi spună
o asemenea atitudine față de înalta
anul 1975, natalitatea atingînd coefi
că fetița „suflă greu". Așa era. Dar
menire a , medicului, față de
asta, pentru că o
cientul de numai
11,9 născuți la
duseseră în bu
mia de locuitori,
cătărie, unde se
în mediul rural
gătea. Rezolvarea
natalitatea e și
a fost simplă : să
mai scăzută. De
ducă fetita la aer
ce ?
curat.
Deranj
— Desigur, fac
pentru puțin lu
torii implicați în
cru ? Nu, a fost
situația demogra
apărată sănătatea
fică a județului
UNUI COPIL.
sînt numeroși, dar
Intrerupem ad
o mare răspun
exemplele de se
dere revine acti
riozitate civică șl
vității medico-sa
profesională ale
nitare — aprecia
personalului meză tovarășa Medico-sanitar telelany Ciubotaru,
ormănean,
directorul direc
ele sînt ției sanitare ju
bună seamă —
dețene. în pri
însemnări din județul Teleorman
numeroase. Este
mul rînd, acest
una din premise
delicat domeniu trebuie curățat de
nobilul legămint pentru viața oale îndreptării situației demografice
tot felul de atitudini străine „omu
menilor făcut odatâ cu depuneîn județ.
lui în alb".
rea jurămintului profesional ? InO INIȚIATIVĂ DEMNA DE ADespre ce atitudini este vorba ?
fluențind negativ asistența mamei. și
TENȚIE. O altă premisă o constituie
ACTIVITATE
PRACTICĂ,
NU
a copilului, deci și natalitatea, aseaplicarea întocmai a planului de
„DOCUMENTE"
JUSTIFICATIVE.
menea acte de indisciplină profesio
măsuri menit să contribuie la îmbu
„Pînă la exigenta analiză a conduce
nală sint incompatibile cu menirea
nătățirea radicală a asistenței me
rii dfe partid și de stat asupra fe
de ocrotitor al sănătății și al vieții,
dico-sanitare și Ia crearea altor con
nomenelor demografice, preocuparea
în general, și nu au ce căuta în prac
diții favorabile natalității.
față de calitatea și corectitu
tica medico-sanitară.
Din multele puncte ale planului de
dinea asistenței medicale în ju
INDIFERENTISMUL ESTE ALIA
măsuri, unul ne-a atras atenția in
deț s-a manifestat nu atît faptic,
TUL ELEMENTELOR INCORECTE.
mod deosebit : „Cooperativele agricît... in scripte. Nu în puține ca
cole de producție vor înființa grădi
Controlul de mintuială al activității
zuri, cadrele din dispensare se mul
nițe de copii cu program prelungit,
medico-sanitare s-a completat, în
țumeau să-și aibă hirtiile cu numă
mai ales în perioadele de campanie
mod nefericit, cu urmărirea indife
rul copiilor sub un an sau cel
agricolă. Răspunde tovarășul Gheorrentă a principalelor fenomene din
al gravidelor, puse -la punct»,
ghe Predilă, președintele U.J.C.A.P.".
domeniul evoluției demografice a ju
dar atît. La un control pe teUnii își pun întrebarea dacă propu
dețului. Nesupravegherea atentă a
ren s-a dovedit că asemenea cadre
nerea este realizabilă. Drept răspuns
instrumentarului și medicamentelor,
medicale (cu evidențele
■oglindă»)
— constatări pe teren.
lectura pasivă a statisticii avor
nici nu-i văzuseră la față pe micuții
Comuna Purani are 4 400 locuitori,
turilor. insuficienta stăruință în
pacienți. O comisie județeană a
dintre care aproape un sfert copii.
educarea cadrelor 'au făcut posibil
controlat 14 dispensare sătești, con180 sint la grădiniță.
ca elemente descompuse moral, cum
statînd același fenomen : cunoaște
— A cui este grădinița ? — II în
au fost oficiantul sanitar Adrian
rea femeilor gravide sau a nou-năstrebăm pe tovarășul Marin Volcu,
Constantinescu
din
Alexandria,
cuților numai prin intermediul... hirsecretarul biroului executiv al consi
moașele Aneta Istrate
_______
și ______
Anca
tiilor. Bineînțeles, acest mod de „ac
liului popular.
Bratu din Turnu Măgurele/ să prac
tivitate" a fost înlocuit cu orientarea
— Cum a cui? Și a consiliului, șl a
tice avorturi clandestine. Ei au fost
reală a cadrelor medico-sanitare
C.A.P.-ului, a întregii comune.
Constantin PRIESCU
descoperiți, dar tardiv. Pînă unde
spre munca de teren.
Ni se spune cum au fost asigurate
duce lipsa de control (și nu numai
Ion D. KISS
MEDICULUI II ESTE REFUZATĂ
clădirile necesare : cele noi au fost
din partea organelor medico-sanita
corespondentul „Scînteii
OPTICA DE MIC FUNCȚIONAR.
zidite de meșterii comunei, din ma
re) s-a văzut din cazul Elenei CrisIată un caz care a și fost analizat și
teriale . locale, cele vechi au fost! re
.tpa ,,dib.. Roșiori de Vede (cu pregă
sancționat cu toată exigența, dar' Cărei1 ' tirea profesională... croitoreasă!),
novate' tot cu forțele comunei. Edu
catoarele sînt „fiice ale satului" care
care într-un timp destul de Scurt a
■ ț -i.tr> .-. a.u..școli de/specialitate; îngrijitoare
efectuat 55 de avorturi.
le— femei mai în vîrstă. Hrana —
Exigentele dezbateri care au
de trei ori pe zi. două gustări șt o
avut Ioc, ca urmare a Hotărîrii
masă caldă ; alimentele le procură o
Comitetului Politic Executiv al C.C.
parte C.A.P.-ul, o parte părinții.
ai P.C.R. din 21 februarie a.c., au oferit tuturor cadrelor medicale, ce
Președinta C.A.P. Suhaia. Elena
lorlalți factori răspunzători de evo
Șină, ne vorbea despre posibilitățile
pe care le are unitatea socialistă res
luția fenomenului demografic din
județ
prilejul unui serios examen
pectivă de a asigura hrana copiilor
de conștiință și atitudine, al unei
la grădiniță în perioadele campa
cotituri radicale în activitatea lor.
niilor agricole. Iar tovarășul VeroEXEMPLUL NOBIL ȘI ÎNAIN
nică Drăgan, primarul comunei BrinTAT AL DEVOTAMENTULUI. Asis
ceni, ne amintea de „descoperirea
tenta Viorica Chiar, din circumscrip
simplă" pe care a făcut-o cu preșe
ția 4 Alexandria, poate fi găsită cu
dintele C.A.P. din comună, Ion
ușurință, deși umblă prin tot cartie
Duță : „Așa cum se pot găti mese
rul. De ce cu ușurință 1 Pentru că,
calde pentru mecanizatorii din cimp,
din doi trecători, unul știe precis
de ce nu s-ar putea găti și pentru
unde se află. Are în îngrijire peste
copiii de la grădiniță ?“.
100 „flăcăiași" sau „fetițe", cum îi
Sînt numai cîteva din exemplele
alintă ea. Unii sub un an. alții ceva
care demonstrează cu forța evidenței
mai mărișori. Și nu se poate ca in
că în județul Teleorman există toate
tr-o zi să nu viziteze cel puțin 30—40
condițiile pentru creșterea natalității
dintre ei.
și a indicatorilor demografici. Toate
— ...Moșesc acum copii ai celor pe
acestea, precum și altele, mai nume
care tot eu i-am moșit, ne spune
roase, pe care le oferă activitatea de
Ilinca Stoica, din comuna Mavrodin.
zi cu zi, trebuie folosite din plin. Cu
Le povestesc tinerelor mame cum
conștiința înaltei responsabilități
era cînd abia veniseră ele pe lume,
pentru prezentul șl viitorul patriei.
cum dormeam uneori acasă la pă
rinții lor, ca să le fac injecții la
Laurențiu DUȚA
In timp ce mamele lor lucrează la întreprinderea de confecții și tricotajeorele prescrise. Unele se tem de naș
Stan ȘTEFAN
București — lucrează și ei... la grădiniță
corespondentul „Scînteii
tere, dar, ce să-i faci, toți venim cu

O misiune din cele mai nobile
a cadrelor medicale

Ocrotirea mamei
și copilului

MEȘTERUL DESTOINIC SE CUNOAȘTE Șl DUPĂ CORECTITUDINEA SERVIRII
»

In unitățile care prestează servicii
pentru populație respectul față
de public presupune, evident, efectuarea unor lucrări de cali
tate, ordinea și disciplina, soli
citudinea față de cetățeni, incluzînd.
respectarea strictă a termenelor de
execuție a fiecărei lucrări coman
date. între toate acestea, un punct
de maximă importanță il ocupă res
pectarea tarifelor legal stabilite,
Am urmărit
respectarea
acestei
cerințe, . împreună cu un reprezentant al Inspectoratului de stat pentru controlul
prețurilor, în uneia
unități de profil din județul Giurgiu.
Cetățeanul fiind și primul controlor al tarifului care i se pretinde pentru lucrarea efectuată, acesta trebuie nu numai corect apli
cat. ci și afișat în toate unitățile,
la loc cit mai vizibil.
.................Așa am și
constatat că se procedează
.
in majoritatea unităților.
In raidul întreprins n-au lipsit
insă unele excepții. Ne prezentăm,
de pildă, la unitatea nr. 1 pentru
reparat televizoare a cooperativei
„Sirguința" din Giurgiu. Cine doreș
te să verifice în ce măsură o lucrare
a fost încadrată corect trebuie să se
urce pe un scaun înalt și apoi să
se plece cît poate... peste un dulap.
Așa că dacă din punct de vedere
„teoretic" s-ar putea spune că „lista
există", în practică este... dar nu se
vede. Or, locul de expunere a tari
felor — elaborate de UCECOM în
1983 — trebuie să fie la indemina
cetățeanului ; această „Vitrină cu
tarife" trebuie să fie la fel de vi
zibilă ca vitrina cu mostre.
în ceea ce privește tarifele apli
cate, imediat ce responsabilul (Tra
ian Tache) ne arată cîteva din co
menzile primite în ziua respectivă,
încep să iasă la iveală și unele ne
reguli. In nota de comandă cu nu
mărul 1 249 găsim o diferență de
preț, față de valoarea corectă a lu
crării, de 25 lei. „Nu e cine știe ce
— a zis responsabilul. O mică gre
șeală de adunare și o mică greșeală
de încadrare. O nimica toată". In

treacăt fie spus, astfel de „nimicuri",
multiplicate de un șir de ori pe zi,
și socotind apoi numărul de zile ale
unei luni, devin... o sumă frumușică.
Dar, în afară de acest aspect, dis
ciplina prețurilor constituie un as
pect important al legalității și nimă
nui nu îi este permis să o încalce,
nici cu sume mari, nici cu sume
mici. Din păcate, am reintilnit aceas
tă practică și sub alte forme. Iată,
bunăoară, la unitatea de spălătorie
chimică din cartierul Oinac 1. unde
s-au aplicat „tarife de urgență",

dău, urmînd să primească de Ia
beneficiarul lucrării... 60 lei.
Firește, în toate cazurile au fost
luate măsurile corespunzătoare, Am
ținut însă să aflăm și părerea factorilor responsabili ai consiliului
popular județean.
— Ne preocupă respectarea prețurilor și tarifelor in unitățile noastre — ne-a spus tovarășul Stoian
Stoian, prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al Consiliului
popular al județului Giurgiu. Deși
abaterile sînt din ce în ce mai rare,
am întreprins o serie de măsuri, in
clusiv intensificarea controlului, me
nite să ducă la eliminarea neajun
® Cum sînt respectate tarifele legale în unități surilor. Totodată, vom dezbate in
colectivelor de muncă defi
ale cooperației meșteșugărești ? ® „Pic cu pic” cadrul
ciențele pe care ni le-ați semnalat
și vom aplica, potrivit legii, sanc
sau prețul lui „o nimica toată” ® Taxele unor... țiuni acelor responsabili de unități
care au comis abateri.
lucrări neefectuate
E bine, e corect ce spune tovarășul
prim-vicepreședinte. Dar respectarea
T
tarifelor în cooperația meșteșugă
Raid în județul Giurgiu
rească, ca dealtfel, în toate sectoa
rele servirii publicului, încadrarea
deși lucrările se efectuau în ter
geam. Așa se face că, la o bună
justă a lucrărilor executate presu
mene obișnuite. Diferența de taxă:
parte din geamurile ce ies din apun ca, în sectorul respectiv, fac
5 Iei pentru fiecare kg de îmbră
ceastă unitate, manopera se reduce
torii responsabili din conducerea acăminte. Se curățaseră sute de kg 1
la tăierea acestora la dimensiunile
cestui domeniu de activitate să îm
Referitor la modul în care se
indicate de cumpărător... dar tariful
pletească exercitarea unui control
completează bonurile și se aplică
se încasează integral, ca și cum s-ar
sistematic, permanent, cu o susținută
tarifele am întilnit o situație ce ar
executa și montarea.
muncă educativă în rindul persona
putea să pară incredibilă : la tîmReluăm firul investigațiilor noastre
lului muncitor, îneît în toate unită
plăria mecanică a
cooperativei
în comuna Călugăreni. în această
țile de servire publică să se înrădă
„Sirguința" din comuna 30 Decem
localitate se află un atelier de re
cineze corectitudinea, respectul față
brie. Constantin Mustață,
respon
parat autoturisme al UJECOOP —
de cetățeni.
sabilul, lucrează ca un veritabil „par
Giurgiu. Responsabil : George SpiConducerea cooperativelor meșticular". Nu eliberează chitanța după
ceac. Printre mașini, găsim și pe
teșugărești, echipele de control
tarife, ci... după propria voință, după
cele Cu numerele 2—GR—3 993 și
al oamenilor muncii, lnspectocum crede de cuviință.
11— B-1309 care intraseră în atelier
râtul
de
stat
pentru
ptețuri
— De ce ? îl întrebăm.
fără forme legale. Mai exact : la pri
din fiecare județ, inspecția co— Pentru că nu mi-au sosit tari
mire nu fuseseră stabilite defecțiu
mercială,
alte
organe
cu
drept
de
fele de la cooperativă.
nile și pozițiile tarifare. Adică nimic.
Rămîne ca Uniunea județeană a
Adică, premise pentru arbitrar,
control au datoria să ia măsuri
cooperativelor meșteșugărești să ve
taxări incorecte, încasări ilegale.
exemplare față de orice abateri de la
rifice de urgență acest aspect și să
în sfîrșit, la atelierul de lipit bi
tarifele legal aprobate, incit la fieia măsurile corespunzătoare.
belouri, reparat umbrele. înrămat
care atelier să domnească disciplina,
...Ne adresăm, în calitate de clienți,
ochelari etc. din Giurgiu, trei obiec
ordinea, corectitudinea — cerințe
responsabilului unității nr. 2 ramete erau înregistrate cu tarife de ■ esențiale ale respectului față de
geamuri a cooperativei „Sirguința"
cite 3 lei (care urmau să fie predați
din Giurgiu, Dan Tănase.
public.
cooperativei), în realitate, respon
— Locuim în blocul de alături, nu
sabila atelierului, Alexandrina BălGh. GRAURE
sînt nici 30 metri pînă acolo, și am
dori să ne puneți geamuri la o ușă.
— Am atitea pe cap ! se lamen
tează responsabilul. Așa incit, cine
aduce ușa îi montez geamul, cine
nu...
Răspuns surprinzător, pentru că
un al doilea lucrător (însăși soția
responsabilului) stătea degeaba, Dar
refuzul avea insă „rațiunea" lui.
Dacă nu poți veni cu ușa, n-ai incotro, trebuie să iei geamul și să-1
montezi singur. Dar tariful, care In
clude manopera și chitul. îl plătești :
5—6 lei pentru un metru liniar de
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ÎN SPIBITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
impune acum o si mai mare concentrare a forțelor du agricultură
MEHEDINȚI

Șimian, în ordinele de lucru ale me tele de pregătire a terenului, așa cum
canizatorilor este scris clar că se lu dealtfel se procedează în majoritatea
crează numai pe teren curățat de res unităților, trănsportîndu-le pe cele
turi vegetale. Cu toate acestea, pe defecte seara, după lăsarea lucrului,
una din parcelele cultivate anul tre cu căruța pînă la cel mai apropiat
cut cu porumb erau coceni, ba chiar atelier sau completîndu-le pe ceis
și gunoi de grajd nefermentat, nein care lipsesc.
corporate în . sol. în plus, sola res
Așadar, in județul Mehedinți sînt
dețului a stabilit un program ope- pectivă prezenta destule . denivelări, posibilități ca ritmul de lucru la înrativ de întrajutorare, pe zile, uni- în mod firesc ne așteptam ca, in ur sămințări să se intensifice. Dar
tați și ferme, pentru ca cel mai ma trecerii agregatelor de pregătire aceasta nu trebuie să se facă în de
tirziu la 25. aprilie să se încheie se a terenului, pămîntul să devină plan. trimentul calității lucrărilor. Pentru
mănatul porumbului și in această N-a fost așa, pentru că specialiștii câ ceea ce contează, în primul rind,
unitate. Bunăoară, de la C.A.P. Bu unității n-au acordat atenția cuve este nivelul recoltei care urmează să
rila Mare, unde se însămînțau. ulti nită verificării mașinilor, agricole fie obținută.
mele suprafețe cu porumb, urma să . înainte de a intra, in cîmp. Unele
lucian CIUBOTARU
fie aduse cinci agregate pentru pre agregate n-aveau lamă nivelatoare,
Virgiliu TĂTARII
Pe terenurile nisipoase ale. cooperativei
gătirea . terenului și patru semănă altele, deși .aveau; nu erau reglate
corect,
așa
că
atingeau
doar
„coame

corespondentul „Scînteii”
tori. In ziua următoare, alte 7 se
speciale la semănat, astfel incit să
le"
ridicătorilor-de
pămint.
Mai
mult
mănători și 8 agregate de pregătire
chiar,
ca
să
înainteze
repede,
meca

a terenului trebuiau să fie deplasate
de la cooperativele agricole Țigănași, nizatorul Ion Armulescu a suspendat
Balta- Verde și Devesel, unde semă grapa cu colți. Este bine cunoscută
BUZĂU
natul porumbului este avansat. A- importanța nivelării terenului pen
ceastă măsură , a fost extinsă și in tru a se asigura o răsărire uniformă
- celelalte unități agricole de stat care a plantelor. în condițiile cind nu se
au suprafețe mari cu porumb și sint face corectaceastă lucrare, există
râmase in urmă. Un exemplu practic riscul ca în unele locuri sămința să
ce demonstrează că, atunci cînd în fie incorporată la 8—10 centimetri,
trajutorarea se face la timp, ritmul iar în altele
în stratul superficial
în județul. Buzău, odată cu înche Urmărind cum se acționează pentru
: semănatului poate crește cu fiecare sau chiar să rămînăla
__ suprafață. ierea insămințării sfeclei de zahăr, urgentarea semănatului, am consta
oră, cu. fiecare zi»
florii-soarelui,
inului, mazării și tat că in cooperativele agricole
Asemenea, neajunsuri nu trebuie ad
întrajutorarea s-a organizat și in mise în nici un fel !
plantelor furajere, s-a trecut cu toa Ghergheasa, Știubeiu, Bălăceanu,
tre cooperativele agricole. Astfel,
te forțele la semănatul porumbului. Valea Rimnicului, Zoița și RimniceDefecțiuni similare au fost consta Din cauza precipitațiilor abundente lu,
cooperativele, agricole Hinova, Și
în ultimele trei zile randamentul
tate
,
și
la
C.A.P.
Scăpău,
din
consi

mian și Cerneți, care au terenuri in
din perioada 8—14 aprilie, viteza pe semănătoare a fost, în medie, de
zona de șes, au început semănatul liul agroindustrial Devesel. Aici, ca zilnică de 7 500 hectare nu a putut 18 hectare, față de 15 hectare, cit este
porumbului la 9 aprilie, pe cînd cele urmare a lipsei de asistență tehnică, fi atinsă. In majoritatea unităților prevăzut. Au fost create astfel con
din Malovăț, Izvoru Birzii și Bre- agregatele de pregătire a terenului agricole s-a folosit însă intens fie diții ca însămînțarea porumbului să
zința de Ocol, situate în zona coli- erau incomplete ; lipseau secții de care oră bună de lucru, ritmul însă- se încheie în următoarele 3—4 zile.
nară, au trecut la executarea acestei la conibinatoare, lame nivelatoare, mînțărilor crescînd de la o zi la Lucrările ar putea avansa mult mai
lucrări abia de la 13 aprilie. Pentru a se lucra cu grape cu colți cu mane alta : 15 aprilie — 3.514 hectare, 16 repede dacă peste tot s-ar identifica
aprilie — 6 887 hectare, 17 aprilie
operativ parcelele zvîntate. Or, la
reduce din decalaj, pe măsură ce se tele de reglaj defecte sau cu barele 7 373 hectare, iar in ziua de 18 a- cooperativa
agricolă Sălcioara, din
încheie semănatul într-o cooperativă, rupte. Inginerul-șef al unității. Ion prilie, deși în multe zone ale jude cauza neidentificării la timp de că
tractoarele și semănătorile sint de Ștevie, ne-a spus că atelierul mobil țului s-au înregistrat precipitații de tre specialiști a .solelor zvîntate. în
plasate la unitățile vecine. Ca atare, al secției de mecanizare se află la o scurtă durată, porumbul a fost pus ziua de 14 aprilie s-au semănat doar
semănatul avansează in ritm mai altă fermă situată la șapte km depăr . sub brazdă pe mai bine de 6 166 hec 10 hectare, la 15 aprilie — 18 hecta
rapid.
tare. Dar cu răspundere și cu mai tare. Pînă în seara zilei de 18 apri re, iar la 16 aprilie — 20 hectare.
lie au fost însăraințate cu porumb Marți, în urma intervenției președin
DE CE NU SE RESPECTA NOR multă inițiativă s-ar fi putut repara 23
960 din cele 63 440 hectare prevă telui consiliului agroindustrial Zi
MELE DE CALITATE ? La C.A.P. componentele defecte de la agrega- zute a se cultiva.
duri, Nicolae Feraru, s-a atins vite
Organizarea bună a muncii în cîmp za planificată de 60 hectare. „Prin
și hărnicia oamenilor sporesc forța măsurile luate și convingindu-i pe
mijloacelor mecanice. De aceasta specialiștii de Ia această unitate că
ne-am convins în multe unități afla a aștepta acum condiții ideale de lu
te în consiliile agroindustriale Ziduri cru înseamnă pierderi de recoltă —
și Rușețu, unde am urmărit zilele ne spune președintele consiliului agroindustrial — insămînțarea celor
acestea desfășurarea lucrărilor.
Pentru a spori ritmul însămînțări- 490 hectare se va încheia pînă pe 24
lor, in unitățile agricole din consi aprilie".
De bună seamă, nivelul recoltelor
liul agroindustrial Ziduri, pe cele
8 095 hectare, ce vor fi însămînțate depinde nu numai de condițiile cli
matice,
ci, mai ales, de respectarea
eu porumb, la. pregătirea terenului
sint folosite 92'de agregate în schim tehnologiilor și încadrarea lucrări
buri prelungite, iar noaptea se lu- lor in perioadele optime. Despre a.....ci:ează.cu-. 48 .de agregate.--reali-zi-n-— ..ceasta. nesa.-vorbit inginerul-șef—al.
agricole
Bălăceanu,
du-se.o viteză zilnică.de peste 1000 cooperativei
hectare, față de 835 hectare, cit este Aurel Țulin : „Anul trecut, cu toa
sta.
seceta
care
a
afectat
această
plani£ica|, „Deși în perioada 7—14
aprilie a plouat intens, începînd de zohă, cooperativa noastră a realizat
luni am reușit să atingem viteza zil 5 310 kg porumb boabe la hectar. Și
nică la semănat de 720 hectare, iar asta pentru că a semănat la 'timp și
marți am realizat chiar o depășire de calitate. în actuala campanie, din
?--w
A -/’
Afl
de 160 hectare — ne spune tovarășul cele 870 hectare am și însămînțat
paji,
Stelian Porumb, inginerul-șef al con 415 hectare, realizînd o viteză zil
siliului agroindustrial. Folosind in nică de peste 100 hectare. Umidita
Semânatul porumbului la C.A.P. Șimian
tens cele 40 de semănători, am pus tea existentă în sol și calitatea lu
Fotografii : E. Dichiseanu sămința sub brazdă pe 3 125 hectare". crărilor executate ne dau garanția

Cind timpul este bine folosit,

viteza zilnică planificată poate fi depășită
Pînă miercuri seara, în unitățile pregătirea terenului. De la volanul
agricole din județul Mehedinți au unui tractor coboară pentru citeva
fost însămînțate .47,700 hectare, minute, chiar șeful secției de mecani
ceea ce reprezintă 54 la .sută din su zare, Petre Dolof. „Pe timpul nopții
prafața prevăzută a se cultiva muncesc numai mecanizatorii cu ex
în această primăvară. Porumbul a periență. —- afirmă el. împreună cu
fost semănat pe .42 ,1a sută, din su mine lucrează acum tractoriștii Ion
prafață. Este de. relevat că față Meilă, Petre Pupăză și Ion Norocel,
de capacitatea semănătorilor — 4 600 care se dovedesc exigenți față de
hectare zilnic — marți ș-âu înregis propria lor muncă. Pină dimineață,
trat, pe ansamblul județului, 4 900 așa cum ne-am propus, cele 46 hec
hectare. Pentru recuperarea restan tare vor fi gata de semănat". în
țelor la semănat este. însă necesar urmă discurilor, inginerul-șef al uni
ca ritmul de lucru să sporească și tății, Gheorghe Popescu, controlează
mai mult. În acest scop s-a gene cu atenție calitatea lucrărilor. Nu
ralizat lucrul în
' schimburi
......................de noap- admite nici un fel de abatere de la
te pe 600 de tractoare la .pregătirea tehnologia stabilită. Muncind atit
terenului. De asemenea, semănăturile ziua, cit și noaptea și realizînd o vi
și agregatele de pregătit terenul teză zilnică de 17 hectare pe semă
sint redistribuite operativ din unită nătoare, mecanizatorii care. lucrează
țile care au terminat lucrările în cele pe terenurile C.A.P. din Hinova au
în care sint încă de însămînțat su reușit să scurteze cu trei zile peri
prafețe mai mari. Rezultatele obți oada prevăzută pentru semănatul po
nute în multe unități agricole de rumbului.
monstrează că se. poate lucra repede
PRIN ÎNTRAJUTORARE, CREȘTE
și bine.
RITMUL DE LUCRU. In patru zile,
APLI- cu cinci semănători, la I.A.S. Burila
TEHNOLOGIILE
SÎNT
CATE PUNCT CU PUNCT. Coope- Mare au fost însămînțate 270 hectare
rativa agricolă Gogoșu are numai, te cu porumb. După cum ne spune in
renuri cu textură nisipoasă. Pentru ginerul Pantelimon Rotaru, directo
a se realiza în acest an producții rul întreprinderii, după trei zile, cind
record la hectar, aici se acordă o se va termina semănatul soiei, vor
atenție deosebită lucrărilor de pregă
tire a terenului și de semănat. „Pen fi repartizate la porumb încă două
tru a nu pierde apa din sol și pen . semănători. întrucît nici in felul ătru ca plantele să aibă o răsărite cesta nu pot fi recuperate întîrziebună și uniformă, urmărim ca agre rile, s-a organizat o acțiune de în
gatele să lucreze numai pînă la a- trajutorare. Cum se procedează prac
dîncimea de semănat" — ne spune tic ? Analizînd stadiul lucrărilor in
inginera Mitrana Predescu, pre cooperativele agricole din consiliile
ședinta unității. Afirmația se confir
mă la ferma condusă de Maria Bădîi. agroindustriale Devesel și ■ Gogoșu,
Aici se aflau șașe agregate pe care pe raza cărora are terenuri I.A.S.
erau montate instalații de erbicidare. Burila Mare, direcția agricolă a juBuna lor folosire a asigurat, un avans
de 100 hectare. Ia pregătjrea terenu
lui. „Menținem acest avans,. care
reprezintă exact viteza zilnică de lu
cru a semănătorilor — ne spune șefa
fermei. Nu creăm un decalaj prea
mare. între pregătirea terenului și
semănat pentru a nu fi puși în situa
ția, în cazul că plouă, să repetăm
aceeași lucrare". In apropiere, pe o
altă solă, se insămînțează de zor. Lucrind în condițiile zonei, numai cu
6 secții la o semănătoare, mecaniza
torii de aici folosesc cu randament
maxim întreaga zi-lumină. Se reali
zează în acest fel 15 hectare. ,pe se
mănătoare. Pentru mecanizatorii și
cooperatorii din Gogoșu bilanțul zilei
a fost rodnic. Pînă în seara respecti
vă, ei au însămînțat 720 hectare din
cele 1275 hectare prevăzute a se cul
tiva cu porumb.
NOAPTEA SE LUCREAZĂ LA
FEL CA ZIUA. La ora 22 ajungem
pe terenurile cooperativei agri
cole Hinova. O formație de mecani
zatori se află in plină activitate la

agricole Gogoșu se aplică tehnologii
se obțină recolte record la hectar

Organizarea temeinică a muncii

in cimp sporește forța mijloacelor mecanice

mat

că vom obține o producție medie de
peste 6 000 kg porumb boabe la hec
tar, jn condiții de neirigare".
Marți după-amiază,. în consiliul
agroindustrial Rușețu a început să
burnițeze. Din zorii zilei se intrase
cu toate forțele la semănat. Schim
bul de noapte pregătise terenul pe
420 hectare. în patru zile, - în unită
țile din acest consiliu s-au semănat
2 518 hectare din cele 7 716 ha pla
nificate. La pregătirea terenului
sint folosite 125 agregate, din care
46 în schimbul de noapte, la lumi
na farurilor lucrînd și mecanici agricoli și conducători auto din coo
perativele agricole. Cit privește se
mănatul, lucrul incepe Ia ora 6,30 și
se încheie atunci cind nu se mai
vede urma lăsată de marcatoare.
Pe terenurile cooperativei agricole
Rușețu. cea mai mare unitate din
consiliu, care are de însămințat 1 129
hectare cu porumb, deși vîntul pu
ternic și norii groși anunțau venirea
ploii, se lucra cu nouă semănători.
Comoditatea și delăsarea nu au
ce căuta in actuala campanie agri
colă, cînd fiecare oră bună de lucru
trebuie folosită din plin. Spunem
aceasta întrucît în unele locuri se
încalcă regulile de disciplină. Șeful
secției de mecanizare de la coope
rativa agricolă Caragele, Marin Iordache, nu a respectat ordinele de
lucru stabilite, ceea ce a dus la întîrzierea lucrărilor. Ca urmare, con
ducerea trustului județean al S.M.A.
.i-ii “săncționăt". ’ "
La direcția agricolă județeană se
apreciază că, prin folosirea fiecărei
ore bune de ■ lucru și sporirea vi
tezei zilnice de lucru, însămînțarea
porumbului se poate încheia în ju
deț pînă la. sfirșitul lunii aprilie.
Experiența și rezultatele unor uni
tăți agricole au demonstrat că acest
termen poate fi devansat.

Stelian CHIPER
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0 EXPERIENȚĂ VALOROASĂ ÎN CREȘTEREA
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
'■‘^1

In cursul acestui an, in județul
Vîlcea urmează să fie realizat cel
mai mare volum de investiții din is
toria județului. Astfel, sint progra
mate să fie puse în funcțiune, in
1984 și pînă la sfirșitul cincinalului,
obiective deosebit de importante in
minerit, chimie, energie electrică, in
dustria petrolului etc. Dar cea mai
importantă capacitate — reprezentind aproape 20 la sută din totalul
investițiilor acestui an — o consti
tuie extinderea și trecerea pe cărbu
ne a Uzinei electrice Govora, uni
tate ce alimentează cu energie ter
mică și electrică întreaga platformă
industrială din sudul municipiului
Rîmnicu Vilcea. Importanța acestui
obiectiv rezidă, -pe ■de-o parte, în
necesitatea firească de! a se reduce
consumurile de hidrocarburi, iar pe
de altă parte, în existența in acest
județ, la Berbești — Alunu. a unui
mare zăcămint de lignit. Conform
termenului inițial stabilit, prin planul
de stat, la data cînd am
vizitat
acest șantier ar fi trebuit ca primul
grup de 50 MW să se afle în funcțiu
ne. Datorită unor neconcordanțe între
factorii care concură la realizarea
acestei investiții, termenul a fost reeșalonat, urmînd ca această primă
capacitate să fie dată în exploatare
Ia sfirșitul lunii iulie a.c.
— Din păcate — ne spune ingine
rul Marin Marinoiu, directorul uzinei
electrice — și acest ultim termen se
află sub semnul incertitudinii. Cau
zele sînt mai multe și ele sint legate,
cu deosebire, de întirzierea in asi
gurarea documentațiilor și in asimi
larea și executarea de către industria
constructoare de mașini a utilajelor
specifice centralelor pe cărbune și,
nu în ultimul rind, de ritmul neco
respunzător imprimat activității pe
șantier de constructorul nostru, res
pectiv Antrepriza de construcții in
dustriale Rîmnicu Vîlcea a Trustului
de construcții industriale Pitești.
Cartea de vizită a acestei, investiții
pe care ne-o prezintă reprezentantul
beneficiarului ne obligă, să aprofun
dam stările de fapt pe domenii de
activitate, pe fiecare factor implicat
în realizarea lucrărilor pe șantier.

Cuvîntul dat trebuie res
pectat riguros. In calitateA sade
coordonator al proiectanților, Insti
tutul de studii și proiectări energeti
ce București avea datoria ca, încă de
anul trecut, să asigure integral docu
mentația tehnică necesară primei eta.pe de trecere pe cărbune a uzinei de
la Govora. N-a făcut acest lucru nici
anul trecut și nici măcar in primul
trimestru al acestui an. Din această
cauză, nici constructorul și nici montorul n-au reușit să-și realizeze sar
cinile pe primul trimestru decit în
proporție de 57 la sută și. respectiv.

mandament — singurele care au
funcționat ireproșabil ! — proiectan
tul s-a angajat ferm că va urgenta
elaborarea și predarea documenta
ției pentru ca. pe această bază, să
ofere posibilitatea imprimării unui
ritm mai accelerat de lucru pe șan
tier. Că nu și-a respectat acest
cuvînt ne-o demonstrează însăși si
tuația reală pe care ne-o prezintă
inspectorul Ion Fota din cadrul
sucursalei Vîlcea a Băncii de’ inves
tiții.
—. Conform ultimei înțelegeri, de
la sfirșitul anului trecut, Institutul
de studii și proiectări energetice
București trebuia să asigure în tri
mestrul I a.c. proiecte in valoare de

odată, au apărut numeroase necon
cordanțe intre proiectele pentru lu
crările de construcții și cele puse la
dispoziția montorului. respectiv a
brigăzii antreprizei „Energomontaj"
București.
'

Insuficiența documentații
lor nu poate acoperi lipsuri
le organizatorice de pe șanțjgj- Atit anul trecut, cit și în
primul trimestru al acestui an, an
trepriza de construcții industriale
a înregistrat restanțe față de
sarcinile de plan. Și aceasta nu nu

De neînțeles este că. de pe acum,
antrepriza de construcții încearcă să
obțină o păsuire din partea benefi
ciarului. in sensul terminării lucră
rilor de construcții la cele patru
obiective la data de 30 iulie, adică
exact cînd primul grup trebuie să
intre în funcțiune. Numai că monto
rului îi mai trebuie o lună pentru
pozarea echipamentelor conexe la
cazan și turbogenerator, ceea ce ar
determina alte amînări. O asemenea
tendință de tergiversare a lucrărilor
este inadmisibilă ! Constructorul,
care dispune de1 trei brigăzi cu un
efectiv corespunzător de muncitori,
are obligația să acționeze cu. toată
stăruința și răspunderea, să urmă

PE ȘANTIERUL UZINEI ELECTRICE GOVORA:

RECUPERAREA RESTANTELOR
— o mare și unică răspundere a proiectanților,
constructorilor, beneficiarilor și furnizorilor de utilaje
200 milioane lei. Angajament neono- mai datorită lipsei de documentație
rât. dacă avem în vedere că. în rea — așa cum încearcă să ne convingă
litate, valoarea proiectelor asigurate inginerul Gheorghe Ciocoiu, șeful
pe primele trei luni nu depășește serviciului plan-producție — ci și
32,3 milioane lei. în cazul documen datorită unor deficiențe in organiza
tațiilor se mai constată, de aseme-v rea activității pe șantier. Evident, la
nea, un alt neajuns, deși proiectan început, constructorul ș-a angajat la
tul dispunea de . toate elementele acest obiectiv fără o pregătire mi
spre: a-1 evita. Ne referim la faptul nuțioasă a lucrărilor. Ca atare,
că un cazan similar cu cel ce ur constructorii au fost „descopemează să fie montat aici funcțio riți" cu forța de muncă, cu o
nează pe platforma industrială Bor- serie de materiale.. Dacă intre
zești. Datorită unor deficiențe de timp s-au găsit soluții privind
proiectare și execuție, acest cazan a completarea efectivelor de muncitori
suferit numeroase modificări. Noi constructori, problema unor materia
am atras atenția să se țină seama le a rămas mai departe in suspensie.
încă de la proiectare de îmbunătăți
Nu-i mai puțin adevărat că ritmul
rile • tehnice efectuate la Borzești. incă necorespunzător de lucru se daDar proiectantul nu a luat în consi torește și unei insuficiente preocu
derație nici intervenția noastră și pări pentru repartizarea judicioasă a
nici pe cea a beneficiarului. Or, în forțelor pe lucrări, în special la sta
această situație va trebui, în cazul ția de pompe Bagger, stația de conprimului grup de 50 MW, să fie fă casare, estacada de benzi de la gos
cute modificările necesare destul de podăria de cărbune și realizarea tra
tirziu, cind cazanul este montat deja versării conductelor de zgură și ce
în proporție de 95 Ia sută. Insistăm nușă peste barajul hidrocentralei
ca măcar la următoarele trei cazane Govora pină în perimetrul viitoru
punerea de acord a proiectelor să se lui depozit. De toate aceste lucrări
realizeze în timp optim.
esențiale depinde, după cum remar
La precizările reprezentantului cau, deopotrivă, beneficiarul și con
Băncii de investiții se mai cuvine să structorul, intrarea la termen in
adăugăm existența multor omisiuni funcțiune a’primului grup, ca dealt
în documentație, ceea ce a atras fel și a următoarelor două cazane de
după sine lansarea a nu mai puțin
de 600 note și dispoziții de șantier 420 tone abur/oră al căror termen
care, bineînțeles, au influențat nega este fixat pentru luna noiembrie
tiv activitatea constructorului. Tot- 1984.

rească zilnic crearea frontului de
lucru pentru montori. La ora actua
lă, curtea uzinei electrice este înțe
sată de utilaje — in valoa
re de peste 180 milioane lei.
Este o sarcină cu atit mai strin
gentă cu cit. montorul continuă
să lucreze cu un număr restrîns de
muncitori, diferența dintre forța de
muncă stabilită prin normativ și cea
existentă fiind acum de peste 150
oameni.

în

Mai multă perseverență
soluționarea probleme-

|qj- Nu s-ar putea spune că be
neficiarul a stat în fața acestor
multiple probleme în expectativă.
Dimpotrivă, a statornicit practica
de a se întîlni lunar cu factorii
care concură la realizarea investi
ției, prilej cu care se stabilesc mă
suri și termene cu responsabilități
precise. Beneficiarul n-a reușit insă
să întroneze un spirit sporit de răs
pundere din partea constructorilor și
proiectanților față de sarcinile și an
gajamentele asumate, considerînd că
programele adoptate in ședințele de
comandament se vor realiza de la
sine. In discuția cu directorul Uzinei
electrice Govora, acesta ne-a prezen
tat numeroase planuri de măsuri în
care probleme vechi erau de fapt re
luate, ceea ce demonstrează că ele

n-au fost urmărite pină la finalizare,
în calitatea sa de beneficiar, condu
cerea uzinei electrice trebuie să fie
mai fermă, să fie mult mai exigentă
față de proiectant, constructor și fur
nizorii de utilaje. în acest sens, să
ne oprim la ultimul factor implicat
in realizarea acestei importante in
vestiții — furnizorii de utilaje.
• Deși termenul de punere în
funcțiune a primului grup energetic
se apropie, întreprinderea „Vulcan"
— București, in calitatea sa de furni
zor general, nu a livrat incă supapele
de siguranță fără de care, nu se pot
realiza probele hidraulice la cazan.
Aceeași unitate este restantă cu 6
suporți de moment constant, precum
și Cu 6 000 de ancore din oțel special
pentru turhprile de prelevare a ga
zelor. Și tot aceluiași furnizor i-a
fost înaintată de către antrepriza
„Energomontaj" o lungă listă in care
sint cuprinse aproape 250 de repere
care lipsesc la ora actuală la utila
jele deja livrate, îngreunind desfă
șurarea normală a lucrărilor de mon
taj la cazan.
© La rîndul său, întreprinderea de
mașini grele București riu a livrat
pină in prezent decit 30 la sută din
subansamblele turbinei, ceea ce a fă
cut ca Ministerul Energiei Electrice
să întirzie și el cu recepționarea ge
neratorului.
O întreprinderile de țevi „Repu
blică" din București și din Roman
trebuie să urgenteze asimilarea și
execuția țevilor de înaltă presiune,
echipamente care concură nemijlocit
la finalizarea întregii. investiții.
© La cazanul prevăzut pentru cea
de-a doua etapă, cu termen de fina
lizare noiembrie 1984, lucrările de
montaj sint sistate din lipsa schele
tului metalic pe care trebuia să-l li
vreze întreprinderea mecanică Ca
ransebeș.
Sint numai citeva dintre greu
tățile care se fac simțite pe
acest șantier, de a căror înlă
turare grabnică depinde nemijlocit
finalizarea acestui important obiectiv
de investiții. Cel puțin acum, cînd
termenul de punere in funcțiune a
primei etape este foarte aproape, se
impune ca beneficiarul să coordone
ze cu toată responsabilitatea și exi
gența lucrările, să mobilizeze pe
proiectanți, constructori și furnizorii
de utilaje in vederea respectării cu
strictețe a obligațiilor ce le revin.
A trecut perioada justificărilor, a
„pasării" răspunderii de la unul la
altul. Acum, toți factorii implicați în
realizarea acestui obiectiv au dato
ria să se angajeze cu toată energia,
să facă totul pentru ca investiția cea
mai importantă din județul Vilcea să
fie integrată la termen în circuitul
economie.

Gheorghe IONIȚA
Ion STANC1U
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le experienței care au permis colec
tivului de aici creșterea randamen
tului activității de extracție a căr
bunelui.
PREGĂTIREA PROFESIONALA —
PERMANENT IN PAS CU DOTA
REA TEHNICĂ MODERNA. „Nu
era admisibil — ne-a spus Dumi
tru Danciu, președintele comitetu
lui sindicatului — ca într-o între
prindere ca a noastră, in care fon
durile fixe valorează peste 5 miliar
de lei, să încredințăm răspunderea
exploatării acestei tehnici moderne
unor muncitori necalificați sau cu o
calificare necorespunzătoare. Am
considerat, dealtfel, că nici chiar
un inginer abia venit de pe băncile
facultății nu poate stăpini bine
tehnologiile de lucru din cariere.
De aceea, am stabilit ca toți oame
nii muncii, indiferent de speciali
tate — muncitor, inginer, economist,
jurist — să fie antrenați permanent
într-o formă sau alta de pregătire
profesională".
într-un local modern, întreprin
derea și-a creat o adevărată școală,
cu laboratoare și materiale didac
tice corespunzătoare care se folo
sesc la cursurile de
calificare și
perfecționare a pregătirii profesio
nale. Fiecare ciclu de pregătire
se încheie printr-o testare a cu
noștințelor teoretice și practice. Am
vizitat și atelierul-școală al între
prinderii. Este o adevărată uzină,
într-un plan mai mic. 1
ORGANIZARE
SUPERIOARA,
ORDINE ȘI DISCIPLINA FERMA,
în acest domeniu, anumite ne
ajunsuri au fost înlăturate odată cu generalizarea acordului
global și trecerea la programul de
lucru continuu. Pe acest fond, în
1983 s-a întărit munca politico-educativă, s-au încredințat sarcini
concrete comuniștilor cu mai multă
experiență. Birourile organizațiilor
de bază au instaurat în stilul lor de
muncă analiza la fața locului a si
tuațiilor mai aparte întîlnite în ca
riere. în adunările generale s-a ce
rut sistematic membrilor de partid
să raporteze asupra modului în care
muncesc. Datorită acestor acțiuni
perseverente, energice, s-a reușit
trecerea in rîndul fruntașilor a co
lectivului de la cariera Tismana I,
care înregistra rezultate inferioare.
„întărirea ordinii și disciplinei, a
răspunderii fiecărui om din echipă
față de modul de funcționare a
utilajelor — aprecia excavatoristul
Ion Cucu, șeful brigăzii de pe exca
vatorul 1 400—01 • de la cariera Rovinari-Est — ne-a permis să realizăm
în anul 1983 un indice mediu exten
siv de 73 la sută și un randament
orar de 1 000 mc, să excavăm peste
plan mai bine de un milion mc de
masă minieră. Și în acest an înre
gistrăm un bun randament. Nimeni
nu lipsește nemotivat de la lucru și
fiecare își îndeplinește cu răspunde
re atribuțiile. Ne mîndrim cu reali

zările noastre și sîntem interesați
să ne organizăm și mai temeinic
munca, pentru că acordul global asigură atit creșterea producției de
cărbune, cit și sporirea substanțială
a veniturilor noastre".
SPIRITUL CREATOR ȘI DE INI
ȚIATIVA AL COLECTIVULUI —
LA TEMELIA UNUI AMPLU PRO
GRAM DE PERFECȚIONĂRI TEH
NICE. Să enumerăm doar citeva ac
țiuni înscrise în „registrul gîndirii
tehnice" al întreprinderii : introdu
cerea haldărli directe, modularea
instalațiilor electrice la benzile
transportoare ; secționarea benzilor
cu lungimi de peste 1,5 km ; modifi
carea meselor de preluare a mate
rialului excavat, mărirea unghiului
de înfășurare a covorului de cauciuc
pe tobele de acționare. Ele vizează
o serie de soluții tehnice și per
fecționări aduse circuitelor de benzi
care, așa cum spun minerii, consti
tuie „punctul nevralgic" al extrac
ției în cariere. Nu vom intra in
detalii. Vom apela la un singur
exemplu : prin amenajarea unor
puncte speciale de vulcanizare pe
circuitele de benzi, timpul destinat
acestor operații a scăzut în 1983 cu
30 la sută. Astfel s-au cîștigat
peste 2 900 ore de funcționare a utilajelor, care
echivalează cu un
plus de circa 3 milioane m c masă
minieră excavată și transportată.
Sint citeva repere ale experienței
minerilor de Ia Rovinari, care ex
primă în fapt angajarea lor plenară,
cu dăruire muncitorească, în marele
efort pentru a da țării mai mult
cărbune energetic. „Vom face totul
pentru păstrarea steagului de frun
taș, pină Ia obținerea titlului de
■«Erou al Muncii Socialiste»" —s-au
exprimat cu ambiție și optimism
harnicii mineri la inmînarea înalte
lor distincții. Cum rodește acest
gind, acest frumos angajament ?
— In anul celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiîmper
riălistă și al Congresului al XIII-lea
al partidului — ne-a spus directorul
întreprinderii — trebuie să reali
zăm, cu capacitățile existente, 10,8
milioane tone cărbune și 32 milioa
ne mc steril. Considerăm că sarci
nile de plan sînt realiste, că stă în
puterea noastră să le îndeplinim șl
chiar să le depășim. Deși am în
ceput anul 1984 cu unele dificultăți,
în prezent sintem pe cale ae a ie
depăși, asigurînd creșterea de la o
zi Ia alta a producției de cărbune.
Dealtfel, două cariere — Tismana I
și Tismana II — realizează ritmuri
superioare, extrăgînd
suplimentar
pină acum peste 50 000 tone cărbu
ne. Avem un bun cîștigat : încrede
rea in forțele proprii și experiența
anului trecut. Am soluționat în mare
parte și problemele privind livrarea
și preluarea lignitului la termocen
trală. Ne este clar că realizarea pla
nului fizic și calitativ la extracția
de cărbune depinde de fiecare din
noi, de întregul colectiv.
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Eveniment hotărîtor în înfăptuirea victorioasă
NIVELUL PREGĂTIRII ELEVILOR
a revoluției din August 1944,
în pas eu cerințele vieții, ale producției
în lupta pentru transformarea socialistă a tării
Ridicarea calității întregii activități
școlare, pregătirea tot mai temeini
că și educarea revoluționară, patrio
tică a tineretului școlar pentru a
face față pe deplin, ca viitori mun
citori și specialiști, ca cetățeni, ce
rințelor dezvoltării societății noastre
socialiste — sint obiective prioritare
trasate școlii de Congresul al XII-lea
și Conferința Națională ale partidu
lui, sint direcții de acțiune concretă
menționate, cu 'diferite prilejuri de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. In aceste
direcții sint chemate să acționeze, cu
fermitate și consecvență, toate colec
tivele didactice, comuniștii de la ca
tedră, organizațiile de tineret. Dis
cuția de față, cu cadre didactice și
specialiști, cu inspectori școlari din
județul Dîmbovița vizează tocmai
aceste îndatoriri de răspundere, relevînd acțiuni și experiențe rodnice
în ridicarea calității procesului' instructiv-educativ în școlile județului.

Prezenți în competiția
celor mai buni elevi
In fiecare an, Ia concursurile șco
lare de limba și literatura română și
istoria României, reprezentanții șco
lilor dîmbovițene ajung pînă in eta
pele finale, republicane, cîștigind
numeroase premii și mențiuni. Prilej
de mîndrie și de bucurie pentru
elevii premiați, ca și pentru profe
sorii lor. Urmare firească a unor
eforturi stăruitoare ale colectivelor
didactice pentru ridicarea calității
lecțiilor, pentru studiu teoretic și
aprofundare a cunoștințelor înscrise
în programe, pentru stimularea și
cultivarea aptitudinilor elevilor, pen
tru dezvoltarea interesului lor de cu
noaștere, de îmbogățire a orizontu
lui spiritual. Prilej • însă de îngrijo
rare și nemulțumire pentru cadrele
didactice care predau matematica,
fizică și alte discipline, domenii in
care la aceste concursuri școlile ju
dețului nu s-au remarcat in nici un
fel. Relatindu-ne această situație,
prof. Victor Ivașcu, inspector general
al Inspectoratului școlar județean, ne
explică :
— M-am referit la aceste rezultate
pentru că, de fapt, confruntarea des
chisă a elevilor noștri cu colegii din
alte județe și prin ei a' profesori
lor lor cu cei din întreaga țară re
prezintă cred unul din cele mai eloc
vente teste ale calității activității
școlare. Test care ne permite să cu

noaștem cu exactitate nivelul pregă
tirii elevilor la o disciplină sau alta,
ca și al pregătirii lor generale, îna
inte de confruntarea directă cu pro
ducția, cu viața, Ia viitoarele lor
locuri de muncă, pentru a lua măsu
rile necesare în vederea corectării
unor eventuale rămîneri in urmă.
Așa cum, de exemplu, se întîmpla,
în anii trecuți, cu pregătirea lâ ma
tematică, fizică etc...
Măsurile, evident, nu s-au lăsat
prea mult așteptate. In orașele jude
țului au fost organizate cercuri des
chise de matematică, începînd cu
elevii din clasa a Vl-a, selecționați
pe bază de probe riguroase, repetate
periodic pentru noi selecții sau exclu

în cataloage), a absențelor nemoti
vate și a spiritului scăzut de răspun
dere pentru îndeplinirea îndatoririlor
școlare. Toate acestea în condițiile in
care școlile județului dispun de o
bună bază tehnico-didactică, de con
diții corespunzătoare de învățătură,
de pregătire tehnico-productivă, de
activitate politico-educativă.
— Pornind de la cîteva conside
rente de principiu — ne spune prof.
Viorica Drăghici Rădulescu, inspec
tor general adjunct la Inspectoratul
școlar județean — și anume că o lec
ție mediocră înseamnă cunoștințe și
pregătire mediocră a elevilor, că este
necesară accentuarea spiritului de
răspundere al cadrelor didactice pen

Acțiuni și experiențe în școli
din județul Dîmbovița
derea celor mai puțin silitori. Concu
rența a fost mare, tot mai mulți elevi
fiind dornici să studieze, să se si
tueze printre cei mai buni. In vacan
țele de iarnă s-au organizat tabere
de profil pentru acești cei mai tineri
matematicieni. Ei au fost stimulați
să devină „prieteni ai librăriei",
„prieteni ai bibliotecii", îmbogățindu-și prin lectură orizontul de cu
noștințe. Asemănător a fost organi
zată și activitatea pentru ridicarea
calității studiului fizicii și chimiei.
Rezultatul : la concursul de matema
tică din acest an școlar, reprezentan
ții județului Dîmbovița au participat,
cu bune rezultate, la etapa repu
blicană.

Un obiectiv prioritar:
combaterea mediocrității .
Rezultatele la învățătură pe primul
trimestru al acestui an școlar — sub
nivelul mediu pe țară — au atras
atenția colectivelor didactice din șco
lile județului că, dacă' in ce-i pri
vește pe cei mai buni elevi, „vîrfurile" claselor și modalitățile de pre
gătire a lor sînt eficiente, pentru
masa elevilor sînt necesare alte ac
țiuni ferme, perseverente pentru
prevenirea și combaterea mediocrită
ții. Respectiv, a interesului slab al
multor elevi pentru studiul conștiin
cios și sistematic (evidențiat și prin
marele număr de note limită înscrise

Teatrul popular din Vlediaș,. ■_pentru tpți constructorii; de. ■ conunul: dintre cele mai prestigioa- științe din oraș.
se djn țară, împlinește 20 de ani
de Își înființare. Pentru1' un oft?/’
Un nume care obligă
vîrsti aceasta 'ar? ’mărea’’ ffbiă°!
începutul unei tinereți
fremătă
— Un teatru popular nu-și me
toare. Pentru un colectiv ce se
rită numele decit atunci cind e cu
respectă, ea are valoarea unui
adevărat popular. Publicul se înde
certificat de maturitate. O maturi
părtează foarte ușor de el, cînd nu
tate care se sprijină și pe remarca
are în repertoriu opere valoroase,
bile antecedente. Temerara forma
cu eroi în care spectatorii să se
ție de teatru a casei de cultură, ce
recunoască, pe ei înșiși. Tovarășul
se încumeta acum mai bine de două
NICOLAE CEAUȘESCU a spus
decenii să pună în scenă O noapte
odată cîteva cuvinte care au pentru
furtunoasă și Revizorul, reprezintă
noi valoarea unui îndreptar de con
unul dintre ele. Dar la Mediaș viața
știință : „Oamenii au nevoie de o
teatrală coboară și mai adînc în is
artă cu adevărat revoluționară, care
să redea în mod veridic și obiectiv
torie. în 1624, deci acum 360 de ani,
realitatea. Dorim ca teatrul să re
tinerii elevi ai cetății transilvane
jucau cu vervă, în aplauzele con
dea cele mai nobile sentimente ale
cetățenilor, o comedie de succes.
constructorilor noii orinduiri socia
Anii sînt deci suficienți pentru , a
le, dar care totodată să biciuiască
șlefui un gust și a forma un public.
mentalitățile înapoiate, să dezvăluie
Dar Mediașul nu mai este un oraș
lipsurile și greșelile, dind tinerilor
de breslași strînși la adăpostul
o perspectivă însuflețitoare de
strimt al zidurilor. Dincolo de ele,
muncă și luptă pentru progres, ci
vilizație și pace".
uzinele, mereu mai multe, mai im
Știind cu toții de la Eminescu că
punătoare, alcătuiesc alte citadele.
Populația însăși
s-a înmulțit și
s-a schimbat, no
menclatorul
de
meserii s-a diversificat vertigi
nos, într-o febră
care este semnul
dintotdeauna
al
dezvoltării. Au apărut, desigur, și
noi categorii de
iubitori ai teatru
lui. Trupa de as însemnări despre Teatrul popular
tăzi numără pes
te 100 de actori ;
între ei munci
„repertoriul este sufletul unui tea
tori, tehnicieni, ingineri, profetru", atenția ni se îndreaptă în
sori, educatoare, chimiști, medici,
primul rind spre piesele de valoare,
reglori, juriști și, răspuns demn
cu un pronunțat mesaj educativ, cupeste timp, elevi. Teatrul se înalță
forță de convingere emoțională.
odată cu orașul. Pentru a-i înțelege
Preferințele noastre merg spre cla
Insă evoluția, pentru a-i descifra
sici. Am jucat intre altele Hangița,
căutările și a-i scruta înfăptuirile
Bădăranii, Conu Leonida față cu
e necesară, poate, o...
reacțiunea, Act venețiau, Cavalerul
din Olmedo, Prințesa Turandot,
Scurtă istorie
Sinziana și Pepelea, Nepotul ca
unchiul, Doctor fără voie. Titanic
20 de ani de muncă nu au neapă
vals, Steaua fără nume. Asta nu în
rat nevoie de frenezia epică a lui
seamnă că excludem opțiunile pen
Dumas pentru a le recompune is
tru piese contemporane. Recent, am
toria. Cifrele (și, alături de ele,
pus în scenă Audiență la consul
memoria oamenilor) pot spune tot
(de Ion Brad), tocmai pentru carac
atît. La 17 ianuarie 1964, un grup
terul său incitant, pentru capacita
de inimoși iubitori de teatru încep
un drum dificil spre notorietate. tea de a problematiza aspecte ale
actualității. în conturarea reperto
Silvia Ponciu, Nicolae Letca, Mioa
riului ne preocupă formarea gus
ra Cuza, Erich Binder, Luise Pelger
tului pentru teatru al tineretu
și mulți alții ctitoresc un prestigiu
lui școlar. Copiii sint nu doar spec
pe care anii și premiile îl consoli
tatorii noștri de miine, ci și priete
dează. Un eventual monograf ar
nii noștri devotați de astăzi.
trebui să alăture astăzi numele lui
Gheorghe Voju, ale Iui Dan și Maria
Vasiliu, fără a-i uita însă nici
De cînd începe maturitatea
pe Silvia Sărășan, loan Văduspectatorului ?
vescu, Victor Popov, Lumini
ța Rothenari. Martin Gierth, Fe
In seara aceleiași zile m-am con
kete Janos. Piroska Szabo, Doina
vins de adevărul acestor afirmații,
Fodor, Viorel Borza. înmulțiți fie
într-o sală plină ochi de copii în
care nume cu cîteva roluri (in ca
tre 11 și 15 ani, urmăresc cel mai
zul lui Dan Vasiliu cu 40) și veți
recent spectacol al trupei — Bur
vedea cu cite personaje s-a îmbo
ghezul gentilom. Pe scenă, deplin
gățit scena Mediașului.
identificat cu rolul, actorul Gheorghe
Cifrele pot fi înșiruite și altfel.
Voju (pe care doar cu o jumătate de
Din anul întemeierii pină azi, cînd
oră mai înainte îl văzusem „în civil",
a participat cu succes la a V-a edi
acuzînd o răceală rebelă) își. „joa
ție a Festivalului de teatru pentru
că", dar își și parodiază partitura,
tineret și copii, manifestare tradi
iscind astfel un efect de distanțare
țională care ' se adaugă ca un al
admirabil. Nicole (Doina Fodor, la
treilea inel sărbătoresc în viața ar
borantă la întreprinderea „Autotistică a celor 80 000 de medieșeni,
mecanica", în rolul slujnicei de
actorii Teatrului popular au pre
bun simț), dă o replică plină de
zentat în premieră 110 piese româ
nerv. Dar, observ uimit, paralel cu
nești și străine, din repertoriul
spectacolul de pe scenă, oglindinclasic sau contemporan, 1 600 de
du-1 fidel, in sală se desfășoară un
spectacole la sediu și in deplasare,
altul nu mai puțin captivant. Ti
la care au participat peste 870 000
nerii spectatori vădesc o precoci
de spectatori. Numai în actuala sta
tate a gustului, o maturitaic întru
giune, intre 15' septembrie 1983
totul remarcabile. Savurează înde
și 30 martie 1984 au avut loc
lung comicul de limbaj, îl sesi
78 de spectacole. Enumerindu-le
zează prompt pe cel de situație, tac
meticulos, directorul teatrului. Ilie
încordați în momentele de tensiu
Nemeș, îmi face o adevărată teo
ne sau răbufnesc cînd actorii le
rie a repertoriului și. concomitent,
permit un moment de respiro.
\ o profesiune de credință, valabilă

tru propria perfecționare profesio
nală și politică, pentru promo
varea unor strategii adecvate unui
învățămînt modern, eficient — am
elaborat un program concret de ac
țiune pentru a ridica ștacheta cali
tății in toate unitățile de învățămînt
din județ. Pentru ca notele din cata
loage să se ridice la nivelul exigen
țelor pe care societatea noastră so
cialistă Ie pune în fața școlii, pen
tru ca echivalentul, justificarea lor
în cunoștințe reale și temeinice să
fie în concordanță cu cerințele con
crete, practice pe care le pune in
față elevilor-absolvenți viitoarele
lor locuri de muncă.
Acțiunile întreprinse In acest scop
au fost diverse, în funcție de situa
ția reală de la o școală la alta. In
terlocutorii noștri âu evidențiat, in
acest context, cîteva experiențe inte
resante. Astfel, profesoara de mate
matică Aurelia Catană, de la Liceul
de matematică-fizică „Enăchiță Văcărescu" din Tirgoviște, ne-a vorbit
despre preocuparea pentru o perma
nentă cunoaștere a nivelului de pre
gătire a elevilor, inclusiv a lacune
lor din cunoștințe în raport cu cerin
țele programei școlare și organizarea
lecțiilor la fiecare clasă in raport
direct cu acești parametri, diferențiat
de la un colectiv de elevi la altul.
„Am stabilit — pe bază de sondaje
periodice, la sfîrșit de capitole, tipu
rile de greșeli făcute de elevi (din
neatenție, din neștiință, întîmplă-

Impjrpsipnat de această vocație de
spectator, mi-am reluat a doua'zi’
investigațiile printre actori, încercind ;js$ îi aflu resorturile. Victor
I’opov, contabil, îmi spune : „Noi
sintem singurul teatru popular care
pune sistematic în scenă piese
pentru copii". Doina Fodor îmi
destăinuie că a numărat de pe
scenă 20 de copii din clasa fiicei
sale, înregistrindu-le mulțumită
reacțiile.
Alte explicații le-am aflat de la
directorul teatrului, Am constatat
astfel că la Mediaș există o „poli
tică pe termen lung" in privința
formării spectatorului. Pe lingă
spectacolele teatrului de păpuși, in
fiecare stagiune este interpretată
cel puțin o piesă pentru copii,
ale cărei spectacole sint urmărite
anual de 8 000—9 000 de școlari.
„Așa se explică, îmi spune Ilie
Nemeș, de ce azi vin la spectacole
le pentru adulți (ale noastre, însă
și ale teatrelor profesioniste) foarte
mulți tineri de 20—25 de ani. Ei
și-au educat gus
tul ca elevi, în
urmă cu 5—10
ani".

CONSTRUCTORI

Replici

„Adevărul e,
susține Victor Po
pov, că noi facem
aici și o educație
a actorului, nu
doar una a spec
tatorului. Virsta
din Mediaș medie
a colecti
vului nostru e
acum de 30 de
ani". De această tinerețe a actorilor se leagă firesc, cred, și aceea a
repertoriului.
Mecanismul acestei relații e de
montat de Luminița Rothenari :
— Mi-e mai ușor să mă identi
fic cu un personaj contemporan. Pe
un clasic ți-1 închipui, pe un con
temporan îl vezi. înțelegem mai
ușor și optica autorului, intuim mai
iute și logica spectatorului. Fiind
că ne înțelege, publicul vine, ne
urmărește, ne cunoaște, se simte
solidar cu noi. Numai cu pasiunea
de a merge înainte, de a vorbi de
la inimă la inimă, poți convinge și
educa publicul. Talentul nostru
constă, socot, în știința de a-i afla
punctele sensibile și de a întinde
punți spre el.
— Sintem în fond niște pedagogi,
intervine Doina Fodor. Arta e o
parte a vieții. Cu cit ea ne atrage
mai mult, cu atît viața însăși de
vine mai adevărată, mai conformă
condiției noastre. Activitatea mea
teatrală nu se rezumă, de pildă, la
rolurile jucate aici. Mă ocup cu pa
siune și de activitatea artistică din
întreprindere. Chiar miine vom da
un spectacol în cinstea fruntașilor.
— Cea mai mare răsplată pentru
noi. preia ideea Fekete Janos, este
mulțumirea publicului. Cînd spun
asta mă gîndesc nu numai la dis
tracția, la recrearea Iui, ci și la
re-crearea lui. Ia transformarea în
bine a sufletului său.
Discuția ar fi continuat pînă
noaptea tîrziu. Dar, în timp ce no
tam cîteva propuneri judicioase
(între altele necesitatea unei microstagiuni bucureștene a teatrelor
populare, includerea, ca altădată, a
spectacolelor bune ale acestora in
repertoriul teatrului TV), ușa s-a
deschis discret, lăsindu-l pe învă
țătorul Gheorghe Voju să se
prelingă pe lînkă usciori. Era ora
21. „Domnul Jourdain" pleca după
spectacol in Brateiu, unde-1 aștep
tau, pentru repetiție, artiștii ama
tori din comună..

DE CONȘTIINȚE

Ioan ADAM

toare sau frecvente etc.), am alcătuit
pe această bază seturi de exerciții și
probleme’pe care să le rezolvăm îm
preună cu elevii".
Ne-au fost semnalate și unele
anomalii din programe și manuale :
la clasa a X-a, de exemplu, se pre
văd spre rezolvare, săptămânal, la
matematică și fizică... 84 de proble
me ; din cele 173 probleme de geo
metrie in spațiu, doar 5 sint rezol
vate ca model în manual... „Nu tre
buie să neglijăm faptul că, în multe
cazuri, nivelul de mediocritate în
registrat de elevi se datorește și vo
lumului prea mare de cunoștințe
prevăzute în programe și manuale
îndeosebi la disciplinele la care ele
vii intîmpină dificultăți în studiu —
apreciază prof. Ion Gavrilă, directo
rul Liceului de matematică-fizică
„Enăchiță Văcărescu". Cu atît mai
perseverent și organizat trebuie să
fie, în asemenea cazuri, efortul pro
fesorului, al elevului pentru discer
nerea și însușirea esențialului, a
fenomenelor fundamentale, a moda
lităților și tehnicilor de studiu".

Ridicarea ștachetei
calității la pregătirea
tehnică-productivă
— Depășirea situației de mediocri
tate privește nu numai disciplinele
fundamentale și de cultură, generală
predate în școală, ci și pregătirea
tehnică-productivă a elevilor — con
sideră prof. Petre Mareș, secretarul
organizației de partid de la Liceul
industrial nr. 4 din Tirgoviște. Con
cret, aceasta înseamnă că activitatea
practică nu trebuie să se rezume la
lucrări și operații neesențiale, une
ori chiar rudimentare, care nu asi
gură însușirea noțiunilor necesare
exercitării viitoarei meserii. Ci tre
buie să aibă în vedere pregătirea
elevilor, viitori muncitori și specia
liști, la nivelul tehnicii moderne.
în liceul respectiv acest deziderat
este urmărit tot mai perseverent,
In primul rind prin dotarea și orga
nizarea atelierelor-școală. Cu con
cursul combinatului de oțeluri spe
ciale din localitate, pentru care li
ceul pregătește forța de muncă, un
colectiv condus de ing. Marian Ionescu, directorul liceului, a amena
jat o microoțelărie, după modelul
oțelăriei combinatului, in care elevii
învață meseria de oțelar, realizind
comenzi ale unor unități economice
locale, în care se realizează unele
teme de cercetare științifică. A fost
modernizat și atelierul ’ de forjă, cu
utilaje realizate prin autodotare de
elevi, sub indrumarea maiștrilor in
structori. în faza de proiectare se
află un microlaminor.
„în asemenea condiții de pregătire,
apreciază ing. Marian Ionescu, direc
torul liceului, elevii își însușesc o
pregătire profesională din ce în ce
mai, bună, înscriindu-se printre, can
didate la titlul de -«cel mai bun...»
în concursurile pe meseriile din pro
filul liceului".
Așa cum s-a menționat și la șe
dința de analiză întreprinsă de se
cretariatul Comitetului județean de
partid Dîmbovița, esențial este ca
măsurile preconizate pentru ridica
rea calității învățămîntului să fie
aplicate în continuare, cu toată fer
mitatea, de toate colectivele didacti
ce, de comuniștii de la catedră, de
organizațiile de tineret. Astfel îneît,
acele rezultate bune, superioare pe
care le înregistrează al doilea tri
mestru școlar, să devină o constantă
a invățămîntului din acest județ.

Fiorica DINULESCU
Gheorghe MANEA
corespondentul

„Scînteii"

nu ca o contopire mecanică intre
două partide existente, ci ca o uni
ficare politică și organizatorică pe
baze principiale, in urma unei acțiunt de lămurire ideologică și a
înfăptuirii unei depline unități de
acțiune" La rîndul său, C. C. al
P.S.D., în Rezoluția >din 25 octom
brie 1945, menționa că unificarea
mișcării muncitorești din România
înt.r-un singur partid politic consti
tuia o necesitate istorică posibilă in
urma consolidării Frontului Unic
Muncitoresc printr-o strînsă colabo
rare care să netezească toate aspe
ritățile. „Cu toate dificultățile —
preciza rezoluția — Partidul SocialDemocrat va continua să sprijine
tendințele de apropiere, să comba
tă curentele care ar stinjeni unita
tea de acțiune muncitorească și să
pregătească, astfel, condițiile favo
rabile pentru realizarea, pe calea
unei dezvoltări organice, a unității".
Unificarea partidelor muncito
rești din România a devenit la sfîrșitul anului 1947 pe deplin realiza
bilă datorită unui complex de îm
prejurări și factori, între care locul
principal l-au ocupat : intensifica
rea procesului revoluționar și apro
pierea momentului trecerii la socia
lism ; creșterea rolului clasei mun
citoare în viața politică și de stat;
stadiul înaintat al clarificării ideo
logice și întărirea relațiilor de co
laborare și apropiere dintre cele
două partide muncitorești, ca re
zultat al unității de acțiune în ope
ra de guvernare, în sindicate, în
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor
revoluției ; înlăturarea treptată a
elementelor de separație și sciziu
ne politică. în cadrul Frontului
Unic Muncitoresc, de la crearea sa
în aprilie 1944, pînă la fuziunea
celor două partide, deosebirile de
vederi nu au fost ascunse, ci au
fost supuse dezbaterii colective, au
fost discutate și lămurite în orga
nele constituite ale F.U.M., pornindu-se de la ceea ce îi unea pe
comuniști cu social-democrații, de
la ideea că desfășurarea procesului
revoluționar cerea clasei muncitoa
re unitate și nu dezbinare. Con
fruntările în problemele divergente
de ordin ideologic și politic s-au
caracterizat prin străduința de re
alizare a unor poziții și hotărîri co
mune, de unitate, prin eforturile
conjugate ale celor două partide
muncitorești, de adaptare a concep
țiilor și metodelor de activitate,
particularităților, specificului reali
tăților românești, de a acționa îm
preună pentru direcționarea proce
sului revoluționar spre socialism.
Prin unificarea P.C.R. și P.S.D.
consfințită de Congresul din 21—23
februarie 1948, clasa muncitoare
din România a făurit un puternic
detașament politic revoluționar,
înarmat cu teoria științifică despre
lume și viață, materialismul dialec
tic și istoric, capabil să cunoască
legile dezvoltării sociale, să orga
nizeze, să unească toate forțele pro
gresiste ale națiunii în lupta pentru
transformarea societății pe calea
socialismului. Unificarea partidelor
muncitorești a contribuit la afirma
rea tot mai puternică a rolului con
ducător al clasei muncitoare în so
cietatea românească, la întărirea

(Urmare din pag. I)

tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al Uniunii Tinere
tului Comunist, care a militat cu
toată hotărîrea, priceperea și pasiu
nea revoluționară ca frontul unic
al tineretului să devină realitate.
în cursul revoluției de eliberare
națională și socială, ca și în etapa
ce a urmat, s-a realizat o mai bună
cunoaștere și apropiere între mem
brii și conducerile celor două parti
de. O însemnătate primordială în
această privință a avut-o trecerea
Ia elaborarea în comun a unei po
litici de colaborare principială și
practică, izvorîtă din studierea te
meinică a realităților concrete ale
țării, eliminîndu-se etichetările și
prejudecățile, precum și tezele pre
stabilite care au dăunat atît de
mult unității muncitorești.
Ca urmare, cele două partide au
reușit să-și cristalizeze o orientare
programatică și tactică unitară, su
perioară celei din aprilie 1944. în
acest sens, este edificator momen
tul creării Frontului Național De
mocratic. La 2 octombrie 1944, în
urma discutării concrete. în spirit
de înțelegere reciprocă, a prevede
rilor proiectului propus de P.C.R.,
precum și a observațiilor și suges
tiilor P.S.D. s-a formulat un docu
ment programatic unitar care va fi
supus apoi, în *numele Frontului
Unic Muncitoresc, tuturor partide
lor politice și organizațiilor obștești,
în scopul constituirii Frontului Na
țional Democratic. în strînsă legă
tură cu realizarea obiectivelor Plat
formei F.N.D. — obiective ce vizau
în esență cucerirea puterii de către
masele populare — Frontul Unic
Muncitoresc a dobîndit un conținut
mai bogat avind nu numai sarcini
și obligații comune, ci și organisme
proprii de coordonare a acțiunilor.
Trăinicia Frontului Unic Munci
toresc și rolul său de propulsor re
voluționar se vor releva in mod
deosebit în lupta pentru instaura
rea puterii revoluționar-democratice. în toate momentele, comuniș
tii și social-democrații s-au situat
alături, au susținut în mod public
aceleași revendicări și cerințe, făcînd să devină realitate faptul că
după 23 August 1944 in România
nu se mai putea guverna fără parti-.
ciparea directă a clasei muncitoare,
au militat cu consecvență și fermi
tate ca muncitorimea să ocupe lo
cul ce i se cuvenea în mod firesc
în viata politică și în conducerea
statului. Instaurarea regimului revoluționar-democratic, la 6 Martie
1945, a reprezentat o mare victorie
a maselor populare și, jn primul
rind, a clasei muncitoare unite, o
rezultantă firească a voinței de ne
clintit a poporului român de a-și
decide soarta. în mod suveran, po
trivit intereselor și năzuințelor șale.
Problematica unității muncito
rești și perspectivele sale au fost
amplu dezbătute de Conferința Na
țională a P.C.R. din octombrie 1945,
care s-a pronunțat pentru unifica
rea, în perspectivă, a celor două
partide muncitorești. „Partidul Co
munist Român — se arăta în Rezo
luția conferinței — concepe înfăp
tuirea Partidului Unic Muncitoresc
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prioritare în economi^, î © Cam
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forței și prestigiului său politic. Li
chidarea sciziunii și realizarea uni
tății politico-organizatorice a cla
sei muncitoare, crearea unui partid
unic — stat major politic al celor
ce muncesc — s-au impus ca o ne
cesitate obiectivă pentru asigurarea
victoriei revoluției socialiste, a operei de edificare a noii orinduiri
sociale.
Rezultat al dezvoltării propriei
noastre mișcări muncitorești, al
consolidării unității sale de acțiu
ne, făurirea partidului unic al cla
sei muncitoare din România a re
prezentat un eveniment important
în mișcarea muncitorească interna
țională, un act politic cu profunde
rezonanțe în alte țări ale lumii.
Succesul obținut în România în re
alizarea unității muncitorești și ex
periența bogată acumulată în acest
domeniu au fost apreciate încă de
atunci drept una din căile viabile
de realizare a unității, ca o pildă
în dezvoltarea colaborării și activi
tății pe plan național a diferitelor
detașamente ale clasei muncitoare.
Făurirea și dezvoltarea Frontului
Unic Muncitoresc și evoluția sa
spre unitatea deplină în cadrul
unui singur partid politic repre
zintă o valoroasă contribuție teore
tică șl practică la soluționarea pro
blemelor ridicate de colaborarea
dintre diferitele detașamente ale
mișcării muncitorești pe plan na
țional și internațional. „Experiența
practică a României — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu — demon
strează că lichidarea sciziunii și
realizarea unității clasei muncitoa
re, dezvoltarea colaborării între co
muniști și socialiști, între toate for
țele revoluționare, democratice care
se pronunță pentru transformarea
înnoitoare a societății, sînt o con
diție esențială a victoriei revoluției
și construcției socialiste. Tocmai în
făptuirea unității a asigurat duce
rea la îndeplinire a sarcinilor de
uriașă complexitate puse de trans
formarea societății noastre pe calea
socialismului".
Exemplul românesc relevă atît că
unitatea clasei muncitoare este in
dispensabilă pentru victoria revo
luției socialiste, cit și că această
unitate poate lua diferite forme în
funcție de specificul condițiilor din
fiecare țară, că dincolo de aceste
forme unitatea deschide cîmp larg
de manifestare mișcării muncito
rești, creșterii influenței clasei mun
citoare asupra întregii vieți economico-sociale și politice. Făurirea
unității depline, politice, ideologice
și organizatorice a clasei noastre
muncitoare, în cadrul partidului unic
revoluționar, a asigurat întărirea
alianței cu țărănimea, cu Intelec
tualitatea, închegarea coeziunii tu
turor forțelor progresiste, a unității
de voință și de acțiune a poporului,
în vasta operă de refacere a econo
miei naționale, de dezvoltare a for
țelor de producție și lichidare a
înapoierii economice, de organizare
a întregii vieți economico-sociale
pe principii noi, socialiste, de dez
voltare a culturii și Întregii creații
spirituale, de ridicare necontenită
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc și întărire a independenței și
suveranității naționale.

20,35 împliniri și perspective. 40 de ani
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului.
Azi, județul Timiș
21,10 Cadran mondial (parțial color).
21,30 Telefilmoteca de aur. Medalion
teatral și cinematografic Lucia
Sturdza Bulandra
22,15 Telejurnal (parțial color)
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O artă pentru om- o artă
a prezentului nostru socialist
O expoziție semnată de
Brăduț Covaliu este, ca în
totdeauna, un itinerar spi
ritual exemplar. Fără a fi
o retrospectivă în sensul
obișnuit al termenului, noua
sa expoziție (Sala Dalles)
oferă o imagine de ansam
blu, reprezentativă asupra
unei creații ajunse la virsta
deplinei maturități, O crea
ție aflată sub semnul unor
complexe constante stilisti
ce, animată continuu de
rîvna înnoirii pe planul
motivelor, capabilă să ofere
imaginea exactă a forței pe
care o poate conferi ima
ginii artistice unitatea in
terioară a unei concepții
originale. Realitatea vie a
memoriei — Brăduț Cova
liu este un bun cunoscător
al plaiurilor românești și al
culturii făurite pe aceste
meleaguri — ca și realita
tea fantastică a imaginației
se îmbină în multe din lu
crările. actualei manifestări
spre a da formă concentra
tă fie unor lucrări inspirate
de performanțele altor do
menii creatoare — muzica
de exemplu (int.regul ciclu
intitulat „Concert") — fie
meditației grave (ciclul
„Gînditorul"). Indiferent de
tema lor concretă (există
dealtfel în expoziție piese
ce aparțin unor preocupări
mai vechi, de exemplu
ciclul „Avînt", „Acvariu",
„Mișcare cosmică" etc.), lu
crările se dovedesc deopo
trivă capabile să sugereze
înmagazinarea unor nebă
nuite energii creatoare, să
transmită mesajul lor uma
nist. Deși aparent atît de
diferite din punct de ve
dere tematic, le reunește
aceeași bucurie a comuni
cării, aceeași căldură a to
nului ce destăinuie, pe
lingă resorturile dinami
cii interioare a creației,
inepuizabile
resurse
de
simpatie umană. Ca și în
lucrări care atestă legături
cu preocupări mai vechi
ale picturii lui Brăduț Co
valiu, peisajele păstrează
inflexiunile poeziei, ale
căror ritmuri și sonorități

le-a încercat adesea. Fără
îndoială, poezia picturii lui
Covaliu descinde dintr-o
întreagă tradiție a picturii
românești ; stilizările re
petate ale formei, armo
niile culorii accentuează
sunetul grav al sentimen
tului poetic. Este o poezie
a mișcării, care respinge
încremenirile, o poezie care
se definește în amplele
unduiri ale formelor.
Faptul că pictorul are
răbdarea de a-și organiza
lucrările
in
adevărate
cicluri trădează pe creato
rul care meditează inde-

Expoziții
retrospective
în Sala Dalles
lung în fața operei sale re
venind asupra ei, contemplînd-o, accentuînd unele
trăsături, aprofundînd ex
presii, cintărind echilibrul
cromatic. Gesturi de mare
simplitate
dar complex
evocatoare însoțesc, de pil
dă, întreg ciclul, inedit, al
„Concertelor".
Trăsătura
precisă a desenului, ferm,
cu accente care să poten
țeze expresivitatea , for
mei, alteori delimitind doar
mari planuri de culoare,
felul în care este armoni
zată și distribuită culoarea
dezvăluie incă o dată'in
Brăduț Covaliu un pictor al
sensibilității cromatice.
Echilibrul, măsura, capa
citatea de a sugera cu mij
loacele limbajului pictural
unitatga cosmică a omului
— preocupări de asemenea
constante ale picturii lui
Brăduț Covaliu — își dove
desc și acum, în lucrări,
concepute monumental, in
spirate de statueta aparținind culturii Hammangia,
această capacitate de a co
munica, peste diferente de
limbaj artistic și cultură,
conținuturi care să răspun

dă unor atitudini spirituale
permanente și universale.

★

Pot fi privite panourile
expuse de Lena Constante
(Sala Dalles) ca excepțio
nale mărturii ale creativi
tății populare sau ca exem
plare de artă modernă ?.
Artista a decupat cu gust,
cu pricepere, cu grija etno
grafului care a însoțit ani
de-a rindul echipele com
plexe de cercetare formate
de Dimitrie Guști (nu tre
buie să uităm nici contri
buția ei la descoperirea
unor
valoroși
meșteri
populari), de a nu risipi o
zestre care altfel s-ar fi
pierdut. A decupat din zeci
de fragmente de cămăși
populare broderii de mare
finețe și frumusețe a armo
niilor cromatice. A recom
pus. din aceste fragmente
disparate, cu infinită răb
dare, bucată lingă bucată,
panouri de artă decorativă.
Procedeul în sine pare ar
tizanal. Și totuși, imaginea
pe care o oferă aceste pa
nouri decorative — în care
concurează fondul irezisti
bil de sensibilitate al unei
arte populare admirabil
materializate în cusăturile
din zona Pădurenilor cu
măiestria artistului mo
dern — risipesc efectul de
prezență folclorică. Lipsite
de respirația amplă a spa
țiilor albe din cimpul că
mășilor populare, organiza
te în funcție de creșteri și
regularități geometrice —
ce-și răspund în simetrii
simple sau complexe
—
noile panouri sugerează
mai curînd reverberații de
fast oriental. Efortul de a
releva frumusețea, forța
expresivă, sentimentul pen
tru culoare tipic și excep
țional în arta noastră
populară a dus la o mutație
a valorilor. Oricît de uzate
ar fi, oricît de decolorate,
aceste mici fragmente de
cusătură păstrează o viață
concentrată și profundă,
dovedindu-se — iată, ne-o
demonstrează Lena Con
stante, care le-a integrat

Lucrare de Brăduț COVALIU
unui alt context — apte să
potențeze o idee artistică
modernă, în lucrări în care
descifrezi atît atașamentul
nedezmințit pentru valori
neînșelătoare, cit și sensi
bilitatea artistei înzestrate
care este Lena Constante
(o demonstrează dealtfel
acuarelele, guașele și dese
nele expuse în Sala Dal
les). Descifrezi insă, mai
presus de toate, îndemnul
de a restitui inestimabilei
noastre avuții folclorice
însemnele și dimensiunile
ei adevărate.

*
Selecția
retrospectivă
prezentată la etajul Sălii
Dalles de graficianul Imre
Drocsay dezvăluie o rapor
tare încărcată de sensibil la
elementele furnizate de
realitate ;
materializarea,
în experiențe proprii, a
unei continue nevoi de ex
primare a unei subiectivi
tăți
complex
integrate.
Apelul la realitățile Româ
niei contemporane în care
s-a adîncit cu sinceritate,
în care a topit propria-i

personalitate pentru a se
regăsi . îmbogățit, aflîndu-și
totodată motivele, a con
ferit artei Iui Imre Drocsay
nebănuite posibilități de su
gestie. . Ca și în lucrările
lui Imre Nagy — sub in
drumarea căruia și-a exer
citat la început demersul
creator — Imre Drocsay a
aflat în realitățile satului
transilvan mai mult decit
un simplu subiect de crea
ție. Pornind de la ceea ce
este exemplar în realitate,
el a transfigurat în proce
sul creației materialul de
viață pe care i l-a oferit
ambianța satului, separînd
esențialul de accidental,
necesarul de întîmplător,
pentru a da viață unor
imagini semnificative. O
viziune sobră, sintetică în
soțește . compozițiile crea
te de el. Graficianul a
știut să ajungă in lucrările
sale de la analiză la sinte
ză, pentru a realiza acea
simplitate și unitate care
sînt apanajele esențiale ale
unui ideal clasic.

Marina PREUTU
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului
sută la producția marfă vîndută și
încasată. 12 la sută la beneficii, 27
la sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție marfă au fost
mai mici decît cele planificate cu
2 la sută, iar cele materiale cu 3
la sută.
Locul II : întreprinderea de con
fecții Suceava cu 640,9 puncte.
Locul III : întreprinderea de
confecții „Steaua roșie“-Sibiu cu
490,4 puncte.

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă de
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale,
din unități agricole, transporturi, precum și din domeniul circulației
mărfurilor și prestărilor de servicii.
Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii
martie *), pe primele locuri se situează :

Locul III : întreprinderea de uti
IN DOMENIUL PRODUCERII
laj chimic Borzești, județul Bacău,
ENERGIEI HIDROELECTRICE
cu 889,2 puncte.
Locul I : întreprinderea electrocentrale „Porțile de Fier" cu 411,5
ÎN INDUSTRI' CHIMICA —
puncte.
SUBRAMURA
Principalii indicatori de plan au
PRELUCRAREA CAUCIUCULUI
fost depășiți cu : 10,4 la sută la
ȘI MASELOR PLASTICE
producția de energie electrică la
bornele generatoarelor și la grafi
I : Combinatul de articole
Locul
cul de putere la dispoziția siste
tehnice din cauciuc Pitești cu 631,6
mului energetic național ; unitatea
puncte.
s-a încadrat în prevederile de plan
Principalii indicatori de plan au
privind productivitatea muncii ;
fost depășiți cu : 1,3 la sută la pro
consumul tehnologic pentru produ
ducția fizică, 7,6 la sută la produc
cerea energiei electrice a fost mai
ția netă, 5,4 la sută la productivi
mic decît cel normat cu 2,9 la sută,
tatea
muncii, 10,7 la sută la bene
iai cheltuielile realizate au fost
ficii, 3,8 la sută la livrări de
mai mici decît cele prevăzute in
mărfuri la fondul pieței ; depășiri
buget cu 7 la sută.
de plan au mai fost obținute la ex
Locul II : întreprinderea elecport ; cheltuielile totale și mate
trocentrale Rimnicu Vilcea cu 408,7
riale
realizate au fost mai mici
puncte.
decît cele planificate, iar consumuLocul III : întreprinderea electrocentrale Curtea de Argeș 396,1 , rile de materii prime și materiale
au fost mai mici decît cele normate
puncte.
cu 4,4 la sută.
ÎN DOMENIUL
Locul II : întreprinderea „ProdEXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI
complex" — Tg. Mureș cu 553,6
ȘI GAZULUI METAN
puncte.
Locul III : întreprinderea „EnerLocul I : Schela de producție
— Constanța cu 485,3 puncte.
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu, cu 673,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
la profost depășiți cu : 2,1 la sută
(
ducția netă, 2,8 la sută Ila productisută
la bevitatea muncii, 28,4 la
neficii ; depășiri de plan au mai
fost obținute la producția fizică,
producția marfă vindută și încasa
tă, precum și la coeficientul de
utilizare a fondului sondelor de
exploatare ; cheltuielile totale și
materiale la 1 000 lei producție
marfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 1,1 și, respectiv, 2,5
la sută, iar consumurile de energie
electrică și combustibili cu 1,4 la
sută față de cele normate.
Locul II : Schela de producție
petrolieră Moșoaia, județul Argeș
cu 466,6 puncte.'
Locul III : Schela de producție
gaze naturale Tg. Mureș, cu 411,4
puncte.
ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRILOR
METALURGICE
Locul I : întreprinderea de țevi
■udate Zimnicea, județul Teleorman, cu 786,4 puncte.
au
Principalii indicatori de plan
.
fost depășiți cu : 4 la sută la pro
ducția fizică, 25,9 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată,
19 la sută la beneficii ; depășiri
importante de plan au fost obținute
la producția netă și. la .productivi
tatea muncii ; cheltuielile totale
și materiale realizate au fost mai
mici decit cele planificate.
Locul II : Uzina „Cablul Românesc“-Ploieștl, cu 568,2 puncte.
Locul III : întreprinderea de
prelucrare a aluminiului Slatina cu
472,6 puncte.

IN INDUSTRIA ELECTRONICĂ
ȘI TEHNICA DE CALCUL,
ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Eleccu
631,6
troaparataj"-Bucurcști
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,6 la sută la
1_______ T_________
producția
fizică, _________
10,4 la sută la ex
port, 1 la sută la producția netă și
la productivitatea muncii, 32 la
sută la beneficii ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate cu 3,4
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili, cu 2,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de fe
rite Urziceni cu 522,9 puncte.
Locul III : întreprinderea „Conect“-București cu 496 puncte.
ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
ALTE MINISTERE
Locui I : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi-ferate Harghita — Miercurea-CiuC cu 1124,4 punct.e.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 25 la sută la pro
ducția netă, 1,8 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 5,4 la
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri importante de plan au fost
obținute la producția fizică, export
și beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai
mici decît cele normate cu 7,8 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 8,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de reparații utilaj minier Tg. Jiu cu 999,5
puncte.
*) Indicatorii privind producr_____ _________
mun
ția netă, productivitatea
cii, costurile de producție și be
neficiile sint calculați pe două
luni.

cinema
© Acțiunea Zuzuc : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Ilustrate cu flori <le cimp : VIC
TORIA (16 28 79) — "
15.45; 18; 20.
© Imposibila iubire : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 12.15: 15,30; 19.
—> : EXCELSIOR
• Secretul lui Bachus
(65 49 45) — 9; 11,15; 113,30; 15,45; 18;
20,15, ARTA (21 31 86) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Galax: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, AURORA
(35 04 66) - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Totul pentru
fotbal :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30.
© Imposibila iubire: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 19.
® Ringul: PACEA (60 30 85) — 15,30;
17.30; 19,30.
© Prea cald pentru luna mai: POPU
LAR (351517) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Vreau să știu de ce am aripi :
COSMOS (27 54 95) — 11,30: 13,30; 15.30;
17,30; 19,30. TOMIS
(21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

INDUSTRIA CIMENTULUI,
A MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII,
EXPLOATAREA AGREGATELOR
PENTRU CONSTRUCȚII

ÎNTREPRINDERI DE STAT
PENTRU CREȘTEREA
ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii
de porc Timiș cu 455 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,4 la sută la efectivele de porcine la sfîrșitul pe
rioadei. 5,3 la sută la livrările de
carne la fondul de stat ; depășiri
de plan au mai fost obținute la pro
ducția de carne și beneficii.
Locul II : Combinatul pentru
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița cu 372 puncte.
Locul. III : întreprinderea de stat
pentru creșterea și ingrășarea por
cilor Bonțida, județul Cluj, cu 102
puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin cu 510,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 23,5 la sută la volumul mărfurilor transportate și la
producția netă. 9,7 la sută la pro
ductivitatea muncii. 26,9 la sută la
beneficii. 9,9 la sută la venituri din
transport ; cheltuielile la 1 000 lei
venituri din transporturi au fost
mai mici decît cele planificate cu
1,2 la sută, iar consumurile de car
buranți au fost mai mici decît cele
normate cu 10 la sută.
Locul II : întreprinderea de
transporturi auto Timiș cu 506,3
puncte.
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto comerciale Bucu
rești cu 422,3 puncte.
IN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Suceava cu
382,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,8 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele;
comunicații. 2,4 la sută la prestații
de servicii pentru populație. 9,5 la
sută la volumul de activitate pe o
persoană. 20,5 la sută la beneficii.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Botoșani
cu 381 puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Bacău cu
379,7 puncte.

'

ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE,
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE
A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor și de
credit Harghita cu 1 067,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,9 la sută la in
trări la fondul de stat, 4,8 la sută
la producție în alimentai ia publi
că, 19,8 la sută la beneficii ; de
pășiri importante de plan au fost
obținute la export.
Locul II : Uniunea județeană de
producție, achiziții. desfacere a
mărfurilor și de credit Bihor cu
586,5 puncte.
Locul III : Uniunea județeană de
producție. achiziții. desfacere a
mărfurilor și de credit Neamț cu
483,1 puncte.

Locul I : întreprinderea materia
le de construcții „Cesarom“-București cu 999,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,6 la sută la
producția fizică, 17,4 Ia sută la pro
ducția netă, 27,6 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată,
13,4 la sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile totale și materiale
realizate la 1 000 lei producție mar
fă au fost inai mici decît cele
planificate cu 1,2 și, respectiv, 8,5
la sută.
Locul II : Combinatul de lianți
și azbociment Fieni cu 928,8 puncte.
Locul III : Combinatul de lianți
și materiale refractare Turda cu
750 puncte.
IN INDUSTRIA TEXTILĂ
(mătase, in, cînepă, lină)
Locul I : întreprinderea „Dorobanțul“-PIoiești cu 795,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 14,8 la sută la
producția fizică, 1,5 la sută la pro
ducția netă, 2,3 la sută la produc
ția marfă vîndută și încasată, J,9
la sută la productivitatea muncii,
2,6 la sută la beneficii, 4,7 la sută
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; depășiri de plan au mai fost
obținute la export ; consumurile de
materii prime, materiale, energie
electrică și combustibili au fost mai
mici decît cele normate cu 1,1 la
sută.
Locul II : întreprinderea Filatu
ra de lină pieptănată Buzău cu 647,7
puncte.
Locul III : întreprinderea „Țesătoriile reunite“-București cu 635,7
puncte.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locui I : întreprinderea de conlecții Scornicești, județul Olt, cu
845,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 11 la sută la pro
ducția fizică, 6 la sută la produc
ția netă, 7 la sută la export, 2 la

ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
Locui I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și locativă Vrancea cu 1 235 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 30 la sută la
încasări din activitatea de produc
ție și prestări servicii, 23 la sută
la prestările de servicii pentru
populație, 41 la sută la producția
netă. 29 la sută la productivitatea
muncii ; depășiri de plan au mai
fost obținute la beneficii ; cheltu
ielile materiale la 1 000 lei produc
ție marfă și prestări de servicii au
fost mai mici decît cele planifica
te cu 19 la sută ; consumurile de
materii prime și materiale au fost
mai mici decît cele normate cu 22
la sută, iar cele de energie elec
trică, combustibili și carburanți cu
21 la sută.
Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și locativă Caraș-Severin cu 953,3
puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
locativă Neamț cu 891 puncte.
(Agerpres)
'

• Nea Mărln miliardar ; FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
© Pescărușul speranței :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 10: 13; 16; 19.
• Mexicul in flăcări : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, MELODIA
(12 06 88) — 9: 12; 16: 19.
@ Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
® Moartea vine Ia decolare : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Prințesa Păun : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17.30; 19.30.
• Torpilorii : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
& Program de desene animate — 9:
11; 13, Benji — 15; 17,15; 19,30 : DOI
NA (16 35 38).
© Avertismentul
PATRIA (11 86 25)
17,15: 20.
:: bucu— 9: 11,45; 14,30;
REȘTI (15 61 54) - 9; 11.30; 14; 16,45;
19,30. FEROVIAR (50-------51 40) - 9: 11,30;
14; 16,30. 19,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9: 11,30; 14; 16,30; 19.30.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
© Strada Hanovra: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14: 16; 18; 20.
© Războiul lui Murphy : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
FESTIVAL
3 Cascadorul Hooper
(15 63 84) — 9; 12; 15,30 19.

® Febra aurului DACIA (50 35 94) —
15,45: 18; 20, LIRA
9: 11,15;
13.30;
(317171) — 15,30. 17,45
. . 20.
O Afacerea Pigot : FERENTARI
(80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Campionul : MODERN (23 71 01) —
9: 12; 16; 19.
o Competiția : COTROCENI (49 48 48)
— 11: 13; 15; 17,15; 19,30.
Noorie :
VOLGA
• Domnișoara
(79 71
26)
-----9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
-----11,15; 13,30;
20, MIORIȚA (14 27
14)
15,45; 18; 20.
O Program de vacanță : FAVORIT —
9; COSMOS — 9,30; FLOREASCA — 9;
MIORIȚA — 9.

® Teatrul Național
(14 71 71,
sala
mică) : Vlaicu Vodă — 15: Ploșnița
— 19,30; (sala Atelier) : Intre patru
ochi (A) — 19; (sala Batiștei) : între
patru ochi (B) — 20.
© Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice*4. Duo pianistic Lumi
nița Berariu — Livia Teodorescu —
17,30; (Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Cristian Mandeal. So
list : Dan Atanasiu — 20.

La încheierea vizitei în țara noas
tră. președintele Senatului Republi
cii Bolivia, Julio Garret Ayllon, îm
preună cu senatorul Mario Rolon
Anaya, care, la invitația Marii
Adunări Naționale, a efectuat o
vizită în țara noastră, a făcut
o declarație presei, în care a spus :
..Am avut prilejul de a fi primit de
președintele Nicolae Ceaușescu. Pen
tru mine a fost o onoare să-1 cu
nosc pe președintele României și
să-i transmit, cu acest prilej, un
salut din partea Congresului Națio
nal al Boliviei, congres care cunoaș
te bine acțiunile desfășurate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pe tărîm
internațional. Cunoaștem și apreciem
poziția fermă adoptată în apărarea
independentei și suveranității națio
nale. a demnității poporului român".
„Pentru noi -- a spus 'el — este re
confortant să constatăm că pozițiile
țărilor noastre coincid în ceea ce
privește necesitatea respectării prin
cipiilor suveranității și independen
tei naționale, fapt ce a fost încă o
dată confirmat de președintele
Nicolae Ceaușescu în cursul convor
birilor pe care le-am avut".
Referindu-se la relațiile românoboliviene, vorbitorul a arătat că a
exprimat sprijinul parlamentarilor
bolivieni față de acțiunile consacra
te îmbunătățirii și dezvoltării rela
țiilor de cooperare dintre cele două
țări, bazate pe principiile egalității
în drepturi și avantajului reciproc.
împărtășindu-și impresiile produse
de vizita în țara noastră, vorbitorul
a spus : „Am văzut că România are
o industrie cu o tehnologie avansa
tă. cu ramuri de virf și ne putem
da seama cite poate , să realizeze
tara dumneavoastră atunci cind are
o conducere înțeleaptă, cu obiective

Cronica

clare, cu linii directoare politice
care pot să-i permită să avanseze
continuu spre atingerea țelurilor ce
și le-a propus. Am putut constata
că politica de independență naționa
lă a României se regăsește și pe
plan internațional ca o politică ce
merită încrederea tuturor popoare
lor și țărilor în curs de dezvoltare.
Sînt de părere că aceasta se dato
rează în mod fundamental orientă
rilor trasate de președintele Nicolae
Ceaușescu în politica externă a țării".
în încheiere, președintele Senatu
lui Republicii Bolivia, referindu-se
la rolul parlamentelor și al parla
mentarilor in soluționarea probleme
lor contemporane, a spus : „în cursul
întrevederii cu președintele Nicolae
Ceaușescu am pus în evidență im
portanța Apelului Marii Adunări
Naționale în. realizarea dezarmării și
în parcurgerea de pași pozitivi pentru consolidarea unui climat de
pace. Propunerile privind oprirea
cursei înarmărilor In Europa, pentru
desființarea bazelor de rachete cu
rază medie de acțiune și propunerea
pentru inițierea de negocieri hotărîte pentru dezarmare generală au
avut un mare răsunet în cadrul ul
timei conferințe a Uniunii Interpar
lamentare de la Geneva, ceea ce de
monstrează o dată în plus politica
activă a României pe plan interna
țional. inclusiv la nivelul parlamen
tarilor".

★

în aceeași zl, delegația Senatului
Republicii Bolivia a părăsit Capitala.
Pe aeroportul Otopeni, parlamen
tarii bolivieni au fost salutați de
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, de deputațl.
(Agerpres)

zii i

La București s-au Încheiat, joi,
convorbirile dintre delegația econo
mică română, condusă de Nicolae
Andrei, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și delegația
economică braziliană, din care au
făcut parte Eliezer Batista, președin
tele Companiei Vale do Rio Doce,
Sigeaki Ueki, președintele Compa
niei Petroleo Brasileiro, și Murillo
Mendes,
președintele
Companiei
Mendes Junior, care a efectuat o vi
zită în țara noastră.

Pornind de Ia posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea colaborării
economice româno-braziliene. au fost
convenite acțiuni și măsuri vizînd
lărgirea cooperării in diferite ramuri
și creșterea schimburilor comerciale
între întreprinderi românești de pro
fil și firme braziliene, măsuri care
au fost consemnate în documentele
semnate cu prilejul vizitei.
A fost de față Carlos Dos Santos
Veras, ambasadorul Braziliei la
București.
(Agerpres)

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI?

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SClNTEII"
0 Pentru a cinsti cu noi fapte
înalta distincție de Erou al Muncii
Socialiste ce i s-a acordat recent,
colectivul Exploatării miniere din
Cavnic raportează
îndeplinirea,
înainte de termen, a sarcinilor de
producție pe 4 luni. în acest fei,
minerii de aici și-au creat condiții
ca pină la finele lunii aprilie să li
vreze peste plan «conomiei națio
nale metale neferoase în concen
trate în valoare de peste 12 mi
lioane lei. Acest succes, dedicat
sărbătorii de la 1 Mai, a fost obți
nut în condițiile depășirii substan
țiale și a sarcinilor de plan la lu
crările geologice și de investiții.
S Întreprinderea pentru executa
rea și exploatarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare Botoșani a în
cheiat lucrările la ultima etapă de
dezvoltare in acest cincinal a sis
temului de irigații Horia — Liveni —
Manoleasa,
insumînd
aproape
10 000 hectare. Pină la sfîrșitul anului, suprafața irigată a județului
se va extinde cu încă 6 380 hec
tare, din care 3 500 hectare in sis
teme mari.
Ei Tînărul colectiv al întreprin
derii de aparate de măsură și con
trol din municipiul Vaslui a înre
gistrat, în cinsteb sărbătorii de ia
1 Mai, un succes^remarcabil : de pe
banda de montaj a ieșit aparatul
cu numărul 6 000 000. Multe dintre
aceste produse moderne, de înaltă
precizie sînt destinate partenerilor
de peste hotare.
E In noile cartiere de locuințe
^din municipiul Bacău au fost con-

Știri sportive

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
cuprins între 20 aprilie, ora 21 — 23
aprilie, ora 21. In țară : Vremea va fi
răcoroasă, rece în primele nopți in cea
mai mare parte a țării. Cerul va fi
variabil. Vor cădea ploi locale în estul
tării șl izolate în celelalte regiuni. La
munte va ninge. Vîntul va sufla slab
pină la moderat, cu intensificări din
sectorul nordic în Moldova, Dobrogea
și Bărăgan în primele zile. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între
minus 2 și plus 8 grade, Iar cele ma
xime între 10 și 20 de grade, mai ri
dicate în sud-vestul țării. Pe alocuri
se va produce brumă. In București :
Vremea va fi răcoroasă, mai ales la
începutul
intervalului.
Cerul va fi
schimbător, favorabil ploii. Vînt slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 2 șl 5 grade, iar
maximele între 17 și 20 de grade, mai
coborîte în prima zi. (Corneliu Pop,
meteorolog de serviciu).

0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-ai ei husar — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) ; Cabala bigoților — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar
cu sifon (aminat din II IV) — 19.
© Teatrul
Foarte
Mic
(14 99 05) :
Trestia ginditoare — 19,30.
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Insomnie —
19,30; (sala
Studio) : Copiii soarelui — 19.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19,30: (sala Glulești, 18 04 85) :
Omul care a văzut
moartea — 15.
© Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Băiatul cu sticleți — 19,30.
© Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Concert în... haz major
— 19.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 14; Hoțul de vulturi
— 19.
© Teatrul
„Țăndărică"
(15
. 23
_ 77) :
Aventurile lui Plum-Plum — 10; Intilniri muzicale — 18,30.
0 Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19,30.

struite și date în folosință trei noi
dispensare moderne cu policlinici.
In prezent, în orașul de la con
fluența Bistriței cu Șiretul, funcțio
nează 17 dispensare urbane, 15
dispensare de întreprinderi, un mare
spital, cu aproape 2 000 paturi, o
maternitate modernă, 19 creșe și
40 de grădinițe cu peste 8 500
locuri - toate construite in ulti
mele două decenii.
O La întreprinderea de tractoare
Brașov au fost date în exploatare
trei noi linii automate care prelu
crează piese pentru tractoarele de
85 și 100 CP. Prelucrarea pieselor
pe aceste linii, executate prin autoutilare, determină o creștere a
productivității muncii cu 65 la sută.
■ Zestrea edilitară a orașului
Negrești-Oaș s-a îmbogățit cu
două noi edificii. Este vorba de un
cămin cu 288 locuri pentru tineri
nefamiliști de la Fabrica de utilaj
minier și tehnologie și o grădiniță
de copii cu 120 locuri.
H La oțelăria electrică nr. 1 din
Combinatul siderurgic Hunedoara
a intrat în funcțiune o instalație de
recuperare a capetelor de electrozi
din grafit, folosiți la cuptoarele electrice, care pină acum nu se refoloseau. Praful de grafit ob
ținut se utilizează în prezent în
procesul de elaborare a oțelului și
în instalațiile de tratare a meta
lului în afara cuptorului, ca element
de aliere. Prin valorificarea prafu
lui de grafit, se pot economisi zil
nic 400-500 kg cocs și importante
cantități de energie și combustibil.^
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VOLEI. începe azi la Craiova tur
neul final al campionatului masculin
de volei. La acest turneu care va
desemna pe cîștigătoarea titlului na
țional participă primele șase echipe
din clasamentul general, ■. alcătuit
după 22 de etape : Dinamo Bucu
rești, Steaua, Elcond-Dinamo Zalău,
Explorări Baia Mare, Universitatea
Craiova și Tractorul Brașov. în fața
publicului din Craiova se vor juca în
fiecare după-amiază cite trei partide.
Turneul pentru locurile 7—12 se va
desfășura concomitent la Baia Mare.
FOTBAL. Mîine, la stadionul Di
namo din Capitală se va juca me
ciul Dinamo — C.S. Tîrgoviște din
etapa a XXIX-a a campionatului
diviziei A. întîlnirea va începe la
ora 17. Celelalte partide ale etapei
vor avea loc duminică • In meci
restant din campionatul englez :
Leicester — F.C. Liverpool 3—3.
TENIS DE MASA. Campionatele
europene de tenis de masă au conti
nuat la Moscova cu întrecerile pro
belor individuale. La dublu mixt pe
rechea Liana Urzică — Simion Crișan (România) s-a calificat pentru
turul trei, invingind cu 2—1 cuplul
Hakan Yener — Selda Dogan (Tur
cia). în primul tur. Vasile Florea și
Maria Alboiu (România) au eliminat
cu 2—0 perechea Mario Della Schia
— Deltour (Luxemburg).
AUTOMOBILISM. Pe aleile din
complexul expozițional „Piața Scinteii" se va disputa, duminică, de la
ora 10,00, „Marele Premiu al Bucureștiului" la automobilism. prima
etapă a campionatului republican de
viteză pe circuit. Vor fi prezenți atît
începători, cit și cei mai buni spor
tivi ai secțiilor de performantă din
țară. Circuitul, lung de 1,5 km, va
fi parcurs de 10 ori de începători și
de 30 de ori de avansați.
BASCHET. în Sala sporturilor din
Focșani începe astăzi unul dintre
turneele de calificare pentru cam
pionatul european de baschet re
zervat echipelor de junioare II. La
competiție participă reprezentative
le Olandei, Israelului și României.
Primele două clasate se vor cali
fica în faza finală a campionatu
lui, programată între 7 și 15 iulie
în Italia.

Festivitatea inaugurării Șantierului
național al tineretului în perimetrul
marelui sistem de irigații
Sculeni—Tuțora—Gorban, județul Iași
în localitatea Costuleni, situată în
perimetrul marelui sistem de irigații
Sculeni — Tuțora — Gorban, din ju
dețul Iași, a fost inaugurat, joi, Șan
tierul național al tineretului.
Șantierul se înscrie în marile ac
țiuni de realizare a „Programului
național pentru asigurarea unor pro
ducții agricole sigure și stabile prin
creșterea potențialului productiv al
pămîntului, mai buna organizare și
folosire în mod unitar a terenurilor
agricole, a întregii suprafețe a tării,
realizarea irigațiilor pe circa 55—60
la sută din suprafața arabilă, a lu
crărilor de desecări și combatere a
eroziunii solului", în cadrul cărora,
la indicația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,- Uniu
nii Tineretului Comunist îi revine
sarcina de a realiza lucrări de îm
bunătățiri funciare pe 500 000 ha.
Sistemul de irigații Sculeni — Tu
țora — Gorban este primul dintre
șantierele naționale ale tineretului
ce vor fi organizate în viitor pentru
realizarea unor lucrări similare în
diferite zone ale țării.
Cu prilejul deschiderii șantierului
ieșean, cei 850 de tineri brigadieri
s-au angajat să realizeze. încă din
acest an, lucrări de îmbunătățiri
funciare în valoare de peste 73 mi
lioane Iei, pe o suprafață de 5 000
ha, cinstind prin aceste fapte de
muncă mărețele evenimente din
viața poporului și partidului nostru,
— a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și cel
de-al XIII-lea Congres al Partidului
Comunist Român.
La festivitatea de deschidere a șan
tierului au luat parte tovarășii Nicu
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al
U.T.C., și Leonard Constantin, primsecretar al Comitetului județean
Iași al P.C.R.
Intr-o atmosferă Insuflețitoare șl
de vibrant patriotism, tinerii briga
dieri au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. Urmînd exemplul
dumneavoastră viu de abnegație și
dăruire revoluționară, se spune în
telegramă, brigadierii șantierului na
țional de la sistemul de imbunătățiri
funciare Sculeni — Țuțora — Gor
ban, din județul Iași, sosiți aici din

toate colțurile țării, sînt ferm hotărîți să acționeze cu tot elanul lor
tineresc pentru creșterea rodniciei
ogoarelor, contribuind astfel Ia dez
voltarea și modernizarea agriculturii
noastre socialiste.
Vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că ne sint
permanent treze în cuget și simțiri
aprecierile și indicațiile cuprinse in
cuvîntarea dumneavoastră rostită la
marea manifestare din 19 august
1983, prilejuită de aniversarea a 35 de
ani de la organizarea primelor șan
tiere naționale ale tineretului. Che
marea fierbinte adresată nouă, tine
retului, dc a participa plenar și res
ponsabil Ia înfăptuirea programului
de transformare a naturii, se mate
rializează și prin constituirea acestui
nou șantier național al tineretului,
organizat pentru îndeplinirea sarcinii
de mare importanță ce ne-ați dat-o.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi,
brigadierii șantierului național al ti
neretului, deschis în județul Iași,
urmînd mobilizatoarele dumneavoas
tră îndemnuri, ne considerăm incă do
pe acum în întrecere cu toate șan
tierele organizate în agricultură și ne
propunem să ocupăm un loc fruntaș
in întrecerea utecistă.
Asemenea tuturor tinerilor patriei
noastre socialiste, români, maghiari,
germani și de alte naționalități, bri
gadierii șantierului național al tine
retului de la sistemul de îmbunătă
țiri funciare Sculeni — Țuțora — Gor
ban își exprimă, cu prilejul începerii
activității, profundul lor atașament Ia
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, condusă magis
tral dc dumneavoastră, ctitorul
României socialiste, personalitate
marcantă a vieții politico internațio
nale.
Cu satisfacția deplină de a ne afla
in rindul harnicului detașament: ăl
constructorilor țării — se spune în
încheierea telegramei — nc angajăm
solemn în fața partidului și poporu
lui, a dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
brigadierul nostru de onoare, să ne
avintăm cu tot elanul tineresc in
munca pentru țară, să îndeplinim Ia
termen sarcinile ce ne revin pe acest
nou șantier, răspunzind astfel prin
fapte minunatelor condiții de muncă,
viață și învățătură ce ne-au fost
create.

CLUJ : Centrale hidroelectrice în construcție
în județul Cluj, pe Someș,
unde au fost realizate și date în
exploatare, în anii din urmă,
centralele hidroelectrice de la
Mărișelu, Tarnîța, Someșul Cald
și Gilău, se află în construcție
noi asemenea centrale — două
în zona Gilău și alte două în
zona Florești. Pe toate șantie
rele se lucrează în ritm susți
nut în stadiu avansat, cu
aproape o lună față de grafic,

se află lucrările de la centrala
hidroelectrică Gilău II. Con
structorii din brigada complexă
condusă de inginerul Nicolae
Toader au avansat cu lucrările
de betonare la centrala propriuzisă. Ei sînt hotărîți să-și res
pecte angajamentul luat de a
încheia lucrările de construcții
cu 30 de zile mai devreme față
de grafic. (Marin Oprea, cores
pondentul „Scînteii").

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S. S.

MIM BAJKA1-AMUR III FAZA IIMli
sebit de vitrege, constructorii au
In ultimul timp, veștile de pe
avut de așezat și montat linia fe
șantierul magistralei Baikal-Amur
rată pe o lungime de 3 400 km, din
— BAM cum i se spune in lim
bajul curent — își fac tot mai frec
tre care 65 la sută trec prin te
renuri
veșnic înghețate. Amploarea
vent loc in paginile presgi, in
construcției este sugerată și de fap
emisiunile de radio și de televi
tul că de la Baikal la Amur dru
ziune. Și aceasta deoarece, angrenindu-se in întrecerea socialistă,
mul de fier străbate șapte lanțuri
colectivul de constructori ai ma
de munți și trece peste 3 000 de
cursuri de apă.
gistralei s-au angajat să încheie
In plină taiga, de-a lungul ma
lucrările de montaj la calea ferată,
gistralei au luat ființă zeci de orașe
astfel ca aceasta să poată fi dată
in exploatare cu un an mai de
și alte așezări, care dispun de re
vreme. Inițiativa montorilor a avut
țea de alimentare cu apă, sint
un larg ecou în rindul altor colec
dotate cu centrale termoelectrice și
sînt conectate la rețeaua telefonică
tive de muncă ce contribuie la
a țării.
realizarea magistralei, iar condu
Pentru cele citeva luni cit mai
cerea de partid a aprobat-o prinau pină la încheierea lucrărilor,
tr-o hotărire specială, apreciind că
constructorii urmează să monteze
ea are o mare însemnătate pentru
calea ferată pe o distanță de 200
traducerea in viață a politicii
km, ceea ce pre
partidului
pri
supune
excavavind punerea in
rea
și transpor
valoare a impor
CORESPONDENTA
tul
a
40
milioane
tantelor
bogății
metri cubi de
existente în Sibe
DIN MOSCOVA
pămint și , stinria de Est și în
că; concomitent,
Orientul
înde
părtat.
vor fi construi
Toate aceste realizări conturează
te încă 300 de poduri și viaducte.
tabloul unei activități de amploare
Acum, cind se apropie data intră
rii in funcțiune, importanța econo
desfășurate pe parcursul celor
mică a acestei magistrale se relevă
zece ani de cind pe șantierul ma
tot mai pregnant, intrucit conturea
gistralei au sosit primele detașa
mente de tineri care s-au oferit
ză momentul trecerii pe scară largă
voluntar să contribuie la realizarea
la valorificarea bogățiilor naturale
acestui obiectiv unic în istoria țării.
ale Siberiei, care este una din zo
Acum, cind au mai rămas doar
nele cu cele mai mari resurse de
citeva luni pină la încheierea lu
materii prime pe plan mondial. Aici
se găsesc cărbuni și țiței, minereu
crărilor, se fac bilanțuri, se ana
lizează drumul anevoios , dar plin
de fier și de cupru, marmură, aur
și diamante. Se apreciază că Si
de fapte cutezătoare ale celor care
beria adăpostește o treime din re
au muncit cu dăruire pentru în
sursele energetice Și de combusti
făptuirea marelui proiect.
Ce înseamnă de fapt BAM-ul,
bili ale lumii. Construirea BAM și
prin prisma volumului de muncă
a magistralei rutiere de-a lungul
căii ferate a permis pătrunderea
solicitat 2 înseamnă 3 400 kilome
geologilor în zone inaccesibile,
tri de cale ferată, nouă tuneluri
săpate prin inima unor masivi
ceea ce s-a soldat cu desco
muntoși, 126 de mari poduri și via
perirea de noi bogății ale subso
lului. Iar explorările continuă
ducte peste riuri șl defileuri, alte
3 335 de lucrări adiacente, multe
acum pe scară și mai largă. Con
siliul științific al Academiei de
din ele nefiind cunoscute în ana
Științe a U.R.S.S. pentru proble
lele construcțiilor prin soluțiile no
vatoare pe care le-au cerut ; in
mele BAM a pus bazele unui pro
gram complex vizînd punerea in
sfirșit, înseamnă 200 stații de cale
valoare a bogățiilor din bazinul
ferată și noduri feroviare. Și
magistralei, in jurul căreia gravi
toate acestea — construite in zone
tează o zonă de 1,5 milioane km
complet nelocuite, cuprinse de în
pătrați.
ghețuri veșnice sau acoperite de
mlaștini, acoperite de taigaua de
Tocmai spre valorificarea acestor
nepătruns și necălcată de picior de
uriașe rezerve sint concentrate pla
om, traversate de munți inaccesi
nurile economice de perspectivă
bili și de nenumărate cursuri de
ale Uniunii Sovietice, ceea ce va
apă. Iarna, 'in aceste zone tempe
duce la o nouă și puternică dez
ratura scade pină la minus 60 de
voltare a forțelor de producție, la
grade, iar vara se ridică pină la
plus 40 de grade. In același timp,
creșterea avuției naționale.
este vorba de regiuni cu o mare
seismicitate. In aceste condiții deo
S. MORCOVESCU
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NAȚIUNILE UNITE

Interes deosebit pentru propunerea României
privind crearea unei comisii a O.N.U.
de bune oficii, mediere si conciliere
După cum informează agenția Taniug, Prezidiul R.S.F.I. a apreciat că
„vizita conducătorului partidului și
statului român, Nicolae Ceaușescu,
în Iugoslavia a dat un nou impuls
cimentării relațiilor de bună vecină
tate dintre cele două țări".
Convorbirile la nivel înalt româno-iugoslave asupra unor probleme
bilaterale și internaționale s-au des
fășurat intr-o atmosferă de sinceri
tate și prietenie — s-a subliniat în
cadrul ședinței Prezidiului R.S.F.I.

BELGRAD 19 (Agerpres). — Pre
zidiul R.S.F. Iugoslavia a examinat
o informare cu privire la vizita de
prietenie efectuată în R.S;F. Iugo
slavia de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
la invitația Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia și a
Prezidiului Comitetului Central al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.
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ACȚIUNI Șl INIȚIATIVE IN FAVOAREA
DEZARMĂRII, PENTRU PACE
IN EUROPA OCCIDENTALĂ
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Se pregătesc noi demonstrații antirăzboinice
BRUXELLES. — Mișcările pentru
pace din Europa occidentală conti
nuă lupta și se pregătesc pentru,
demonstrații de stradă împotriva
amplasării de noi rachete nucleare
în Europa, pentru eliberarea conti
nentului de toate armele nucleare,
informează agenția France Presse.
Semnalul de începere al campaniei
pentru dezarmare nucleară din
Europa după manifestațiile gigantice din toamna anului trecut va fi
dat la sfirșitul acestei săptămîni,
adaugă agenția.

Odată cu venirea primăverii,
latează A.F.P., luptătorii pentru
pace vest-germani vor „asedia"
timp de mai multe zile cazărmile
și cantonamentele celor 320 000 de
militari americani din R. F. Ger
mania. în apropierea bazei militare
de la Comiso (Sicilia) va fi orga
nizat un marș de protest. Manifes
tații de amploare sînt prevăzute în
saptămînile următoare și în alte
țări din Europa occidentală, printre
care Belgia, Olanda, Marea Britanie. i

Protest împotriva amplasării de rachete în Belgia

BRUXELLES. — Un grup de manifestanți au ocupat temporar' bi' roul din Bruxelles al companiei
americane „General Dynamics",
care produce componente ale ra
1 chetelor de croazieră.,- relatează
Reuter. Acțiunea face, parte
î agenția
dintr-un plan mai amplu al organi
zațiilor de luptă pentru pace din
Belgia, care vor utiliza fi alte for-
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me de protest față de intenția gu
vernului de a permite amplasarea
rachetelor nucleare americane ou
rază medie de acțiune pe teritoriul
belgian. La finele acestei luni se
are in vedere organizarea unei ma
nifestații la baza de la Florennes,
Unde urmează a fi instalate ra
chetele.

Ia intensificarea eforturilor pentru prevenirea
unei catastrofe nucleare

adoptat de Conferința internațională de la Georgetown
GEORGETOWN. — Sub deviza
„Pentru suveranitate națională și
pentru pace în zona Caraibilor și
America Latină", la Georgetown
s-au desfășurat lucrările unei con
ferințe internaționale a militanților pentru pace, la care au parti
cipat delegații reprezentind 22 de
organizații naționale, regionale și
internaționale.
Examinind • situația - economică;
politică și militară din zonă, participanții au adofităt'Urt ș,i>eȚriiȚ'Car£
cheamă forțele angajate în luptii
pentru pace, popoarele, guvernele
I și organizațiile naționale și regio
nale din America Latină și Carâibe să se pronunțe și să acțio
neze pentru transformarea acestei
regiuni intr-o zonă a păcii, dezvol
tării, și colaborării între popoare, să
sprijine eforturile de soluționare
. pașnică a diferendelor, în spiritul
4 inițiativelor țărilor membre . ale
' „Grupului de la Contadora". Do-
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cumentele adoptate de - conferință
denunță intervenția în'treburile in
terne ale altor state, condamnă ac
tele de agresiune împotriva Repu
blicii Nicaragua, cer retragerea tru
pelor și desființarea bazelor mili
tare străine din zonă Iși subliniază
necesitatea respectării independen
tei și suveranității naționale a sta
telor. Participanții s-au pronunțat,
totodată,
împotriva
escaladării
cursei înarmărilor și, în primul
rînd, a înarmărilor nucleare, pen
tru intensificarea eforturilor de • 4
preîntimpinare a declanșării unei 7
catastrofe termonucleare cu grave )
implicații asupra întregii omeniri, i
pentru salvgardarea păcii. Docu- /
mentele reafirmă, totodată, solida- )
ritatea participanților cu lupta po- l
poarelor latino-americane pentru /
democratizarea vieții ' politice in- *
terne, pentru progres economic și
social.

(Miting la Osaka al militantilor pentru pace din Japonia j
4
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TOKIO. — La Osaka a avut loc
un mare miting de protest împotriva dotării navelor americane staționate in porturile nipone cu rachete de tip „Tomahawk". La mi-

ting au participat delegații ale unui ■
număr de 37 de organizații demo- )
erate și de luptători pentru pace și
dezarmare.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).
Sesiunea Comitetului special pentru
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației, care se desfășoară în pre
zent la New York, a consacrat prima
parte a lucrărilor sale problemelor
reglementării pașnice a diferendelor
între state. Dezbaterile în legătură
cu această temă s-au cohcentrat în
principal asupra propunerii tării
noastre privind crearea unei comisii
a O.N.U. de bune oficii, mediere și
conciliere.
După cum este cunoscut, această
propunere — supusă Adunării Gene
rale la ultima sa sesiune printr-un
document oficial prezentat de Româ
nia, împreună cu Filipinele și Nige
ria — are drept obiectiv îmbunătă
țirea și completarea mecanismului
O.N.U. de reglementare pașnică a di
ferendelor,
aprofundarea
acestei
funcții esențiale a O.N.U.
Izvorîtă din concepția și preocupă
rile constante ale președintelui țării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a
asigura soluționarea pașnică a liti
giilor și prevenirea degenerării lor
în conflicte, propunerea privind cre
area unui organism al O.N.U. de
bune oficii, mediere și conciliere dă
expresie politicii externe consecven
te a României, a președintelui ei, de
rezolvare a problemelor între state
exclusiv prin negocieri, prin mijloa
ce pașnice, de eliminare a forței și
amenințării cu forța din relațiile in
ternaționale.

Prezentînd pe larg. această propu
nere, delegația română a insistat asu
pra rolului unei comisii de bune ofi
cii, mediere și conciliere, formată cu
acordul statelor în litigiu, în promo
varea negocierii dintre ele, asupra
locului- ei în. cadrul organismelor
O.N.U. în acest domeniu, ca meca
nism menit să sprijine Consiliul de.
Șecuritate și Adunarea Generală în
îndeplinirea atribuțiilor lor de solu
ționare pașnică a diferendelor; de
menținere a păcii și securității.
Amplele dezbateri care au avut Ioc,
cu participarea unui mare număr de
delegații, au exprimat interesul ge
neral față de problematica reglemen
tării pașnice a diferendelor între
state, aprecierea față de propunerea
prezentată de țara noastră.
Numeroase delegații ale țărilor ne
aliniate, mici și mijlocii, au sprijinit
ideea creării unei comisii a O.N.U.
de bune oficii, mediere și conciliere,
ca expresie a necesității de a în
tări și completa mecanismele O.N.U.,
printr-un mijloc practic și flexibil de
acțiune a organizației pentru promo
varea și'sprijinirea activă a negocie
rii între părți, pentru soluționarea
pașnică a diferendelor internaționale.
Ele aii. relevat importanța propunerii
României, menită să creeze un me
canism cu caracter preventiv, care să
evite agravarea litigiilor și să asi
gure rezolvarea lor rapidă prin ne
gocieri.

FRANȚA: Luări de poziție în legătură
cu menținerea majorității guvernamentale
PARIS 19 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Francois Mitterrand,
s-a pronunțat „pentru menținerea
actualei majorități guvernamentale
și pentru reușita acesteia", relevă
agenția France Presse, citind o de
clarație a purtătorului dc cuvînt gu
vernamental, Max Gallo, făcută la
încheierea ședinței de miercuri a
Consiliului de Miniștri francez.
Șeful statului, a declarat purtăto
rul de cuvînt, a arătat, de asemenea,
că •_ este necesar ca partidele ce fac
parte din gruparea majoritară să își
asume, fiecare responsabilitatea în
fața dificultăților prin care trece
țara.
La rîndul său, primul ministru și-a
exprimat dorința ca „unitatea majo
rității să fie menținută", subliniind,
totodată, că a sosit momentul ca fie
care parte „să își reafirme opțiunile,
pentru o alianță clară și netă".
»■
* de presă ținută,
Intr-o conferință
miercuri, îa Paris, secretarul gene-

ral al Partidului Comunist Francez,
Georges Marchais, referindu-se la
participarea comuniștilor la actuala
coaliție guvernamentală, a reafirmat
că „baza de acțiuni comune o con
stituie acordul dintre partidele So
cialist și comunist din iunie 1981".
El a precizat, totodată, că nu există
între P.C.F. și P.S.F. „diferențe în
ceea ce privește aprecierea obiective
lor" de poliiică economică în ca
drul majorității guvernamentale, ci
„puncte de vedere diferite asupra
. măsurilor ce trebuie adoptate pentru
a atinge aceste obiective".
S-a amintit în acest context poziția
diferită a P.C.F. în legătură cu pla
nul guvernamental de restructurare
a sectorului siderurgic, măsură ce
prevede suprimarea a 25 000 de locuri
de muncă, menționează agenția
France Presse. A.F.P. menționează,
totodată, că P.C.F. a dat publicității
„un contra-plan" în ce privește sec
torul siderurgic.
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BRAZZAVILLE 19 (Agerpres). —
Marcarea a 24 de ani de la crearea
Organizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), — la 19 apri
lie — constituie un moment de bi
lanț al luptei de eliberare a poporu
lui namibian de sub dominația stră
ină, pentru independență și demni
tate — a declarat reprezentantul
S.W.A.P.O. la Brazzaville, N. Wakolele. Unind în rîndurile sale toate
forțele
progresiste
ale
țării,
S.W.A.P.O. este recunoscută pe are
na internațională ca reprezentantul
legitim al poporului namibian. Ea se
bucură de sprijinul- deplin al majo
rității covîrșitoare a poporului na
mibian, exprimîndu-i voința și nă
zuințele.
în încheiere, N. Wakolele a arătat
că S.W^A.P.O. se bucură de sprijinul
tuturor forțelor progresiste din lume.

Convorbiri
în problema
cipriotă
NICOSIA 19 (Agerpres). — Repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. pentru Cipru, Hugo
Gobbi, a avut la Nicosia a doua
rundă de întrevederi separate cu
președintele Spyros Kyprianou și cu
liderul comunității cipriote-turce,
Rauf Dcnktaș. Acest ultim demers
urmărește să mențină încă viabil și
aplicabil planul secretarului general
al Națiunilor Unite în vederea găsi
rii unei soluții pașnice, negociate
pentru problema cipriotă.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 19 (Agerpres). — în cursul
zilei de joi a început instalarea ob
servatorilor pentru respectarea înce
tării focului intre părțile aflate în
conflict din zona de sud a Beirutu
lui și în regiunea muntoasă din
împrejurimi — transmit agențiile
internaționale de prpsă. Vineri ar
urma să aibă loc operațiunea
propriu-zisă de dezangajare a for
țelor rivale. Aceste măsuri au fost
adoptate în cadrul reuniunii de
miercuri seara a Comitetului cvadripartit grupind reprezentanți ai forțe
lor guvernamentale și ai milițiilor
rivale din Liban.
Pe de altă parte, agenția Reuter
----K că A
iX a Jost
informează
o --------persoană
ucisă și alte cinci rănite în orașul
Saida, din sudul Libanului, ca urmare a focurilor de arme automate
trase de un membru al „Armatei
sudului Libanului", fidelă trupelor
israeliene invadatoare.
DAMASC 19 (Agerpres).
Președințele Siriei, Hafez Al-Assad, a
avut, joi, convorbiri cu șeful statu
lui libanez, Amin Gemayel, care se
află intr-o vizită oficială la Damasc.
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PLENARA
AL P.C. DIN
COLUMBIA, în cursul'; căreia . au
fost examinate aspecte ale luptei
comuniștilor columbieni pentru apărarea drepturilor și intereselor
oamenilor muncii, și-a încheiat lu
crările la Bogota. S-a examinat,
de asemenea, situația internaționa
lă actuală; și au fost analizate o se
rie de probleme legate de pregăti
rea celui dc-al XIV-lea Congres al
P.C. din Columbia. •
FÂLIMENTE IN NORVEGIA,
în primul trimestru al acestui an,
în Norvegia au dat faliment cu 30

la sută mai multe firme mici și
mijlocii decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut. . Ziarul
„Arbeiderbladet" menționează că
un nivel atît de ridicat al falimen
telor'nu s-a mai înregistrat în țară
de aproape 60 de ani.

■ UN COMUNICAT al Ministerului

nicaraguan al Apărării,, dat publi
cității la Managua, informează că
unitățile Armatei Populare Șandiniste au respins trupele de contra
revoluționari din zona portului San
Juan del Norte, pTeluînd „contro
lul total" asupra, acestei porți ma-

ALEGERI. Rezultatele oficiale
definitive ale alegerilor legislative
desfășurate săptămîna trecută în
Insulele Antigua și Barbuda arată
că Partidul Muncii, de guvernă- .
mîht, a obținut 16 din cele 17 man
date ale parlamentului local, ceea
ce îi permite menținerea în con
tinuare la conducere.

PERSPECTIVELE PRODUCȚIEI
DE CEREALE. Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură (F.A.O.) a apreciat că
în acest an se va înregistra o
creștere de 10 la. sută a producției
mondiale de cereale.. în estimarea
sa F.A.O. consideră posibilă obți
nerea unei producții totale de 1,3
miliarde tone.

PENTRU PACE Șl DEZARMARE DIN OLANDA

pînă nu va ajunge complet incontrolabilă!
și parlamentului. Consiliul olandez
interbisericesc al păcii (I.K.V.),
care include toate marile comuni
tăți confesionale, s-a pronun
țat împotriva instalării „rache
telor morții" pe teritoriul național.
Condămnind energic armele nu
cleare, consiliul cere renunțarea la
amplasarea acestor rachete, subli
niind că o asemenea acțiune ar
constitui o contribuție esențială la
încețarea cursei înarmărilor.
Noua inițiativă a I.K.V. continuă
angajarea activă a acestei organi
zații în rîndul forțelor care mili
tează pentru pace și dezarmare.
Pe poziții categorice de respingere
a deciziei N.A.T.O. se află Partidul
Muncii, Partidul Comunist și alte
grupări ale opoziției parlamentare.
Dar curentul împotriva rachetelor
nucleare este atît de puternic, încit
•valurile lui s-au resimțit de curînd
și în rîndurile coaliției guverna
mentale. Peste 20 de personalități
politice ale Partidului Apelul creștin-democratic (C.D.A.), care for
mează, împreună cu Partidul popu
lar pentru libertate și democrație
(V.V.D.), cabinetul de la Haga, au
alcătuit un „Comitet împotriva des
fășurării de rachete nucleare în
Olanda", inițiind o campanie la
scară națională în scopul determi
nării unei renunțări oficiale la aceste arme. Chiar la sfirșitul săptăminii trecute, premierul olandez,
Ruud Liibbers, declara că din acest
motiv s-a creat pericolul real al
destrămării coaliției guvernamen
tale— ceea ce ar putea contura,
potrivit
părerii
observatorilor,
perspectiva unor alegeri generale
anticipate.
între timp, toate sondajele . de
opinie confirmă împotrivirea popu-

Demonstrație Ia Haga împotriva amplasării noilor arme nucleare în Eu
ropa, pentru negocieri de dezarmare
lației față de perspectiva transfor
mării teritoriului național intr-un
depozit de noi arme de distrugere
în masă și, implicit, într-o țintă a
unei posibile riposte nucleare. O
anchetă întreprinsă chiar din ini
țiativa guvernului a evidențiat că
aproape două treimi din cei ches
tionați se . opun amplasării rachetr^or. Chiar în rîndurile creștindemocraților, 45 la sută se declară
adversari ai instalării noilor arme,
în timp ce numai 37 la sută sînt
de acord cu o asemenea măsură.
După părerea observatorilor po
litici, rezultatele acestui sondaj de
opinie prefigurează proporțiile dez
baterilor ce vor avea loc Ia în
ceputul lunii iunie în parlamentul
olandez în problema instalării de
rachete nucleare pe teritoriul țării
și delimitările între grupările re
prezentate în forumul legislativ.
în întîmpinarea acestui eveni
ment politic, conferința principale?
lor organizații antirăzboinice din
Olanda, desfășurată la Utrecht cu
participarea a peste 1 000 de dele
gați, â hotărît . să organizeze între

BUDAPESTA

miniștrilor
afacerilor
1
externe ai statelor participante la Tratatul
de la Varșovia
BUDAPESTA 19 (Agerpfes). — La
Budapesta au început, joi, lucrările
ședinței Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.
La lucrări participă miniștrii afa
cerilor externe ai Republicii Popu
lare Bulgaria — Petăr. Mladenov,
Republicii Socialiste Cehoslovace —

Bohuslav Chnoupek, Republicii De
mocrate Germane — Oskar Fischer,
Republicii Populare Polone — Stefan
Olszowski,
Republicii
Socialiste
România — Ștefan Andrei, Republi
cii Populare Ungare — Peter Varkonyi, Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste — Andrei Gromiko.

Primire la tovarășul Jănos Kădar
BUDAPESTA 19 (Agerpres). —
Joi după-amiază, tovarășul Jănos
Kâdâr, prim-secretar al Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar, a primit pe miniștrii
afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia,
întruniți Ia Budapesta.
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, au fost adresate

tovarășului Jănos Kâdâr, de către
tovarășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe,, un cald salut și
cele mai bune urări.
Mulțumind, tovarășul Jănos Kâdâr
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din partea C.C.
al P.M.S.U. și a sa personal, un
salut cordial, multe urări de sănătate
și succes în activitate.

Lucrările plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 19 (Agerpres). — La Praga s-au desfășurat lucrările plena
rei C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
care a aprobat raportul Prezidiului
Comitetului Central cu privire Ia
sarcinile pentru dezvoltarea indus
triilor construcțiilor de mașini, electrotehnică și metalurgică, in lu
mina hotărîrilor Congresului al
XVI-lea al partidului, chemările în
legătură cu a 40-a aniversare a desăvirșirii luptei de eliberare națio
nală a poporului cehoslovac și a eliberării, Raportul Prezidiului și al
Secretariatului C.C.
în cuvintul rostit Ia încheierea
plenarei. Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C.C., a subliniat
că planul economiei naționale pe

anul în curs prevede menținerea unor
ritmuri mai accelerate de dezvolta
re economică, a țării, în scopul creă
rii premiselor pentru îndeplinirea
sarcinilor celui de-al 7-lea cincinal
și a unei baze favorabile pentru pre
gătirea unui nou plan pe cinci ani.
Hotărîrea plenarei evidențiază că
trecerea pe făgașul dezvoltării inten
sive. în spiritul hotărîrilor Congre
sului al XVI-lea, cere, in primul
rînd, creșterea eficienței, a nivelu
lui tehnico-economic și calității pro
ducției. întărirea regimului de eco
nomii în industriile construcțiilor de
mașini, electrotehnică și metalurgi
că. O sarcină primordială este creș
terea producției destinate exportului.

Comunicatul plenarei C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 19 (Agerpres) — în
comunicatul
plenarei
C.C.
al
PiM.S.U., dat publicității Ia Buda
pesta, în capitolul consacrat situa
ției internaționale este exprimată
convingerea că reducerea încordării
internaționale și restabilirea încre
derii reciproce sînt în interesul tu
turor statelor și popoarelor și se
reafirmă atașamentul R.P. Ungare
"
față de cauza luptei pentru pace și
dezarmare — informează agenția
M.T.I.
Referindu-se la o serie de probleme ale actualității
--------- „interne.
--------- , comu
nicatul arată că in anii următori ac
tivitatea economică trebuie dirijată

în primul rînd spre factorii calitativi, creșterea productivității și a
competitivității produselor pe piața
externă. Se subliniază importanța acordată accelerării progresului teh
nic, reducerii cheltuielilor materiale și consumului de energie, raționa
lizării folosirii forței de muncă, îm
bunătățirii planificării, activității
de conducere. în legătură cu siste
mul de prețuri, se arată că, pentru
perfecționarea acestuia, se impune
ca în costurile producției să fie re
flectate numai cheltuielile justifica
te din punct de vedere social, fiind
necesară reducerea subvențiilor din
partea statului.

ntime. situate la extremitatea sudestică a țării. Documentul menționează Că cei 500 de antisandiniști
au fost obligați să se retragă, spre
Costa Rica.

0 POZIȚIE LARG ÎMPĂRTĂȘITĂ DE ORGANIZAȚIILE Șl MILITANȚII

cînd acceptării noilor planuri de
sporire a arsenalelor atomice.
Popor care a cunoscut din plin
tragica. experiență a celor două
războaie mondiale, olandezii nu
vor să se resemneze în fața ame
nințării unui holocaust atomic și
s-au organizat într-o amplă mișca
re, sub deviza „SCĂPATI OME
NIREA DE ARMELE NUCLEARE,
ÎNCEPEȚI CU OLANDA !" Consemnînd părerea unei • oficialități
olandeze, agenția- Associated Press
relata : „înțelegerea a ceea ce se
întimplă in lume nu constituie un
monopol al americanilor". Și con-;
secvenți acestei opinii, olandezii
au formulat propriile lor argumen
te privind interesele vitale ale ță
rii, întîlnindu-se de fapt, în, modul
lor de a gîndi, cum constata zia
rul britanic „ECONOMIST", „cu
considerente și reflecții similare,
exprimate în' diferite sectoare in
fluente din alte părți ale Europei
occidentale : în Scandinavia, în rîn
durile partidelor socialiste din Re
publica Federală Germania, Anglia,
Belgia ș.a.“ „Comentatorii de pre
să americani — amintea la rîndul
ei agenția REUTER — numesc aceas
tă poziție «maladia olandeză* sau
«olandită*, boală care — se tem
oficialitățile militare occidentale —
ar putea contamina și alte țări".
Cum s-a prezentat situația in
momentul sosirii emisarului ame
rican ? Consemnind cele mai re
cente acțiuni și demersuri ale opi
niei publice, ziarele olandeze apre
ciau „climatul politic din țară mai
nefavorabil ca bricind amplasării
rachetelor nucleare". In acest con
text. sint relevate semnificațiile a
două luări de poziție. Astfel, în
tr-o scrisoare adresată guvernului

I

SPRIJIN LARG LUPTEI
PENTRU INDEPENDENȚA
NAMIBIEI

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

în drum spre sesiunea N.A.T.O.,
care a reunit, nu de mult, în loca
litatea turcă Certne pe miniștrii'
apărării din țările membre ale alianței atlantice; Caspar Weinber
ger, șeful departamentului. ameri
can de resort, a făcut un scurt
popas în Olanda cu intenția —
anunțată — de a risipi rezervele
cercurilor oficiale de la Haga față
de amplasarea celor 48 rachete de
croazieră pe teritoriul țării. După
cum s-a anunțat, pină acum au fost
desfășurate nouă rachete „Pers
hing II" în R.F.G. și cite 16 rache
te de croazieră în Marea Britariie
și Italia.
Belgia, Ia. rîndul ei, a acceptat
proiectele de instalare a noilor ra
chete. dar operațiunile propriu-zise
de amplasare nu vor avea loc anul
acesta, ci mai tirziu. Olanda este
singura țară din cele cinci state
membre ale N.A.T.O., vizate de
proiectele de desfășurare a rache
telor cu rază medie de acțiune,
care nu a adoptat pînă acum o de
cizie oficială în această ches
tiune.
Deși operațiunile de amplasare în
cazul Olandei sînt prevăzute pen
tru anul 1986, cercurile conducă
toare ale N.A.T.O. se arată profund
dezamăgite . de aminarea repetată
la Haga a unei decizii finale. Pri
mul termen anunțat de guvernul
olandez s-a consumat în decembrie
1981, următorul fiind stabilit pen
tru vara acestui an. Dar starea de
spirit generală a opiniei publice
olandeze este acum — la trecerea
a peste patru ani de Ia hotărîrea
N.A.T.O. din decembrie 1979 pri
vind amplasarea celor 572 rachete
nucleare americane in cinci țări
vest-europene — mai ostilă ca ori-
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6 și 12 mai „SĂPTĂMÎNA NA
ȚIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRI
VA AMPLASĂRII DE RACHETE
NUCLEARE PE TERITORIILE
ȚĂRILOR VEST-EUROPENE". În
tr-o scrisoare adresată premieru
lui Liibbers, Consiliul național al
organizațiilor antirăzboinice relevă
că majoritatea olandezilor se pro
nunță împotriva- rachetelor, voință
clar exprimată de cei peste 500 000
participant la manifestația pentru
pace și dezarmare desfășurată la
finele anului trecut la Haga. Miș
carea „KRUISRAKETTEN — NEE"
(NU — RACHETELOR „CfiUISE")
intenționează să organizeze o de
monstrație comună cu militanții
pentru pace belgieni împotriva
traducerii in practică a deciziei
N.A.T.O.
Ca și toate celelalte popoare,
olandezii sint profund preocupați
de „a se opri cit mai curind cursa
înarmărilor nucleare — după cum
nota un ziar din Haga — pină nu
va lua proporții incontrolabile".

Petre STANCESCU

Agenția France Presse despre situația existentă în lume
ia împlinirea unui deceniu de la Conferința Mondială
a Alimentației
Problema foametei în lume continuă să aibă un caracter acut, fiind
obiect al preocupării și dezbaterilor in numeroase organizații și foruri
internaționale. Semnificativ in acest sens este un comentariu al agenției
FRANCE PRESSE, care pornește de la aprecierea că in pofida declarații
lor rlo
de intenții „spectruli ifoametei
lor
------- continuâ
să bîntuie pe planeta
noastră ".
Această observație descurajatoa
pentru a-și hrăni locuitorii. Recol
re ă unui expert occidental — se
tele de cereale înregistrează ade
aridă în comentariul. agenției —
vărate recorduri (1 300 milioane
exprimă pesimismul forurilor auto
tone in 1984, conform prevederilor
rizate internaționale in perspecti
F.A.O.), reprezentind o dată și ju
va celei de-a 10-a aniversări a
mătate strictul necesar și toțuși
Conferinței Mondiale a Alimenta
foametea persistă. Dar astăzi nu
ției, care stabilise ca obiectiv eli
mai este suficient calculul la scara
minarea, pină în anul 1984, pentru
planetară al resurselor disponibile.
totdeauna de pe pâmînt a foametei.
Este necesar accesul permanent la
Conferința a fost organizată Ia
ele al fiecărei ființe umane.
Roma, sub ’egida O.N.U., în noiem
La scara planetei, 60 la sută din
brie 1974, in condițiile cinci in
locuitorii satelor continuă să nu
Sahel și în Etiopia bîntuia o foa
aibă acces la terenurile roditoare
mete îngrozitoare. Zece ani mai
și la tehnica agricolă cea mai sim
tirziu, eșecul înregistrat în înfăp
plă. O suprafață de 1,1 miliarde ha
tuirea acestui obiectiv reiese din
care ar putea fi irigată se află în
datele statistice, de un laconism
paragină. în Africa înfometată sint
dramatic, ale organizațiilor inter
irigate abia 1 la. sută din culturi.
naționale. 450 milioane de oameni
O aberație economică, după cum
continuă să sufere de • foame, po
se afirmă într-un raport interna
trivit Organizației Națiunilor Unite
țional alcătuit in pregătirea apro
pentru Alimentație și Agricultură
piatei întilniri la nivel înalt a Con- ’
(F.A.O.). La rindul ei, Organizația
ferinței Mbndiale a Alimentației) ce
Mondială a Sănătății apreciază la
se va ține în iunie la Addis Abeba.
840 milioane de locuitori — un sfert
Jumătate din omenire ar putea
din omenire — numărul victimelor
foarte bine să-și producă hrana
subnutriției acute. După cum arată
necesară dacă i s-ar asigura mij
datele. UNICEF (Fondul Națiu
loacele, subliniază raportul. Inten
nilor Unite pentru copii), 40 000 de
sificarea producției agricole presu
copii mor zilnic de foame, adică in
pune, în primul rind, modificarea
medie unul la două secunde ! In
Structurilor economice locale, creAfrica neagră, 24 de • țări, avind
indu-se piețe, locuri de muncă,
150 milioane de locuitori, sint adezvoltîndu-se creditul și schim
menințate cu o lipsă catastrofală
burile. Aceasta presupune, de ase
de alimente.
menea, investiții masive in agri
„Cei care în 1974 credeau că
cultură, cum remarca recent minis
problema foametei va fi rezolvată
trul francez al agriculturii, expriintr-o perioadă de zece ani păcă
mînd dorința ca Fondul Monetar
tuiai! prin optimism, a declarat
Internațional să acorde în mai
agenției France Presse Maurice J.
mare măsură prioritate acestor pro
Williams, director executiv al Con
bleme.
siliului Mondial al Alimentației
Ar fi greșit să fim astăzi deo
(C.M.A.).
sebit de pesimiști, așa. cum a fost
„Acordurile privind produsele de
greșit, acum zece ani, să manifes
bază (grîu, cafea, cacao, banane,
tăm un optimism excesiv. Comu
zahăr), în care ,șe puseseră mari
nitatea internațională trebuie să-și
speranțe în 1974, nu au permis să se
reînnoiască angajamentul solemn
reglementeze cu adevărat piața
că va lupta pînă la dispariția to
acestor produse, deoarece nu au ți
tală a foametei, chiar dacă in 1984
nut seama de instabilitatea ei fun
scadență pare mai îndepărtată | —
damentală", a arătat Williams. „Pe
își încheie comentariul agenția
de altă parte — a continuat el —
France Presse, citind din nou cu
planeta produce cu 10 la sută mai
vintele directorului executiv al
multe alimente decît este necesar
C.M.A.
Infâțișînd situația existentă pe plan mondial, agenția France Presse
relevă că soluționarea acesteia este nemijlocit legată de realizarea unor
investiții masive în agricultură. Or, dacă nu există suficiente fonduri pen
tru eradicarea foametei, aceasta se datorează, în primul rînd, aberantei
irosiri în scopuri militare a unor uriașe resurse. Intr-adevăr, în timp ce
escalada înarmărilor a ajuns să inghită anual 800 de miliarde de dolari,
ajutorul internațional pentru dezvoltarea agriculturii țărilor sărace se ridică
doar la 1,60 de dolari pe locuitor. Toate proiectele realizate în cadrul
programului alimentar mondial în cei 20 de ani de activitate se ridică la
o sumă de 200 de ori mai mică decît cheltuielile militare mondiale in
tr-un singur an !
Tocmai pornind de la asemenea realități, România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu au propus, după cum se știe, reducerea cu 10-15
la sută a cheltuielilor militare mondiale și utilizarea unei jumătăți din
fondurile astfel obținute în vederea soluționării problemelor celor mai
presante ale țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv problema foametei.
Este o propunere profund constructivă, a cărei traducere in viață ar con
tribui in mod decisiv Ia reglementarea problemei alimentației în lume, ar
corespunde intereselor generale de progres economic și social ale tuț turor popoarelor.
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