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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU
Tovarășul Veselin Giuranovici
va efectua o vizită de prietenie
in tara noastră
A

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

■>
varășul Veselin Giuranovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste

Federative

Iugoslavia,

va

efectua o vizită de prietenie în Re
publica Socialistă România, la înce
putui lunii februarie a.c.
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La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, to-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
REZULTATELE ÎNDEPLINIRII PLANULUI NAȚIONAL UNIC
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRII PE 1984

Oglindă a muncii harnice a imparului,
izvor de învățăminte pentru activitatea din 1985
Spunem simplu, cu conștiința ce
lei mai profunde unități de acțiune
și ideal comunist : de munca noas
tră depind progresul economic al
patriei noastre socialiste și crește
rea bunăstării tuturor fiilor săi.
Un adevăr limpede, evidențiat din
nou, cu toată claritatea, de Comu
nicatul cu privire la îndeplinirea
Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii
Socialiste România pe anul 1984,
care a fost dezbătut și aprobat de
Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. și dat publicității în pre
sa de ieri. Avem acum la îndemînă
un impresionant tablou al rezulta
telor muncii desfășurate pe par
cursul unui an — al patrulea an
al actualului cincinal — de întregul
nostru popor. Este un document de
o deosebită importanță, care re
flectă hotărîrea, abnegația și spi
ritul revoluționar cu care acțio
nează clasa muncitoare, țărănimea,
intelectualitatea, toți oameni mun
cii, strîns uniți în jurul partidului,
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru
progresul economico-social al pa
triei și făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.
Care este imaginea de ansamblu
a realizărilor dobindite în cel de-al
patrulea an al cincinalului pe fron
tul muncii și creației ? O găsim
sintetic redată în comunicatul șe
dinței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. care a apre
ciat că rezultatele obținute în în
deplinirea planului pe anul 1984
sînt cele mai bune din actualul
cincinal. Astfel, cu toate condițiile
economice grele internaționale, a

continuat ferm politica de întă
rire și modernizare a bazei tehnico-materiale a societății, de men
ținere a unei rate înalte a acumu
lării, ceea ce a contribuit la spo
rirea producției materiale, venitu
lui național și avuției socialiste, la
ridicarea continuă a nivelului de
trai și a gradului de civilizație ale
întregului popor.
Cel de-al patrulea an al cinci
nalului s-a caracterizat prin rit
muri mai înalte de producție, a
marcat noi progrese pe calea îm
bunătățirii laturilor calitative în
toate sectoarele de activitate, pe
calea dezvoltării intensive a econo
miei noastre socialiste. în contex
tul acestor realități, se cuvine re
liefat că industria a constituit în
continuare factorul dinamizator al
creșterii economice, valoarea pro
ducției industriale nete sporind cu
8,4 la sută față de anul 1983, pro
ducția globală cu 7 la sută, iar
producția-marfă cu 6,7 la sută.
Totodată, s-a accelerat procesul de
adaptare a structurilor producției
industriale la noile cerințe ale dez
voltării economice, construcțiile de
mașini și' chimia, precum și subramurile acestora care asigură va
lorificarea superioară a resurselor
materiale și a potențialului creator
al oamenilor muncii inregistrînd
ritmuri superioare de creștere.
Din lectura comunicatului rezul
tă, totodată, că în agricultură — a
doua ramură de bază a economiei
naționale — deși condițiile clima
tice au fost mai puțin favorabile,
in anul 1984 s-a realizat cea mai
mare producție de cereale din isto
ria țării ; s-au obținut realizări

importante în dezvoltarea bazei
sale tehnico-materiale, în înfăp
tuirea programelor speciale pentru
creșterea producției vegetale și
animale. De asemenea, a continuat
să se dezvolte potențialul produc
tiv al economiei noastre, în anul
1984 fiind date în exploatare inte
gral sau parțial 448 capacități de
producție industriale și agrozoo
tehnice importante, îndeosebi în
industria extractivă și energetică,
industria chimică, construcțiile de
mașini și industria alimentară, pre
cum și sisteme de irigații, lucrări
de îmbunătățiri funciare, comple
xe de creștere și îngrășare a ani
malelor.
în mod deosebit se cuvine rele
vat că înfăptuirea prevederilor
programelor speciale pe ramuri,
subramuri și produse, elaborate
sub directa îndrumare a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a de
terminat în anul 1984 adîncirea
procesului de dezvoltare intensivă
a economiei, îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al produ
selor, creșterea susținută a pro
ductivității muncii, a asigurat
participarea tot mai activă a țării
noastre la diviziunea internaționa
lă a muncii, dezvoltarea colaboră
rii și cooperării în producție și
tehnico-științifice cu alte țări. Ac
centuarea ritmurilor de creștere
economică și utilizarea în mai
mare măsură a resurselor interne
au permis realizarea unei balanțe
comerciale active și reducerea în
continuare a datoriei externe.
După cum se desprinde din co

municat, în anul 1984 cercetarea
științifică, dezvoltarea tehnologică
și introducerea progresului tehnic,
desfășurate pe baza programului
elaborat sub conducerea tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, și-au adus o contribu
ție deosebită la întreaga dezvoltare
economico-socială a țării, avînd un
rol tot mai important în moderni
zarea bazei tehnico-materiale a economiei, creșterea și înnoirea
producției
industriale,
sporirea
producției agricole, perfecționarea
activității economice și sociale.
Astfel, în anul 1984 s-au asigurat
pe concepție proprie peste 95 la
sută din tehnologiile necesare rea
lizării obiectivelor de investiții. De
asemenea, introducerea noilor teh
nologii și a celor 370 de sisteme
de mecanizare și automatizare a
contribuit cu circa 50 la sută la
creșterea productivității muncii în
industria republicană.
în strînsă concordantă cu exi
gențele actualei etape, cu cerințele
realizării unei calități noi, supe
rioare în toate domeniile de acti
vitate, în cel de-al patrulea an al
cincinalului s-a acționat în conti
nuare pentru aplicarea principiilor
autoconducerii muncitorești și autogestiunii,
perfecționarea meca
nismului economico-financiar, ge
neralizarea acordului global ca
formă principală de retribuire a
muncii, ceea ce a stimulat crește
rea spiritului de răspundere al oa-

a primit pe conducătorul delegației Partidului Mișcarea Socialistă
Panelenă-PASOK
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, pe
Apostolos Athanasios Tsohatzopoulos, membru al Biroului Executiv
al Comitetului Central al Partidului
Mișcarea Socialistă Panelenă —
PASOK, ministru pe lingă primul
ministru al Greciei, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., efectuează, în
fruntea unei delegații, o vizită in
țara noastră.
Tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
i-au fost transmise un călduros me
saj de felicitare, cele mai bune urări
de fericire personală, de noi succese
în activitatea ce o desfășoară pen
tru dezvoltarea continuă a României,
împreună cu expresia deosebitei
considerații pentru contribuția sa
importantă Ia cauza păcii și destin
derii în lume, din partea primului
ministru Andreas Papandreu, pre
ședintele Partidului Mișcarea Socia
listă Panelenă.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a adresat premierului
Andreas Papandreu un salut căl
duros și cele mai bune urări de să
nătate și succes și a rugat să i se
transmită aprecierea deosebită față
de inițiativele sale în domeniul pă
cii și dezarmării, față de poziția pri
vind retragerea armelor nucleare
din Grecia.
în cadrul întrevederii, care s-a

desfășurat într-o atmosferă cordială,
prietenească, a fost exprimată sa
tisfacția față de conlucrarea rodnică
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Mișcarea Socialistă Panele
nă, precum și hotărirea de a dez
volta în continuare relațiile dintre
ele, în interesul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii
între națiuni.
Abordindu-se probleme actuale
ale vieții politice mondiale, s-a scos
în evidență preocuparea României
și Greciei față de încordarea exis
tentă în viata internațională, subliniindu-se necesitatea de a se depu
ne eforturi susținute pentru reluarea
și continuarea cursului spre destin
dere, pentru edificarea unui cli
mat de pace și securitate, de
încredere și largă colaborare in Eu
ropa și în lume. S-a apreciat că
problema fundamentală a vieții in
ternaționale o reprezintă, in mo
mentul de fată, oprirea cursei înar
mărilor. trecerea la dezarmare, în
primul rînd la dezarmare nucleară.
Considerînd ca un factor pozitiv
întilnirea de la Geneva a miniștri
lor de externe ai U.R.S.S. și S.U.A.
și înțelegerea pentru începerea ne
gocierilor în problema armamentelor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat
că se impun eforturi din partea tutu
ror statelor pentru realizarea unui
acord corespunzător cu privire la
eliminarea rachetelor, la înfăptuirea
dezarmării.

Convorbirea a prilejuit exprimarea
dorinței comune de a se dezvolta
colaborarea bilaterală și multilatera
lă dintre țările din Balcani, care să
contribuie la întărirea climatului de
încredere și înțelegere, la transfor
marea acestei regiuni intr-o zonă a
păcii și bunei vecinătăți, lipsită de
arme nucleare și de baze militare
străine. în acest context, s-a relie
fat însemnătatea unor acțiuni mai
intense in vederea pregătirii unei
întîlniri la nivel înalt în problemele
colaborării și denuclearizării Balca
nilor.
Apreciindu-se importanta rezolvă
rii tuturor conflictelor și stărilor de
încordare exclusiv pe cale pașnică,
s-a evidențiat necesitatea soluționă
rii problemei cipriote pe calea tra
tativelor. fără nici un amestec din
afară, pentru a se putea asigura in
tegritatea și independenta Ciprului.
In cursul întrevederii s-a relevat
cu satisfacție că în probleme inter
naționale majore pozițiile celor două
țări și partide sînt foarte apropiate,
în multe dintre ele chiar identice.
S-a subliniat, totodată, rolul deose
bit al întăririi conlucrării dintre
partidele, mișcările și forțele pro
gresiste care acționează pentru pace
și progres social.
La întrevedere a participat to
varășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Ilie STEFAN
(Continuare în pag. a III-a)

VALOAREA PRODUCȚIEI - MARFĂ INDUSTRIALE

VALOAREA PRODUCȚIEI GLOBALE AGRICOLE
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Creșterea continuă a rolului
organizațiilor de masă și obștești
în sistemul democrației noastre socialiste
CADRU OPTIM DE PAR
TICIPARE A CETĂȚENILOR
LA CONDUCEREA SOCIE
TĂȚII. Pe fondul muncii pline de
avînt revoluționar a întregului nos
tru popor pentru înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor istorice adoptate de
cel de-al XIII-lea Congres al partidu
lui, viata politică a patriei noastre
va fi marcată în curînd de un eve
niment major, cu adinei și multi
ple semnificații : al treilea Congres
al Frontului Democrației și Unității

De la picătura
la fluviul economiei
Cu ce ați început ?
întrebarea o adresa
sem filatoarei Elena
Păunescu,
secretara
comitetului de partid,
unitatea I, de la Fila
tura românească de
bumbac — București.
Asta după ce ne po
vestise despre fap
tul că întreprinderea
lor lucrează in trei
schimburi normale, că
se încadrează in cota
redusă
de
energie
electrică repartizată,
ba chiar că și in aces
te condiții se reali
zează zilnic importan
te economii.
„întrebarea corectă
ar fi — ne spune se
cretara — cu ce am
continuat ?
Că
de
început am început
mai de mult, cu ani in
urmă. Și atunci știți cu
ce ? Cu educarea la
fiecare muncitoare a
deprinderii de a nu
risipi. Cu grija pen
tru stropul acela de
energie care nu tre
buie irosită. Mi-aduc
aminte de un caz.
Ringurile,
mașinile
noastre de filat au
intre 300 și 500 de fuse.
Din cind in cind, uzindu-se, se mai rupea
cite o bentiță de pislă,

care, de la axul moto
rului, invirtește cite un
grup de 4 fuse. Se
obișnuia, dintoideauna,
ca filatoarea care lu
crează la cite 6—8
părți de ring (3—4 ma
șini), adică la 1 500—
1 800 de fuse, să trea
că pe lingă cele opri
te ca și cum nici nu

Un fapt,
o semnificație
le-ar fi văzut. Opera
ția de reparare era
sarcina altcuiva. Exis
ta o muncitoare spe
cializată care 'recea
din cind in cind prin
tre mașini, uneori la
cite două-trei ore, și
repara
defecțiunea,
punind in funcțiune
fusele inactive. Am
discutat această pro
blemă intr-o adunare
generală de partid. S-a
ridicat atunci o fila
toare, mai tinără, și a
spus : „Facem o pro
blemă dintr-un lucru
atit de mărunt ? Cit se
pierde dacă stau patru

din cele 1 800 de fuse
o oră-două, să zic ?
Motorul tot funcțio
nează^ Mai bine să ve
dem unde putem face
economii importante,
de sute de kilowați".
Am făcut atunci un
caz din această atitu
dine. S-a pornit o în
treagă dezbatere. De
ce ? — veți întreba.
Pentru că erau impor
tanți și cei 2—3 kilo
wați care se economi
seau săptămânal prin
reducerea consumului
de energie pe cantita
tea de produse, dar,
mai ales, era foarte
importantă pentru educarea, pentru for
marea atitudinii, a de
prinderii de a nu ri
sipi, a obișnuinței de
a gospodări , cu grijă
maximă energia. în
fond, fluviile din ce
se nasc ? Nu tot din
milioanele de picături
ale izvoarelor ? Așa și
marile economii.
Dar să vă dau un
exemplu și mai recent.
Am participat acum
citeva zile la adunarea

Al. PINTEA
(Continuare
în pag. a IV-a)

O frumoasă poveste de iarnă
„Cum a fost în tabără?".
„Ca-n Alaska. O iarnă grozavă,
ca-n povești, ne-a încolțit tot
timpul, dindu-ne decor feeric și
probe de viață spartană", îmi spune
profesorul dintr-o respirație, în
timp ce lumina verde-oțelie a pri
virii lui crește la intensități dia
mantine, reproiectînd parcă zăpezi
le din care tocmai sosea înconjurat
de cei zece expediționari.
„Cum s-au comportat copiii?".
„Ca niște bărbați căliți cu greu
tățile. Expediția a reușit sută la
sută. Nici nu se putea altfel. Știți
deviza noastră : nu există nu se
poate ; trebuie doar să vrei ! Noi
am vrut și am cîștigat!".
„Ce ?“, îl somez la dezvăluiri pe
profesor.
„Am cîștigat sănătate, experiență
de tabără fn condiții de mare difi
cultate și, desigur, pariul cu noi
înșine — vine răspunsul ca o ecua
ție de algebră rezolvată prin gest
reflex, și profesorul continuă : Am
fost mai tari decît iarna asta care
— aici, la polul frigului din Româ
nia — a venit asupra noastră cu
geruri pînă la minus 31 grade
Celsius (măsurătoare de noi fă
cută). Degeaba : tot noi ne-am do
vedit mai tari. Vreți să știți prin
ce ? Prin inteligență, organizare și
o bună mobilizare a forțelor fizice
și moral-psihologice ale colectivu
lui nostru. Victoria a fost totală.
Răceli, guturai, îmbolnăviri, acci
dente : zero! Programul de instrui
re, drumeții și jocuri al taberei a
fost îndeplinit cu succes. Dar,
vorbele ca vorbele ; faptele să de

pună mărturie despre cum am trăit
noi acolo, sub vîrf de munte...".
Acesta e preambulul la o poveste
romantică, plină de asprimi și
splendori, petrecută în zilele lui ia
nuarie la Lisnău-Vale, județul Covasna. Autorii pățaniilor sînt zece
elevi din clasele V—IX ale Școlii
generale nr. 7 din orașul Sfintu
Gheorghe, care s-au constituit în
tabără sub conducerea profesorului
lor de gimnastică, Fejer Acațiu,

de POP Simion
președintele
asociației
sportive
„Phoenix".
Lisnău-Vale este un sat care se
învecinează cu localitățile Ozun,
Micfalău și Măgheruș, zonă submontană, o ramificație a Muntelui
Roșu. Clădirea unei școli vechi, pă
răsită cu ani în urmă, a fost luată
în stăpînire de elevii din Sfintu
Gheorghe și amenajată cu tot ce-i
trebuie pentru nevoile vieții de
tabără : reparații de zidărie, tîmplărie și spoit, paturi și mese demontabile, aragaz pentru bucătărie, I
depozit de lemne etc. De peste cinci
ani aici se desfășoară viața lor de
tabără, vara, și iarna, deopotrivă. în
timpul vacantelor școlare. Tabăra
din acest ianuarie geros, care a du
rat zece zile, a cuprins un program
complex de sport, îndemînare,
jocuri și drumeție montană, în ca
drul pregătirii școlare pentru apă
rarea patriei. Principiul de auto-

conducere și autogestiune a fost
adoptat cu succes și de tabăra de *
la Lisnău-Vale. Școlarii se gospo
dăresc singuri, taie lemne, spală,
gătesc, bat corturi, fac de pază etc.;
zilele sînt populate cu marșuri de
rezistență, ascensiuni, muncă pădurărească, expediții geografice și
botanice, trageri la țintă, cursuri de
prim ajutor, concursuri de orien
tare turistică, puzderie de jocuri,
întreceri sportive ș.a.m.d., care îi
binedispun pe elevi, Ie oțelesc
trupurile, le dau sentimentul na
turii și le sporesc dragostea de
patrie.
Pe profesorul Fejer Acațiu îl cu
nosc și îi urmăresc destinul exem
plar de vreo cincisprezece-douăzeci
de ani ; am avut ocazia să scriu
despre isprăvile Iui în mai multe
rînduri. între care și în ziarul
„Scînteia". Faptele pe care le adu
cem azi la cunoștința cititorului se
adaugă unui portret moral-caracterologic, profesional și civic consti
tuit de-a lungul a două decenii de
apostolat în educarea patriotică a
numeroase generații de școlari, în
pregătirea acestora pentru muncă
și viață. Au rămas legendare în ac
tivitățile pionierești amenajările
unor baze sportive de anvergură
(actuala a fost distinsă cu locul I
pe țară), întemeierea de taberemodel în ultimii doisprezece ani
fără întrerupere, vara și iarna
(Ozunca-Băi, Ghimeș, Lisnău-Vale)
și, mai aleș, expedițiile ciclo
turistice desfășurate pe parcursul

(Continuare in pag. a IV-a)
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Socialiste și a doua Conferință pe
țară a O.D.U.S. După cum se știe,
F.D.U.S. a fost creat la puțin timp
după Congresul al IX-lea al P.C.R.,
în ansamblul procesului de dezvol
tare a democrației noastre socialis
te, al cărei strălucit inițiator și ar
hitect este tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Componența sa largă —
principalele organe și organizații
de masă și obștești sînt membre ale
F.D.U.S., acționînd în mod unitar,
împreună și in frunte cu partidul,
pentru elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru — atestă că
F.D.U.S. este cel mai larg organism
politic, cu caracter reprezentativ,
înmănunchind toate clasele și cate
goriile sociale ce alcătuiesc societa
tea noastră. El asigură cadrul optim
de afirmare și întărire a unității tu
turor cetățenilor țării, fără deose
bire de naționalitate, în jurul glo
riosului nostru partid, al secretaru
lui său general, de participare a tu
turor oamenilor muncii la conduce
rea societății, la înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și
statului nostru. F.D.U.S. reprezintă,
astfel, un adevărat forum național
al democrației muncitorești, revolu
ționare, forma superioară de unire
și coordonare a eforturilor întregii
națiuni, de manifestare- a voinței și
hotăririi poporului nostru de a rea
liza exemplar programul construc
ției socialiste și comuniste.
Apreciind
contribuția multilate
rală a organizațiilor de masă și ob
ștești la toate izbînzile poporului
nostru, rolul important ce le revine
și în viitor.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu sublinia în Raportul pre
zentat la Congresul al XIII-lea al
P.C.R. : „în întreaga activitate de
dezvoltare economico-socială, un rol
de seamă revine organizațiilor de
masă și obștești, care cuprind toate
categoriile de oameni ai muncii, asi
gură participarea lor organizată la
Înfăptuirea politicii generale a parti

dului și reprezintă un factor de im
portanță deosebită al democrației
noastre muncitorești, revoluționare".
O privire retrospectivă asupra
drumului parcurs in anii revoluției
și construcției
socialiste în țara
noastră probează o neîntreruptă afirmare și dezvoltare a organizații
lor de masă și obștești în viața pa
triei, cu deosebire in perioada ce a
urmat istoricului Congres al IX-lea.
Continuînd și amplificînd pe o
treaptă superioară tradițiile înain
tate în ceea ce privește contribuția
lor la lupta poporului nostru pen
tru eliberare socială și națională,
cele circa 90 de organe și orga
nizații de masă și obștești existente
în prezent, din care peste 30
create în ultimele două decenii, des
fășoară o susținută și multilaterală
activitate economică, politică și cultural-educativă,
afirmîndu-se
ca
factori de seamă ai adîncirii demo
cratismului socialist.
Partidul Comunist Român, cu apor
tul hotărîtor al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, are meritul deosebit de
a fi elaborat și materializat, în con
dițiile etapei pe care o parcurgem,
o concepție originală, creatoare, cu
privire la locul, rolul, funcțiile și
atribuțiile tuturor organelor și or
ganizațiilor de masă și obștești in
întreaga noastră viață socială, cu
deosebire în amplificarea posibili
tăților de participare la conducerea
societății.

ORGANISME CU FIZIO
NOMIE Șl RĂSPUNDERI
PROPRII. în lumina gîndirii crea
toare, revoluționare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, au fost lichidate
vechile concepții și practici prin care
organizațiile de masă și obștești erau
considerate „curele de transmisie".

Dr. Gheorqhe BUTARU
(Continuare in pag. a V-a)

O nouă mină în Valea Jiului
Traducînd în viață hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al partidului,
indicațiile și orientările date
de
secretarul general al partidului, to
varășul? Nicolae Ceaușescu, în bazi
nul carbonifer al Văii Jiului se ac
ționează cu fermitate pentru pune
rea în funcțiune a noi capacități de
producție, in vederea creșterii pro
ducției de cărbune. Astfel, la Lupeni a intrat în producție o nouă
mină — Lupeni-Sud, din care se
vor extrage 600 tone cărbune pe zi.

realizîndu-se în acest an aici o r
ducție de 250 000 tone cărbune c
ficabil. în prezent, în noua mi
ționează trei brigăzi de pr'
din care una muncește intrtaj frontal mecanizat. Tot ’
zile a început și echiparea
abataj dotat cu complex d
re și tăiere mecanizată a
de producție românească
tra în producție in prir
lunii martie. (Sabin '
pondentul „Scînteii").
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EXIGENȚELE CODULUI ETIC
Fiindcă sint tineri, fiindcă sînt romantici

OAMENI OBIȘNUIȚI

...Primul lucru de care au întrebat
dit : vin pentru un an, nu pentru o
consemnează reporterul și... cam atît.
a fost adresa. Aveau de scris la pă
— Sintem trei colegi veniți de la
zi. Ia să fiu pregătit pentru orice
rinți, la prieteni, la soții, la iubite.
aceeași întreprindere, de la I.L.U.T.,
situație ! Ai mei, acasă, priveau ple
Au și trimis, din prima zi de șan
carea mea ca pe un act de curaj.
ne informează brigadierul Alexandru
tier, un vraf de scrisori.
„Băieții
Baciu. Eu, Zancâ și Gheorghe Nica.
„Ce-o să te faci tu acolo, cum o s-o
ăștia au de gind să rămînă și să facă
duci ? Să ne scrii ce să-ți mai tri
A trebuit să venim în Gorj ca să
treabă, comandante 1“ — dăduse
ne împrietenim. De ce ? Păi e sim
mitem !“. Le-am scris că le voi
verdictul poștărița care duce și aduce
trimite eu colete
cu lucrurile de
plu : ls București eram colegi și
scrisorile brigadierilor de la tabăra
atît. Aici sîntem de două ori tovaprisos. Aici, în tabără, avem con
Jilț. Pină acum, prezicerile ei s-au
diții bune. Iar rucsacul am să mi-1
răși : de uzină și de șantier.
Și
adeverit de fiecare dată. Știe ea ce
păstrez ; sînt pe-aici locuri nemai
avem de înfruntat aceleași greutăți,
știe 1 „Să rămînă, că avem de lucru,
pomenit de frumoase și am de gînd,
avem de împărtășit
.
. aceleași bucurii,
nu glumă — venise răspunsul co
în timpul liber, să nu lîncezesc.
de dus la bun sfirșit aceeași misiune.
mandantului. De plimbăreți n-avem
Interlocutorul nostru, intr-un cos
— Nu vă e mai greu aici, la
nevoie !“. Și poștărița a avut și de
tum de schi albastru-roșu, își ține
cărbune ?
data asta dreptate. Bucureștenii
sub braț cizmele de miner.
— Acu’ ce-ați vrea să vă răspund ?
sosiți în dimineața zilei de 21 ianua
— Asta-i bună — protestează el
Că e mai ușor ? Asta nu înseamnă
rie la Șantierul național al tinere
în
glumă, surprinzînd activitatea
că mă plîng. Nu ne speriem de greu.
tului din Motru și-au luat între timp
fotoreporterului. Vreți să ne și po
Faci, cu autobasculanta-gigant,
cu
în primire posturile, utilajele. Sint
zați ? Nu sîntem fotogenici. Nu incă !
muntele de cărbune în spinare, sla
Veniți peste vreo lună-două, cînd o
muncitori din întreprinderi buculom printre troiene, zbori pe trambu
reștene, veniți pentru un an să lu
să avem fiecare muntele lui de căr
lina de gheață, dimineața îți înțepecreze pe frontul
bune „la activ".
cărbunelui : con
Atunci să ne foducători auto, etografiați, să ne
lectricient, meca
vadă toate fetele
Tineri muncitori bucureșteni, răspunzînd chemării
nici de utilaje,
din București 1
lăcătuși.
Utecistul Pavel
patriotice
de
a
acționa
în
prima
linie
a
frontului
îi întîlnim
..........
aMarin, de la „Me
cum,
rînd
canică
fină" a
energetic, își fac datoria în bazinul de cărbune
pe
rînd, la punctele
primit, încă din
de la Motru
de lucru, în acest
prima zi, o misi
peisaj dominat de
une legată de aalbul zăpezii și
provizionarea cu
de negrul cărbu
materiale a șan
nesc mîinile de ger pe volan. Dar
nelui. Cu seriozitate, cu îndrăzneală,
tierului tineretului. S-a întors la
de asta ne aflăm aici. Pentru că e
s-au integrat in tumultul cotidian
București „în delegație". Cînd l-a
greu. Pentru că era nevoie de ajutor.
al luptei pentru mai mult căr
văzut, soția a crezut că eroul ei... a
O spune cu simplitate. Da, de asta
bune : luptă dură, bărbătească, în
abandonat. Parcă nu i-a părut rău...
se
află
aici.
Pentru
că
e
greu,
pen

care au de înfruntat deopotrivă
Au un copil de crescut și o femeie
tru că era nevoie de brațele și min
adîncurile și înaltul. Adîncurile,
singură se descurcă mai greu.
tea lor. De priceperea lor. Nou
cărora le smulg prețiosul zăcămînt
— Cind m-am văzut acasă, o clipă
veniții sînt muncitori dintre cei mai
așteptat în termocentrale. înaltul —
m-am gîndit : ce-ar fi să nu mai
buni ai întreprinderilor
care i-au
asprimile acestui anotimp.
plec ?
Le spun tovarășilor de la
trimis încoace. Ca ei sint sute, aici
— Lăsasem mașina in parcul de
uzină că e greu la mineri, că nu e de
pe șantier, veniți din toate colțurile
utilaje într-un loc mai ferit, mai la
mine. Dar ei, cei din Gorj, au avut
țării, gîndind la fel, acționînd cu
adăpost — ne ia părtași la necazul
încredere în mine, mi-am replicat
dăruire pe acest front energetic. Ei,
lui brigadierul Nicolae Zancă. Azi
singur. Materialele pe care urma să
romanticii acestei ierni dure, cu
dimineață o găsesc îngropată într-un
le duc erau așteptate cum e așteptat
geruri de minus 30 de grade și cu
munte de omăt. Două ore am tras la
cărbunele în termocentrale : ca
troiene mai înalte decît barăcile ce-i
lopată s-o dezgrop. Acum îi încăl
piinea caldă.
A doua zi eram in
zesc motorul, mai cu flacăra, mai
adăpostesc, se trag, în spiță dreaptă,
tren, cu materialele. „Bravo băiete,
din romanticii de la Bumbești-Licu... răsuflarea. Trebuie s-o ia din
mi-a zis comandantul la întoarcere !“.
vezeni și de la Agnita-Botorca.
loc. O cunosc ce poate, că mi-am
— Aici, pe frontul cărbunelui, ne
Sigur, ei, cei de azi, nu lucrează cu
dichisit-o șurub cu șurub. La noi, la
spunea comandantul taberei Jilț,
I.L.U.T. (întreprinderea de utilaj și
palmele goale. Au utilaje, mașini deConstantin Stavarache, eroismul este
transporturi București) așa e obice
mare
complexitate,
excavatoarestarea de spirit cotidiană. în cazul
gigant. Dar are și munca lor partea
iul : să-ți treacă întîi mașina prin
tinerilor
pe care i-ați cunoscut, sta
ei de greu, de efort, de extraordinar.
mină piesă cu piesă, s-o știi cu
rea aceasta de spirit s-a „instalat"
Și o îndeplinesc cu cel mai firesc
ochii închiși și de bună și de rea,
din clipa opțiunii pentru șantierul
apoi treci la volan.
aer din lume ; cu zîmbetul mereu pe
nostru. Este un act de bărbăție, de
buze.
își vede de mașina lui — „hai,
romantism revoluționar formula de
frumoasa tatii, că avem de lucru, hai
— Sînt plini de elan, entuziaști,
eroism pe care au ales-o : din Ca
odată 1“ apoi îl strigă pe colegul
ni-i recomandă Ion Butiuc, coman
pitală — în mina de lignit.
venit de la
„Acumulatorul",
pe
dantul taberei Valea Cerveniei. Din
Am mai aflat că venirea acestor
prima zi au cerut de lucru. Mai in
Marin Marian, să vadă el ce-i cu
tineri aici,
în bazinul
Motrului,
bateria. „Frumoasa tatii" cedează,
glumă, mai în serios ei susțin că
coincide
fericit cu o frumoasă ini
pornește zgomotos, șoferul-mecanic
Bucureștiul i-a trimis să „rezolve"
țiativă a brigadierilor : preluarea, în
rîde cu tot chipul, adresîndu-i un
problema energetică.
exclusivitate de către tineri, din
ultim reproș : „Să-mi faci tu mie una
...Au sosit cu trenul. Cei mai mulți
start, a unei linii tehnologice com
ca asta ! Păi, azi-noapte n-au fost
aveau cu ei valiza care îi însoțise, nu
plexe :
excavatorul-gigant 05 din
de mult, în cătănie.
decit minus 27 de grade, frumoaso !
cariera Jilț-Sud. Formația, compusă
— Eu am venit la Jilț cu cinci
Ce te faci dacă or fi iarăși minus
din 107 brigadieri, se va numi „bri
30 ?".
geamantane, ne povestește amuzat
gada tineretului". Vom reveni cu
electricianul Sandu Constantin, de la
Cuplul
om-mașină,
reconciliat,
vești.
întreprinderea de calculatoare Bucu
pornește spre cariera de lignit, în
rești. Mi-am adus haine groase,
viteză, să recupereze minutele pier
Anca ANDREI
dute. O ultimă fluturare de mină,
echipament de protecție.,. Ba mi-am
„Salutări celor din București
adus și sacul de dormit. M-am gînDumitru PRUNA

Cum vă prezentați la examenul
de fiecare zi al competentei profesionale?
Cum și în ce măsură se manifestă
conștiința revoluționară ca factor di
namizator în formarea și continua
perfecționare a competenței profe
sionale, in noua etapă istorică pro
iectată de hotăririle celui de-al XIIIlea mare forum al comuniștilor ?
Ideea că prin structura ei intimă
competența profesională este perma
nent o problemă a prezentului și,
totodată, a viitorului,
............... că aria el
de acțiune nu poate fi nicioda
tă un cerc închis — în caz contrar ne-am întîlni inevitabil cu
suficiența, cu rutina, cu porți închise în fata noului și deci cu comde ce
petență profesională depășită
. .
rintele timpului — ne-a fost subli
niată de toți interlocutorii noștri.
Interesantă, din acest punct de ve
dere. opinia tinărului lăcătuș-matriter Teofil Gavaziuc, secretarul co
mitetului U.T.C. de la întreprinderea
de strunguri din Arad.
— Noi făurim mașini-unelte de
mare competitivitate — ne spunea
el. Vă dați seama că, in acest caz,
problema competenței profesionale a
fiecărui muncitor se pune foarte as
cuțit. Sigur, sînt diferente inevita
bile de competentă profesională. De
pildă, intre oamenii cu experiență
mai bogată — mă gîndesc la cei
mai în vîrstă — și cei tineri, care
însă, la rindul lor, acumulează rapid experiență, intr-un amplu pro
ces de învățare și autoperfecționare.
De multe ori. vă spun sincer, prin
spiritul lor cercetător, neîngrădit de
experiențe trecute. închistate, tinerii
deschid noi porti in domenii care
păreau să nu mai ofere posibilități
novatoare. Este semnificativ faptul
că 50 la sută din procentul de ino
vații în întreprinderea noastră poar
tă semnătura tinerilor. Capacitatea
de a aborda lucrurile dintr-un unghi
de vedere inedit, surprinzător este,
în general, un atribut al tinereții.
— Sigur, cifra amintită e grăitoa
re, dar există o îndrăzneală creatoa
re permanentă care nu tine seama
atît de vîrstă, cit de tinerețea de spi
rit a omului, de conștiința lui.
— Să nu mă înțelegeți greșit. De
parte de mine gîndul de a socoti că
spiritul inovator aparține exclusiv
tinerilor. Fără îndoială, sînt și tineribătrîni, mulțumiți cu cît au realizat
la un moment dat, și bătrîni-tinerl,
veșnic in căutarea noului. Problema
este, indiferent de vîrstă, să vrei să
trăiești în prezent, apelînd mereu la
viitor. Personal, nu concep ca un tînăr să trăiască altfel. Noi. tinerii,
vă mărturisesc cu mîndrie. avem
printre vîrstnici numeroase exemple
demne de urmat, meșteri de prima
mină, care înțeleg că deschiderea
noastră spre viitor e mult maj mare,
prin natura lucrurilor, și contribuie
direct la lărgirea acestui viitor, la
apropierea lui — viitor care este al
țării — prin spor de competență.
— Cum se manifestă acest spor ?
— Iată, de pildă, sint tovarăși
de-ai noștri de muncă — unii cu un
an-doi pină la pensie — care cer să
fie repartizați în schimburi cu mun
citori tineri, muncitori fără cine știe
ce experiență. Meșteri de felul aces
ta dovedesc prin munca lor. prin pa
siunea lor. printr-un admirabil tact
pedagogic muncitoresc, pătruns de

spirit revoluționar în formarea de
caractere umane deosebite, că pot
ieși „virfuri" ale competentei profesionale și dintre cei socotiți la un
moment dat de nivel mediu sau
chiar submediu. De la examenul
înaltei competențe profesionale ni
meni nu are dreptul să se autoexcludă. toți trebuie să trecem perma
nent prin focul
"
’ 'lui.’
— A fi în pas
.
cu timpul ce vine,
a simți pulsul acestui timp prin
tot ceea ce ești chemat să realizezi concret prin munca ta, prin
competența ta profesională, iată co
mandamente pentru fiecare dintre
noi. indiferent unde ne desfășurăm
activitatea, ne explica Gheorghe Po
pescu, primar al comunei GlodeanuSiliștea, din județul Buzău.
Vă dau un exemplu. La una
din cele două cooperative agricole

Spirit revoluționar,
acțiune revoluționară
de producție ale comunei era pre
ședinte un bun prieten de-al meu,
tot mecanizator. Ziceam că știe me
serie — și știa, ca mecanizator. Dar
se vede treaba că era mulțumit cu
atît. N-a mai mișcat un deget să
învețe ce este zootehnia, oe se intimplă cu cultura mare in ansam
blul ei. care sînt cerințele științei
agricole. Vi se pare curios că un
astfel de om a ajuns președinte ? A
ajuns, că era. în fond, un om cinstit
și cooperatorii pe cinstea lui s-au
bazat alegindu-1 președinte. Au cre
zut că, folosind experiența lor și a
specialiștilor și îmbogătindu-și și el.
neîncetat, cunoștințele, va pune lu
crurile pe roate. Poate că s-au luat
și după vorba lui, că era meșter în
cuvînt frumos. Dar numai cuvîntul
frumos nu ajută în viață.
— Le-a înșelat așteptările...
— Am fost la adunarea generală
unde s-a analizat situația. Problema
în discuție tocmai asta a fost : a
competenței profesionale : cum nu
și-a înțeles-o el, cum a neglijat-o,
cum a redus-o numai la așpectele
organizatorice, lăsind-o fără acope
rirea faptelor.
— Si ce s-a întîmplat ?
— Ce trebuia să se întîmple. Oa
menii l-au scos din funcție. Am în
țeles eu. în adunarea generală a
cooperatorilor, că îmi cerea ajutor
din priviri — v-am spus Că-mi era
bun prieten. Prietenia se oprește
însă la hotarul incompetenței păgu
bitoare pentru interesul general. Ce
face el acum ? Probabil că meditea
ză. Are la ce, pentru că cooperativa
s-a redresat prin propriile forțe.

prin unirea competențelor profe
sionale ale cooperatorilor mult
mai bine puse in lumină de
o conducere nouă și tinără. V-am
dat un exemplu negativ, cum
numim îndeobște astfel de cazuri. dar care în esență, ar trebui
apreciat ca pozitiv, pentru a înțelege
mai bine că noțiunea de competență
profesională își are rigorile ei.
Despre același permanent examen
al competenței profesionale ne vor
bea și inginerul Virgil Rădulescu de
la secția 2100 prelucrări pompe in
jecție a întreprinderii de mecanică
fină din Sinaia.
— Este, in același timp, un exa
men de conștiință al valorii tale ca
membru al societății, ca om care-și
înțelege menirea în ansamblul mun
cii tuturora. Cel puțin eu și mulți
alții ca mine ne reprezentăm com
petența profesională ca un drum
mereu în suiș și nu o linie dreaptă
sau un cerc închis odată cu acumu
larea unor cunoștințe.
— Și totuși, competenta înseamnă
cunoștințe de specialitate bogate...
— Sigur, înseamnă și asta. Proble
ma este însă ce faci CU aceste cu
noștințe, cum procedezi ca, aplicîndu-le în practică, să cucerești, dinco
lo de ele, noi spații, și mai fertile,
de valorificare a lor. Pentru mine,
competenta profesională înseamnă
orientarea opțiunilor pe verticală, și
nu pe orizontală. Izvoarele ei vitale
se află în conștiința participării, in
diferent de munca pe care o faci,
la făurirea unei opere revoluționare,
mereu deschisă către viitor.
— Dar Vă întreb : nu poți fi un
bun zidar sau electronist păstrîndu-te in sfera competenței profesio
nale stricte, în sensul ei traditional ?
— Bine, dar un astfel de om și-ar
condamna competența profesională,
odată dobîndită, la stagnare !
f— Sînt oameni care procedează
asa și, socotesc ei. nu le merge rău. ■
— S-ăr putea să fie astfel de oa
meni, dar să știți că din rindul lor
se recrutează rutinierii. Mulțumindu-se cu cit a realizat, la un mo
ment dat, un astfel de om renunță
la propriul său viitor. Or. viitorul
este al celor care văd dincolo de
ziua de azi. Aș argumenta cu un
exemplu chiar din secția noastră.
Știți, la noi urmează să fie montate
niște agregate moderne, pe care le
realizează colectivul de autoutilare
al uzinei. Vom spori substantial pro
ductivitatea muncii, vom moderniza
procesul de producție. Ei bine, mun
citorii nu așteaptă pur și simplu
apariția acestor agregate, ci își aduc
contribuția de idei la realizarea lor.
urmăresc și ajută direct procesul de
fabricare a lor. gîndesc cum să re
organizăm secția pentru a obține
maximum de eficiență. Un om atins
de boala suficienței nu-și are aici
locul.

Opinii, experiențe despre o problemă care ii ridică fiecăruia dintre
noi atâtea și atitea întrebări. Întrebări la care răspunsurile trebuie să
fie tot atitea fapte concrete, jalonind drum de creație proprie, pătrunsă
de spiritul ardent al timpului nostru atît de bogat in proiecte cuteză
toare. Este drumul competenței luminate de conștiință revoluționară, către
care ne îndeamnă stăruitor clarvăzătoarele documente ale celui de-al
Xlll-lea Congres al partidului.
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în împrejurări neobișnuite
Sub un soare înșelător
Ieșise soarele. Se săltase pe creste de munți, biciuia
zăpezile cu razele lui. Gheorghe Chituc a aruncat
șuba pe speteaza scaunului buldozerului. De zece zile
nu o mai dezbrăcase. Zece zile, prin vifor, mașina
lui nu a stat. îndepărtînd de dimineața pînă seara
nămeții de pe drumul de acces spre stația de pompaj
Petrimanu, punct nodal pentru cea mai mare hidro
centrală de pe riurile interioare ale patriei — hidro
centrala Ciunget, pe Lotru.
De el, de munca lui. de spiritul lui de răspundere
depindea ca drumul spre Petrimanu să fie tot tim
pul liber, pentru ca centrala electrică de la Ciunget
să-și mine mai departe turbinele. Nu se cruțase.
— Gata, Gheorghițâ, ți-ai încheiat misiunea — i-a
comunicat, mulțumit, șeful lui. maistrul mecanic Ion
Moldoveanu. Ai liber cinci zile, le meriți, Iată, te
înlocuiește Mihai Mihăilescu.
Priveau toți trei la lumina aceea mare care le
încălzea obrajii. Chituc încercă un zimbet gindindu-se la cei patru copii ai săi. care-i vor sări în
brațe. . încă de la poartă. în Peșceana lui dragă.
— Mie soarele ăsta nu-mi place — zice el deodată.
— Păi, e bine, măi Gheorghiță, e cald, nu mai bat
zăpezile.
— Nu cred că-i bine, meștere. Eu mai stau o zi.
— Du-te, omule — l-a îndemnat, mai tirziu, și în
locuitorul său. Au venit incă patru utilaje de la
întreprinderea electrocentrale Vilcea. Vremea se în
dreaptă.
— Tocmai de aceea — zise el mohorit — pentru
că se îndreaptă prea repede...
Dialogul celor doi mecanici a fost brusc întrerupt
de un bubuit prelung întreaga vale a Lotrului a
hăulit parcă — mase imense de zăpadă se rostogo
leau de pe munți, avalanșe se prăbușeau in despicătura Lotrului. Oamenii au urcat la manete, și-au
pus șubele din nou și au început lupta. Avalanșele
blocaseră drumul, in zeci și zeci de puncte, cu ză
padă. cu arbori tiviți de pe stinci. Buldozerul lui
Chituc își tăia drum încet, dar sigur spre stația de
pompare. Pentru că el. Chituc, știuse că nu are voie
să plece. Știuse că era de datoria lui să rămînă.

Ion STANCIU

cocon" sa

prima lui dimineață

Cîțiva dintre tinerii muncitori bucu
reșteni sosiți zilele acestea în inima
de cărbune a Gorjului, la Motru, în
cadrul amplei acțiuni de Întrajutorare
muncitorească pe frontul energetic.
De sus în jos :
Nicolae Zancă,
Gheorghe Nica, Alexandru Baciu,
conducători auto de la I.L.U.T., și
Constantin Sandu, electrician la În
treprinderea de calculatoare
Foto : Eugen Dichiseanu

A aprins lumina. Era ora 3 din noapte. Ștefan
Racoși, muncitor la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Sighetu Marmației, nu și-a închipuit că
așa se vor petrece lucrurile. Sigur, era îngrijorat, aș
tepta cu emoție clipa. Și el, și soția lui. Erau feri
ciți. Vor avea un copil, îl vor numi... cum îl vor numi?
Lungi discuții pe această temă. Pregătiri febrile —
scutece, cămășuțe, cărucior, colțul Iui, perna lui...
Și, acum, brusc... Ștefan Racoși bate nervos în
furca telefonului. Nu vine tonul. Vine tonul.
Formează numărul și... nici un sunet la celălalt
capăt al firului. O neliniște ciudată îl cuprinde. So
ția își-încleștează dinții, Tabdă, încearcă eă însăși
să-l liniștească, dar, cu deosebire pentru eă, nelinișțea esto .c^., un paloș tăios. „Dacă nu vom ajunge la
tîmț> Ia 'fhăternitate ?“ — îi scapă ei? Șl bărbatul
simte cum urcă în el alarma, cum îi cuprinde în
treaga ființă. Nu, nu mai poate aștepta. Deschide
ușa de perete, își ia soția in brațe și iese in stradă.
„Trăim în mijlocul oamenilor, ne vor ajuta" — gîndește și aleargă, aleargă. Cu nădejdea că vor întilni
pe cineva pe stradă... Strada Unirii, la ora aceea —
pustie. Ii amorțesc brațele, dar aleargă. Se oprește o
clipă să răsufle. în fața lui, militarul de santinelă
de la postul de pompieri. Nu schimbă nici o vorbă.
Lucrurile sînt limpezi ca lumina zilei. Santinela se
precipită la telefon, își cheamă comandantul, ii explică
scurt, cere ajutor.
...Porțile se dau la o parte și în stradă stopează
mașina. Santinela și plutonierul major Vasile Grigor
îi_ urcă pe cei doi și, val-vîrtej, mașina se îndreaptă
către rriaternitate. După alte cîteva minute, sub pri
vegherea medicilor, venea pe lume un băiețel dolo
fan și sănătos. Un nou „cocon" saluta acea dimineață
cu strigăt biruitor.
Bucuria mare a părinților ! Și recunoștința lor
pentru gestul de omenie al militarilor, gest simplu
și omenesc, deprins de la părinți, de la oamenii in
mijlocul cărora cu toții trăim.

Gheorqhe SUSA
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Întîlniri tîrzii
Moto : „Numai o plantă își poate
avea scuza că nu poate face, din cînd
în cînd, o vizită părinților".
Om practic, atunci
seră vreme îndelun
cînd pleca in Capi
gată, deși, prin func
tală Cu treburi de in
țiile dobîndite, se aflau
stituție dădea un tele
mai tot timpul pe tre
fon la hotelul care-i
nuri : adică duceau de
devenise ca și o casă
colo-colo rapoarte, bi
de rudenie, zicîndu-i
lanțuri,
documente,
dispecerului, pe care-l
proiecte, în sflrș.t, acte
numea văr : „Vere,
de instituție. Și așa a
vin marți. Vezi ce
trecut timpul și s-au
faci !“. Dispecerul ce
văzut abia acum, după
să facă ? Ii reținea
cîtiva ani. (Ce înseam
camera preferată și-i
nă și norocul ! orice
răspundea la fel de
rău are și-un bine,
scurt : „S-a făcut !".
cum e o vorbă, oare
Grija lui era să fi fost
o sforăi ? nu mai consingur. E greu să su
tează >.
porți o noapte pe alt
— Ei, ce faci, fracineva in cameră, mai
tel-' meu ?
ales dacă și sforăie.
Fratele și-a pus pi
De cînd
' • cu funcția
■
jamaua, bucuros și el
asta a lui prin care
că-și infinite fratele
face de ani și ani leexact într-un moment
gătura dintre instituite
în care, in ruptul ca
și tot felul de centrale
pului, nu s-ar fi aș
și ministere, dăduse
teptat Sint multe lu
peste cei mai eludați
cruri la care nu te
sforăitori din cîți și-ar
aștepți — își snu-ei
fi putut închipui —
el — și l-a întrebat la
rindu-i:
e și asta o experiență I
— Dar tu, fratele
Așa că s-a hotărit să
meu, ce mai faci ?
facă tot ce i-o sta in
putință să fie, la hotel,
Și-au spus una și
singur, să-și aprindă
alta, cum o duc pe
veioza,
să
citr'-—‘
acolo, fiecare in ora
citească
șul lui. Și din una
vreo două pagini și să
intr-alta s-au și îm
adoarmă liniștit, Dar
brățișat și și-au zis
iată că in seara asta
băiatul cu Care trata
unul altuia :
„Măi,
el de la o vreme pro.
frate, de cînd n-am
mai dormit noi îm
blema „singurătății' a
venit și i-a spus :
preună !? Să tot fie...".
„Lasă, mă, nu mai
— N-o să vă supărați dacă mai vine
face calcule. Bine că
cineva in camera dum
sîntem acum amindoi.
neavoastră ?
Apropo, ce știi de-ai
A sărit de sub pă
noștri ?" „Ai noștri"
tură, in picioare, de-a
erau părinții lor. „Ce
dreptul
pe
covor.
si
știu ?
Nimic !“.
„Cum, de ce ? Din
„Nici eu, mă, fratele
care pricină ? Ce-a in
meu !". „Din cite în
tervenit
N-a inter
țeleg, nici tu n-ai
venit nimic decit fap
mai trecut pe-acasă!“.
tul că hotelul era ex
„N-am trecut, de ce să
trem
de
solicitat.
mint, sint vreo doi
N-avea ce face, mai
ani...". „Măi, fratele
ales că in spatele dis
meu. mă întreb și eu,
pecerului se și înfiin
ei ce-or mai face
țase cel care avea să
„Fratele meu, drept
doarmă in patul ală
să-ți
spun,
habar
turat — ii vedea un
n-am !“. Atunci, acela
pomet și jumătate din
care venise s-a năpus
nasul ascuțit, precum
tit. ll
" iritaseră vorși valiza trecută peste
bele din urmă : „Cum,
prag.
mă, să n-ai habar ?“.
— Cum o să mă su
lat celălalt, avind și
păr ?, i-a răspuns el
ei dreptate, l-a intre.cu delicatețea necesa
bat răstit : „Dar tu de
ră, iar ceva mai tjrziu
ce n-ai
s-a și bUciirat, ba s-a
Enervat peste mă
simțit chiar
fericit
sură, cel care venise a
cind a recunoscut in
plecat. Cel care a ră
persoana introdusă in
mas a încercat să-l
camera sa, nici mai
oprească, dar n-a reu
mult, nici mai puțin,
șit cu toate argumen
decît pe fratele său !
tele zise : „Lasă, fra
Erau, la părinți, doi
te, și-așa ne vedem
copii, și au făcut școa
atît de rar, o să ne
la elementară, unul
vedem noi și părinții.
după altul, in satul in
Uite, eu... Uite, am
care
se
născuseră,
putea...".
și-au terminat și liceul
Nu s-a găsit soluția,
in orașul din apropie
Cel care-a rămas a
re și studiile din ora
trăit o clipă de coșșul mai depărtat, unul
mar : „Vom călători
intr-o profesie, altul
mult, vor fi oameni
intr-alta, nu contează,
care vor ajunge pe
fapt este că devenise
Marte...".
ră ceea ce-și visaseră.
In cele din urmă a
Locuiau acum in ora
adormit liniștit că in
șe diferite,
așezate
patul de alături nu
cumva pieziș unul față
era nimeni care să-l
de celălalt, unul spre
fi deranjat sforăind...
Mare, altul spre Munincit nu se văzuVasile BARAN
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umbra nedespărțită a adevărului
Să presupunem...
Să presupunem că lupul
s-a
transformat intr-un
blind mielușel, că avarul
feroce a devenit campionul
generoșilor, că în. lunga
iarnă polară rodesc cocotierii și zumzăie harnicele
albine. Deci să ne imagi
năm că și cele ce urmează
s-au petrecut aievea...
— Gribincea loan Viorăl,
ați fost pînă nu de mult
șeful depozitului de mate
rii prime de la întreprin
derea „Danubiana", Bucu
rești. Dați-vă singur o notă
pentru felul cum vă înde
plineați atribuțiile de ser
viciu.
— îmi este peste puteri
să o fac.
— De ce ?
— Pentru că nota atît de
mică pe care o merit încă
nu s-a inventat.
— Argumentați.
— Cel mai bine o argumentează... rugina cîntarelor din dotare.
— Cum adică ?
— îmi intrase în singe
obișnuința de a cîntări nu
mai „din ochi", Totul, la
mine în magazie, era aproximativ, circa și așa mai
departe.
— Mai erau și inventarele...
— ...scriptice mai ales,
unde ieșeam la centimă. '
Că alea fizice (prin măsurare, cîntărire etc.) nu se*
obișnuia să se facă și degeaba s-au supărat unii
din conducerea întreprin
derii cînd au fost averti
zați de procuratură și mi
liție în legătură cu ase
menea nereguli.
— Pornind de aici vi s-a
tras condamnarea pentru
delapidare din avutul ob
ștesc ?
— Da, de aici. Mi-am
creat, prin cîntărirea „din
ochi" a parafinei, de exemplu, importante plu
suri. Cum n-am rezistat

tentației unui cîștig fără
muncă, am intrat în legă
tură cu un lumînărar —
Stoica Petre, din Blejeștii
Teleormanului. De fapt, el
a intrat în legătură cu
mine. Stoica avea serviciu
la I.T.A. Videle, dar făcuse
rost — cum, necum 1 — și
de autorizația de lumînă
rar. Avea o poftă aprigă
de cîștig, cu orice chip.
Odată a venit să-mi dea
80 000 de lei pentru para
fina sustrasă de mine din
magazie și livrată Iui la
domiciliu. Altădată. 50 000.

spune fostul șef al aprovi
zionării, Galbură Constan
tin, în privința transportu
rilor :
— Mai întîi, i s-a făcut
lumînărarului o delegație
care-i dădea dreptul să ri
dice parafina de la Combi
natul petrochimic' din Teleajen.
— Pe ce temei ?
— Pe temeiul... încălcării
legii.
— Mai departe.
— Mai departe a fost
problema procurării cami
oanelor. De care tot Stoica

turi statul, prin ITSAIA,
nu a beneficiat cu nimic.
Cele 3 000 de lei, pentru
cele două transporturi, mi
le-a achitat Stoica Petre".
— Enache Paul cît de...
frumos a fost rugat ?
— Numai de... 1 500 de
lei. El a făcut numai un
singur transport.
Am presupus pînă aici
că lupul s-a trezit, peste
noapte, mielușel, avarul —
generos,
necinstitul
—
cinstit. în realitate, în întîmplările adevărate înfăți
șate în rîndurile de față,

Cu exigență și fermitate in apărarea avutului obștesc!
— Aminteați de livrarea
parafinei la domiciliul lui
Stoica Petre. Cum se fă
cea acest lucru ?
— întrebați-1 mai bine
pe fostul șef al serviciu
lui aprovizionării, Galbură
Constantin. Este omul cel
mai preocupat și afectat
acum de, reproduc vorbele
lui la recurs : „prăbușirea
unei cariere cu o evoluție
deosebit de frumoasă, la
36 de ani — fiind șef de
serviciu în urma unei
comportări profesionale exemplare". Sînt și eu preo
cupat de ideea dacă, „prin
pregătirea intelectuală pe
care o posed — Academia
de Științe Economice —
nu pot fi reeducat intr-un
termen mai scurt decît alte
persoane".
— în ce vă privește,
timpul de reeducare, po
trivit legii, stabilit de
completul Judecătoriei sec
torului 4, este de 12 ani.
Așa că, de datoria dv., ca
persoană „pregătită inte
lectual", e să vă gînditi la
faptele săvirșite...
Să vedem ce ne poate

Petre, omul cu autorizația
de lumînărar, s-a ocupat
și... a rezolvat-o.
— Cum ?
— Convingînd pe șoferul
Dragomir Vasile, apoi și pe
Enache Paul, de Ia ITSAIA
Teleorman, să facă trans
porturi clandestine.
— Cum ? Nu era nevoie
de forme legale ?
— N-a fost nevoie, că
am întocmit eu forme fic
tive pe numele lui Drago
mir Vasile, fără ca acesta
să știe.
— Și șoferii ?
— Cred că cel mai bine
e s-o spună ei.
— Dragomir Vasile, aveați voie să faceți aseme
nea transporturi ?
— Fără forme legale de
taxare ? Categoric, nu !
— Și totuși...
— Ne-a rugat foarte fru
mos Stoica Petre.
— Cît de... frumos ?
— „Precizez că cele două
transporturi cu parafină de
la Teleajen la Videle le-am
făcut la rugămintea lui
Stoica Petre. Mai arăt că
pentru cele două transpor-

destule lucruri au trebuit
să fie descilcite. Nenumă
rate minciuni și subterfu
gii, și combinații, și lașități
au stat in calea adevărului.
Pînă la urmă, el însă a fost
adus la lumină, puternic și
de neclintit. Merită să ve
dem și cum.
Așadar, fără presupuneri:
La un nou transport cu
parafină la domiciliul lu
mînărarului din Blejești,
Gribincea și compania aduc
un rest de marfă și la ma
gazia întreprinderii. Praf
în ochii lumii, cum vom
vedea. De serviciu ca primitor-distribuitor în după
amiaza aceea. muncitorul
Ion Postelnicu.
„Descărcați !“, dă dispoziție Gribincea ca șef al
magaziei.
Se
___
descarcă
parafina.
Gribincea se arăta foarte
grăbit. Se adreseză lui
Postelnicu :
„Vezi că am
__ —
lăsat pe
birou un bilet cu cantita
tea de parafină adusă. Treci
datele în registru intrareieșire. Documentele însoți
toare ale mărfii le-am oprit

la mine. Acum, gata, plec,
am treabă."
Și a plecat.
Postelnicu vede că șeful
a cîntărit „din ochi". Ceea
ce n-au văzut revizo
rii, contabilii de-a lungul
timpului la inventare. Vede
și refuză să săvirșească o
ilegalitate. Ceea ce, la vre
mea respectivă, Galbură,
Dragomir, Enache nu au
refuzat. Tentația banului
nemuncit a fost mai tare
ca ei, i-a învins. Primitorul-distribuitor mai vede
că Gribincea îi notase un
camion cu număr de în
matriculare în București,
cînd de fapt mașina era
din Teleorman. în registrul
cu pricina este trecut cin
stit, adevărul, care, pornind
de la acest simplu și firesc
fapt, începe să-și croiască
drum ca un tăvălug. Dă
peste cap toate falsurile.
Spulberă stratagemele, ter
tipurile. Scoate la iveală
înțelegerile dintre Gribin
cea, Galbură, Stoica pri
vind partea fiecăruia. Dez
văluie harababura în minuirea bunurilor întreprin
derii. Așadar, în fața in
corectitudinii — oricît de
abil ar fi ea meșteșugită —
ajunge ca un singur om să
spună nu, să-și facă cinstit
datoria, să acționeze ferm
în numele adevărului pen
tru ca apucăturile reproba
bile să nu-și găsească cîmp
de acțiune în climatul so
cietății noastre, așezat pe
temelii morale temeinice.
Mai departe 7
Mai departe, justiția n-a
mers cîtuși de puțin cu...
presupuneri. Ea a stabilit
cu dreptate, potrivit legii,
ce s-a cuvenit fiecăruia
dintre cei care au încălcat
legea.

Iile TANASACHE
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la export, toate contractele onorate înainte de termen
In aceste zile, economisirea ener
giei electrice și combustibililor repre
zintă unul din principalele obiective
și pentru oamenii muncii de la în
treprinderea metalurgică din Bacău.
Practic, s-a renunțat la folosirea in
stalațiilor și utilajelor care nu lucrau
la capacitatea nominală, sarcinile de
producție ale acestora fiind preluate
de alte utilaje similare. Totodată, au
fost reorganizate schimburile de lu
cru, s-a sectorizat iluminatul in ha
lele de producție ș.a. Dar chiar și în
condițiile aplicării acestui program
,'de măsuri, metalurgiștii își îndepli
nesc, in mod ritmic, sarcinile de plan,
-îndeosebi la producția fizică, o aten
ție deosebită acordîndu-se celei desti
nate exportului. Una din explicațiile
eforturilor care se fac pentru ono
rarea exemplară a tuturor contracte
lor încheiate cu partenerii externi o
constituie faptul că armăturile indus
triale din fontă și oțel, ca și celelal
te utilaje fabricate aici și prezentate la diferite tîrguri și expoziții
internaționale, cum sînt cele de la
Plovdiv, Budapesta, Cairo, Hanovra etc,, sînt tot mai apreciate și so
licitate pe piața externă. Dovadă că
volumul mărfurilor exportate a cres
cut an de an, iar planul pe 1985
prevede o creștere de 60 la sută
față de realizările anului trecut. Cum
a fost pregătită producția acestui an.
cum a demarat ea în prima lună, ce
întreprind comuniștii, ceilalți oameni
ai muncii din întreprindere pentru
îmbunătățirea continuă a calității
produselor, cum se adaptează fabricația la cerințele partenerilor de
peste hotare ? Iată întrebări la care
am căutat răspuns în cadrul unui
raid întreprins prin secțiile și atelierele unității.
— Practic, ne-a spus Cornel Popa,
inginerul-șef al unității, ne preocu
păm de producția de export a acestui
an incă din ultimul trimestru al anu
lui 1984. Și nu numai de pregătire,
ci și de realizarea ei. Așa a fost po
sibil ca, odată cu primele zile ale lu
nii ianuarie, să începem livrările că
tre beneficiari. Mai mult, țin să pre
cizez că oamenii noștri s-au angajat
să onoreze fiecare contract pe acest
an înainte de termen. Și cred că ne
vom respecta cuvintul. Ca dovadă,
planul la export pe luna ianuarie a
fost îndeplinit in proporție de 103
la sută, fiind livrate suplimentar

partenerilor externi produse în va
loare de 236 000 lei. Avem condiții
ca, in primul trimestru, să livrăm
beneficiarilor di'n Uniunea Sovietică
întreaga cantitate de armături in
dustriale pentru cocserii contractate
pe întreg anul 1985. De asemenea,
sint gata pentru expediere o mare
parte din produsele contractate cu
beneficiari din Republica Democrată
Germană.
Cum se expiică acest avans ? Spe
cialiștii, muncitorii, toți cei cu care
am stat de vorbă au fost de părere
că succesul se datorește în primul
rind bunei organizări a muncii și a
producției, creșterii răspunderii tutu-

Inginerul Gheorghe Rădăvoi, care
coordonează
compartimentele
de,
concepție, ne-a vorbit și despre mă
surile luate pentru îmbunătățirea
continuă a calității produselor, creș
terea fiabilității lor. în turnătorie,;
bunăoară, specialiștii din atelierul de;
proiectare, condus de inginerul Radu
Matei, împreună cu formațiile de lu
cru de la cuptoarele electrice și mo
delare, au extins procedeul de tur
nare cu rășini furanice. turnarea prin
vidare și au pus la punct o nouă teh
nologie de elaborare a fontei cu gra
fit nodular. Ca urmare, productivi
tatea muncii la turnarea unor robi-,
neți-fluture cu acționare pneumatică,.

Din experiența întreprinderii metalurgice
din Bacău
ror oamenilor din întreprindere, întă
ririi ordinii și disciplinei in sectoarele
și atelierele care asigură realizarea
produselor pentru export, Măsurile
tehnice și organizatorice luate de
conducerea unității, de organizația de
partid se referă la întărirea ateliere
lor de proiectare și creșterea com
partimentelor de pregătire a fabri
cației, prin încadrarea lor cu oameni
cu o înaltă calificare și cu multă
experiență în producție ; dotarea teh
nică corespunzătoare a tuturor com
partimentelor ; reorganizarea com
partimentului pentru controlul cali
tății produselor; intensificarea cursu
rilor pentru creșterea pregătirii pro
fesionale a tuturor muncitorilor etc.
In secțiile de producție au fost com
pletate „din mers“, cu tehnicieni și
muncitori cu o înaltă calificare, toa
te formațiile de lucru care realizea
ză produse pentru export, asigurîndu-se în același timp o asistență teh
nică corespunzătoare în toate schim
burile. De asemenea, s-au organizat
echipe specializate pe grupe de pro
duse, iar la unele locuri de muncă
din sectorul de elaborare a fontei și
de preparare a amestecurilor de pămînt. care constituiau puncte nevral
gice ale procesului de producție din
turnătorie, au fost repartizați să lu
creze comuniști cu experiență, oa
meni cu munci de răspundere în
întreprindere.

clapeți de reglare, compresoare s-a
dublat, iar calitatea pieselor s-a îm
bunătățit simțitor, procentul de re
buturi reducîndu-se cu aproximativ.
cinci la sută. După cum afirma ingi
nerul Gheorghe Rădăvoi, specialiștii
din sectoarele de concepție își pe
trec acum mai mult de jumătate din
timpul lor de, lucru in secțiile de pro
ducție, participînd nemijlocit la pre
gătirea fabricației și realizarea pro
duselor. După ce au reproiectat în
treaga gamă de robineți-fluture pen
tru apă fierbinte, pompe duplex și
compresoare, aducindu-le la parame
trii prevăzuți de normele internațio
nale. specialiștii din atelierele de pro
iectare, conduse de inginerii Mihai
Anghel și Costin Glăvan, au mers in
secțiile de producție, unde, împreună
cu maiștrii Ion Sandu, Petru Romedea. Ion Bejenaru, Gheorghe Gavri
la. au pregătit fabricația și au reali
zat primele produse, care au și fost
livrate la export. De la inginerul
Adolf Hariec, unul dintre cei mai reputați specialiști din întreprindere,
am reținut că peste 35 la sută din
producția anului trecut a fost nouă
sau reproiectată, iar pentru anul
acesta se prevede să fie asimilate și
modernizate circa 180 de produse, din
care mai mult de jumătate destinate
exportului. Bunăoară, vor fi realizați
și expediați pentru prima dată la
export
robineți-fluture ebonitati,

clapete cu închidere rapidă pentru
industria siderurgică, hidranți subte
rani și alte ' tipuri de armături
dustriale.
La biroul de dpsfacere, unde
discutat cu inginerul Mircea
povschi, am aflat că producția des
tinată exportului în primul trimes
tru este asigurată cu comenzi și
contracte, existînd toate condițiile ca,
în continuare, planul anual să fie
realizat
integral.
Argumentele ?
Maistrul Petru Hanganu, secretarul
comitetului de partid, ne-a precizat
că specialiștii din întreprindere sc
consultă ori de cite ori este nevoie
cu partenerii externi, țin seama de
cerințele acestora, ef’ectuind „din
mers" îmbunătățirile tehnice solici
tate. Un exemplu este concludent. Un
beneficiar din R.D. Germană a solici
tat pentru anul 1985 armături indus
triale care să poată fi folosite în in
dustria chimică și in construcția de
nave. Răspunzind cu promptitudine,
specialiștii din întreprindere au tre
cut, fără zăbavă, la proiectarea pro
duselor respective, au elaborat teh
nologiile de fabricație și, împreună
cu oamenii din secțiile de producție,
au și realizat primele loturi, care vor
fi livrate beneficiarului
chiar . în
cursul acestui trimestru.
Realizarea întregii producții fizice
planificate, la fiecare sortiment, și
îndeosebi a celei destinate exportu
lui, constituie, așadar, un obiectiv de
prim ordin pentru toți oamenii mun
cii din întreprindere. In spiritul indi
cațiilor date de conducerea partidu
lui, personal de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, zilnic se urmărește mer
sul și calitatea producției, aprovizio
narea ritmică cu materii prime și ma
teriale, creșterea indicilor de utilizare
a mașinilor, instalațiilor și utilajelor.
La rindul lor, organizațiile de partid
și-au intensificat activitatea, mobilizînd toate forțele la îndeplinirea și
depășirea planului la producția fizică.
Iar rezultatele sînt cele scontate.
După ritmul în care se muncește in
aceste zile există garanția că meta
lurgiștii din Bacău își vor respecta
angajamentul de a onora înainte de
termen toate contractele încheiate cu
beneficiarii externi.

Gheorqhe BALTA

corespondentul

„Scinteii

Oglindă a muncii harnice a poporului
selor materiale și de reducere a
cheltuielilor, lipsuri ce au influen
menilor muncii, pentru conducerea
țat negativ îndeplinirea unor indi
directă și eficientă a fiecărei uni
catori de plan.
tăți. întărirea și dezvoltarea pro
După cum a subliniat tovarășul
prietății socialiste.
Nicolae Ceaușescu, organele și or
Să analizăm atent acest măreț
ganizațiile de partid au în prezent
bilanț din perspectiva a ceea ce a
înalta îndatorire de a acționa cu
însemnat al patrulea an al cincitoată fermitatea în direcția unirii
naiului actual pentru oamenii mun
și mai puternice a tuturor forțelor
cii. pentru bunăstarea și prosperi
și energiilor celor ce muncesc. întatea Întregului popor. Și în aceas . tăticii ordinii, disciplinei,jși rășpun-,
tă privință dătele 'sllnt dintfe cele
derii în toate sectoarele și unitățile
mai convingătoare : măsurile pcneconomiei naționale, <j.e a fac? .totul
I tru aplicarea programului țle ma
pentru realizarea în cele mal bune
jorare a retribuției personalului
condiții a planului pe acest an și pe
muncitor — acțiune ce s-a încheiat
întregul cincinal 1981—1985 — ceea
la 1 august 1984 — și evoluția pla
ce va crea o bună bază pentru tre
nificată a
prețurilor au asigurat
cerea, la înfăptuirea obiectivelor de
creșterea cu 6 Ia sută a retribuției
dezvoltare economică și socială a
reale față de anul 1980 ; la rîndul
țării stabilite de Congresul al XIIIlor, veniturile reale ale țărănimii,
lea al partidului.
calculate pe o persoană activă, au
Exigențe deosebite se pun în a‘ sporit în anul 1984 cu peste 11 la
cgst sens în sectoarele minier, pe
sută față de anul 1980 ; desfacerile
trolier
si al energiei electrice, unde,
de mărfuri cu amănuntul prin uni
îndeosebi în ultima parte a anului
tățile comerțului socialist au sporit
trecut, s-au manifestat o serie de
anul trecut cu 4,8 la sută față de
lipsuri care au creat serioase greu
anul 1983 ; au continuat să se îm
tăți in desfășurarea normală a ac
bunătățească condițiile de locuit
tivității economice și- sociale. Or
ale populației prin darea in folo
ganele de conducere din aceste sec
sință a 131 900 locuințe ; a sporit
toare au obligația, așa cum s-a
dotarea tehnico-edilitară a localită
subliniat la recenta ședință a Co
ților ; s-a dezvoltat baza materială
mitetului Politic Executiv, ca in cel
a invățămîntului : au sporit efor
mai scurt timp. în cursul lunii fe
turile materiale și financiare ale
bruarie — împreună cu organele
statului pentru ocrotirea sănătății
centrale de sinteză — să elaboreze
populației.
programe
speciale de măsuri pen
Sînt rezultate, care pun puternic
tru lichidarea lipsurilor și realiza
In lumină justețea și realismul po
rea in cele mai bune condiții a
liticii partidului nostru comunist,
producției pe 1985, în ritmurile și
al cărui scop suprem il constituie
la nivelurile stabilite. Totodată, in
înflorirea economico-socială a pa
vederea
gospodăririi raționale, cu
triei, creșterea nivelului de trăi și
maximă răspundere a resurselor
a gradului de civilizație ale între
energetice ale tării. în cadrul re
gului popor. Totodată, ele ilus
centei ședințe a Comitetului Po
trează fermitatea și inalta răspun
litic Executiv, tovarășul Nicolae
dere cu care acționează oamenii
Ceaușescu a indicat ca. pornindu-se
muncii. întreaga națiune pentru a
de la experiența din perioada de
infăptui neabătut Programul parti
iarnă, să se elaboreze din timp și
dului de edificare a societății so
să se prezinte conducerii partidului
cialiste multilateral dezvoltate și
spre aprobare un program de mă
înaintare a României spre comu
suri privind regimul de lucru al
nism. istoricele hotâriri adoptate de
unităților economice și sociale in
Congresul al XIII-lea al partidului.
perioada de vară.
Citind comunicatul in lumina
în spiritul exigențelor formulate
înaltelor exigențe puse permanent
de secretarul general al partidului,
de conducerea partidului, desprin
o
atenție cu totul deosebită trebuie
dem tonul realist, mobilizator al
acordată în fiecare ramură de pro
aprecierilor privind rezultatele din
ducție, în fiecare minister, c.entrală
anul trecut, un ton care nu se îm
și unitate economică folosirii în
pacă cu automultumirea și spiritul
tregii capacități a mașinilor și in
de suficiență, un ton care îndeamnă
stalațiilor pentru a se realiza inte
la o și mai susținută și eficientă
gral producția fizică planificată în
mobilizare a comuniștilor, a tutu
acest an și. in primul rind, produc
ror oamenilor muncii pentru infăpția destinată exportului, pentru di
tuirea exemplară, la toti indicatorii,
minuarea mai substanțială a consu
a planului pe acest an hotăritor al
murilor de materii prițne. materia
cincinalului. Aceasta înseamnă să
le, combustibili și energie pe uni
» privim activitatea de anul trecut
tatea de produs, pentru reducerea
cu toată exigența și răspunderea,
mai accentuată a costurilor de fa
preocupați de a trage toate învăță
bricație și, îndeosebi, a cheltuieli
mintele atit din ceea ce a fost po
lor materiale — principalele căi de
zitiv. cit mai ales din neajunsurile
creștere a venitului national, Sursa
cp s-au făcut simțite, pentru a asi
trainică de asigurare a fondurilor
gura in toate sectoarele, la toate
necesare dezvoltării economicounitățile economice îmbunătățirea
sociale și ridicării nivelului de trai
radicală a muncii in acest an.
al întregului popor.
Este o cerință cu atit mai strin
Este o îndatorire fundamentală a
gentă dacă avem in vedere că. așa
organelor și organizațiilor de partid
cum sublinia tovarășul Nicolae
de a uni intr-un puternic front de
Ceaușescu la recenta ședință a Co
muncă rodnică toate forțele socie
mitetului Politic Executiv al C.C.
tății noastre pentru îndeplinirea cu
al P.C.R., cu toate rezultatele po
succes a sarcinilor de plan pe acest
zitive din anul trecut, in unele sec
an hotăritor al cincinalului — an
toare au continuat să se manifeste
care trebuie să marcheze o îmbu
lipsuri serioase in organizarea pro
nătățire radicală a activității eco
ducției și a muncii, ceea ce a dus
nomice, noi și substanțiale progrese
Ia utilizarea necorespunzătoare a
în realizarea unei calități noi. su
potențialului tehnic și uman, la neperioare în toate domeniile, în în
respectarea termenelor de punere
florirea multilaterală a patriei
in funcțiune a noilor capacități, la
noastre socialiste.
valorificarea- insuficientă a resur-

(Urmare din pag. I)

Producție fizică peste plan
Colectivul întreprinderii „Chimi
ca" din Turda s-a mobilizat exem
plar pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan. Măsurile
luate privind organizarea corespun
zătoare a regimului de lucru, gos
podărirea rațională a energiei elec
trice și a gazelor naturale, aprovi
zionarea cu materii prime și mate
riale, asigurarea funcționării la pa
rametrii superiori a instalațiilor,
s-au concretizat in realizări remar-

cabile. Astfel, s-au livrat peste plan
315 tone hidroxid de potasiu,
15 tone produse macromoleculare,
70 tone acid clorhidric de sinteză,
85 tone clor lichid și 20 tone silicat
de potasiu, întreprinderea incadrindu-se în cotele dc energie electrică
și combustibil alocate. Totodată, s-a
asigurat ca produsele livrate să fie
la un nivel tehnic și calitativ supe
rior. (Marin Oprea, corespondentul
„Scinteii").

PRODUCTIVITATEA MUNCII IN INDUSTRIA
REPUBLICANA
(calculată pe baza producției-marfă)
în procente

Sala tabloului de comandâ de la termocentrala Doicești

A UTILAJELOR $1 INSTALAȚIILOR
După cum se știe, in cadrul programului adoptat
luna trecută de conducerea partidului s-a stabilit ca,
în perioada de iarnă, să fie făcute reparații capitale
la un număr mai mare de instalații, prin devansarea
celor prevăzute pentru trimestrul II sau chiar trimes
trul III. De asemenea, atelierele de reparații ți între
țineri, sectoarele auxiliare ți alte secții ți subunități
care nu sint direct legate de funcționarea instalațiilor
tehnologice cu foc continuu vor lucra in două schim
buri sau chiar intr-un singur schimb prelungit, in ața

fel incit să se evite consumul de energie in perioada
de virf. Efectuarea lucrărilor de întreținere ți reparații este o activitate căreia trebuie să i se acorde
cea mai mare însemnătate, avînd in vedere sarcinile
stabilite la recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la asigurarea tuturor
condițiilor pentru folosirea întregii capacități a mași
nilor și instalațiilor. Prezentăm, in continuare, moda
litățile concrete in care se desfășoară activitatea de
intreținere și reparații în două mari unități economice.

Un program de lucru care vine tot in sprijinul producției
— Noul program de lucru — ne-a
spus ing. Nicolae Costache, mecanicul-șef al întreprinderii —. oferă
condiții optime pentru efectuarea
reparațiilor curente și capitale, iar
personalul compartimentului „meicanic-șef“' este hotărit să le fructi
fice din plin, executind la țimp și
ia un inalt nivel calitativ aceste, lu
crări. Dealtfel, programul concret de
activitate pe care l-am întocmit in
acest sens a și început sâ fie apli
cat cu bune rezultate.
Ce prevede acest program ? în
primul rind. toate utilajele și insta
lațiile mari consumatoare de ener
gie electrică, la care reparațiile ca
pitale erau prevăzute să se execute
în trimestrele II și III, vor fi re
parate în cursul trimestrului I.. Este,
printre altele, cazul liniilor automa
te de formare-t-urnare nr. 5 și nr. 1,
planificate a fi reparate în lunile
iulie și august și la care lucrările
vor fi efectuate pînă la sfirșitul lunii
februarie. Tot . în . această perioadă
vor fi repârate încă 12 utilaje și li
nii tehnologice, printre care un

cuptor de inducție pentru topit fon
ta. un alt cuptor pentru topit oțelul
$i alte utilaje, care au in total o
putere de peste 1 000 kW. Devansa
rea executării acestor reparații va
avea drept efect reducerea cu peste

La întreprinderea
de tractoare din Brașov
5.2 MW, în cursul acestui trimestru,
a puterii absorbite de către uzină
din sistemul energetic național.
în paralel, în zilele de slmbătă și
duminică, adică atunci cind sectoa
rele calde nu lucrează, se efectuează
reparațiile și reviziile la toate utila
jele „cheie" de pe fluxurile tehno
logice, in așa fel incit acestea să
poată funcționa’ La parametrii op
timi, asigurînd o înaltă productivi
tate și calitate. în privința sectoarelor prelucrătoare și de montaj,

care lucrează în două schimburi
fără întrerupere, prin rotație, repa
rațiile și întreținerea mașinilor și
liniilor de fabricație se vor asigura
în schimburile in care aceste sec
toare nu lucrează.
Totodată, se cuvine remarcat fap
tul că piesele de schimb sînt asigu
rate cu prioritate prin forțe proprii,
în uzină există o bună experiență,
care acum își dovedește din plin
eficiența, in legătură cu fabricarea
sau aprovizionarea din vreme a pie
selor de schimb, repararea și pregă
tirea din timp a unor subansamble
și ansamble care se montează ope
rativ în locul celor uzate.
Am trecut pe la cîteva locuri unde
în aceste zile se execută reparații
capitale. Se muncește organizat,
conștiincios. Se poate observa că. în
condițiile noului program de lucru,
există certitudinea că reparațiile
vor fi realizate "la timp, de o ire
proșabilă calitate,. de aici, producția
rieavîhd decît de cîștigat. (Nicolae
Moeanu, corespondentul „Scinteii").

Toate lucrările se desfășoară potrivit graficelor
De la ing. Paul Smărăndescu. di
rectorul Uzinei de reparații cuptoa
re siderurgica» din cadrul Combina
tului siderurgic Galați, aflăm amă
nunte privind modul în care se des
fășoară reparațiile anuale, capitale
și curente la unele secții și agrega
te siderurgice. Așa. bunăoară, se
află in curs de desfășurare repara
ția anuală a laminorului Slebing,
lucrare in care sint angrenate dife
rite colective, însumind circa 2 000
de oameni ai muncii : tehnologi ai
secției, constructori din cadrul în
treprinderii de construcții, montaje
și reparații siderurgice Galati, de la
uzina de reparații cuptoare siderur
gice, de la secțiile de reparații din
cadrul altor uzine de pe platforma
combinatului. Lucrările sint analiza
te operativ la sfîrșitul fiecărui
schimb. Și de fiecare dată se face
aceeași remarcă : toate operațiile
s-au efectuat la timp, după grafic.
Baza materială s-a asigurat prin
uzina de piese de schimb și repa
rații siderurgice din cadrul combi
natului și prin unități ale industriei
constructoare de mașini. în prezent
neexistînd probleme deosebite in
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Campania agricolă de primăvară
Localitățile din
județul Giurgiu,
județ Situat in partea de sud a țării,
ne-au intimpinat cu o vreme rece.
Totuși, gospodarii acestor meleaguri,
convinși că pînă la venirea primăve
rii nu mai este mult, grăbesc pregă
tirile pentru cultivarea legumelor.
Este o grabă pe deplin justificată.
In acest an, în județ se vor cultiva
10 450 hectare cu legume, de pe care
urmează să fie realizată o producție
de 294 330 tone, dip care bună parte
este destinată aprovizionării Capita
lei. Și ceea ce este mai important,
atit pentru unitățile cultivatoare, cit
și pentru consumatori, recolta va
trebui să se obțină cit mai timpuriu.
In județ există comune și sate —
Vidra, Vărăști, Colibași, Valea Dra
gului, Uzunu, Izvoarele și altele —
cu legumicultori harnici și pricepuți,
care cunosc tainele acestei îndelet
niciri. Totuși, secretariatul comite
tului județean de partid a considerat
că este util ca, acum, la început de
an agricol, să faciliteze munca le
gumicultorilor în sensul ca aceștia să
cunoască și să aplice in practică cele
mai noi și mai indicate metode me
nite să asigure realizarea unor pro
ducții mari de legume. Succesul ac
țiunii, binevenite dealtfel, este fa
vorizat de faptul că, în județ, mai
exact la Vidra. își desfășoară activi
tatea Institutul de cercetări pentru
legumicultură
și floricultură.
Ca
atare, zilele trecute, cercetătorii in
stitutului au fost puși față m față
cu șefii fermelor legumicole și alte
cadre de specialitate din acest sector.
Instruirea s-a dovedit utilă. Și aceas
ta pentru că grădinarii s-au ales cu .
cîteva cunoștințe folositoare și cu
aplicabilitate imediată. Din multitu
dinea problemelor din sectorul le
gumicol. secretariatul
comitetului
județean de partid a indicat să fie
larg dezbătută cea mai actuală : pro
ducerea răsadurilor cu consumuri
energetice scăzute. Iar pentru ca in
struirea să aibă un efect practic
imediat — ne găsim tocmai
la
începutul perioadei cînd se face în*
sămințarea legumelor in răsadnițe —

au fost delimitate trei aspecte :
I) prezentarea de către cercetătorii
institutului a celor mai indicate și
mai economice metode de obținere
a răsadurilor ; 2) exemplificarea in
practică a metodelor respective ;
3) analizarea in principalele unități
a stadiului lucrărilor de amenajare
a răsadnițelor. Să ne referim, pe
scurt, la fiecare din cele trei as
pecte.
De la început trebuie arătat că
prin noutățile prezentate s-a infir
mat zicala ; „Să nu vinzi castraveți

această privință. Stadiul reparațiilor,
urmărirea desfășurării ace&tora. analizele amănunțite la fața locului
realizate de factori de răspundere
din conducerea combinatului și. a
uzinei de laminate plate creează
certitudinea că laminorul Slebing,
una dintre secțiile „cheie" ale com-

La Combinatul siderurgic
din Galați
binatului, va fi repus în funcțiune
in termenele stabilite prin progra
mul întocmit în lumina măsurilor
adoptate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.CR.
De asemenea, reparații capitale Se
desfășoară și la alte utilaje și
agregate siderurgice. Este vorba de
melanjorul nr. 2 din cadrul Otelăriei nr. 1. de cuptorul de normali
zare nr. 1 de la laminorul de tablă
groasă nr. 1 și de secția de zincare
din cadrul Uzinei de laminate plate.
Și în cazul acestor obiective, lucră
rile se desfășoară potrivit graficelor

pregătită temeinic, cu cea mai mare răspundere /
sâ garanteze realizarea de recolte
mari și cit mai timpurii. Intre aces
tea amintim necesitatea grăbirii pro
cesului de
încălzire a
gunoiului
— foarte actuală în condițiile aces
tei ierni aspre — prin amestecarea
fiecărui metru cub de gunoi cp un
kilogram de azotat de amoniu ori
cu var nestins sau, și mai simplu,
stropirea acestuia cu apă caldă. In
ce privește amestecul de pămînt,
participanfii au reținut amănuntul
că . acesta nu trebuie să fie acid și
nici toxic. Industria noastră chimică

sind numai biocombustibil. In secto
rul legumicol al unității, aceas
tă activitate era în plină des
fășurare. Șiruri de căruțe aduceau
gunoiul de la grajduri, ce era așe
zat in platforme pe terenul care, in
prealabil, fusese curățat de zăpadă.
Alături, în solarii, pe pat de bio
combustibil. fuseseră insămințate le
gumele, Dintr-un fel de bordeie aco
perite cu folii de polietilenă . se de
gajau aburi calzi ; aceste spatii erau
folosite ca înmulțitoare. între ele,
din folie de polietilenă se amenajase

Pentru legume timpurii-răsaduri de bună calitate
Acțiuni și măsuri în unitățile agricole din județul Giurgiu
grădinarului". Oricît de pricepuți în
meserie sint legumicultorii județu
lui Giurgiu, ei au putut afla de la
cercetătorii institutului din Vidra
multe lucruri interesante și, in
același timp, deosebit de utile — rod
al activității de cercetare. Pornindu-se de la necesitatea economisirii
energiei, s-a arătat că nu se mai
poate recurge la producerea răsa
durilor in sere, ci este necesară reve
nirea la încălzirea biologică, respec
tiv, la folosirea gunoiului de grajd.
Dfesigur, au fost prezentate cele mai
economice mijloace de producere a
răsadurilor de legume ; răsadnițe
obișnuite cu tocuri și ferestre, sola
rii de tip tunel și sere în care se
introduce un strat de gunoi. Cea mai
mare parte a răsadurilor de legume
necesare plantării în solarii și in
cîmp vor fi produse în răsadnițe.
Insă cele mai multe cunoștințe, ade
bun
legumivărate „secrete de
cultor", au prezentat cercetătorii din
Vidra în legătură cu obținerea unor
răsaduri viguroase și sănătoase, care

întocmite. Apropiata intrare în func
țiune a cuptorului de normalizare
nr. 1 și a secției de zincare a de
terminat luarea unor măsuri specia
le. La secția de zincare. de pildă,
principalul utilaj, cuptorul de trata
ment pentru banda zincată, a intrat
în probe de etanșeitate, probe ce se
desfășoară cu succes. Totodată, se
află in reparații curente mai multe
instalații din cadrul Uzinei oțelăriirefractare : melanjorul nr. 6 de la
oțeiăria nr. 3, precum și trei convertizoare, cărora li se fac înzidiri.
în total. în activitatea de reparații
sint angrenați circa 3 500 de oameni
ai muncii. Ia care se adaugă și co
lectivele din cadrul atelierelor de
reparații curente din secțiile și uzi
nele respective.
Pe de altă parte, au reintrat de
curînd în producție, după repara
țiile anuale recent efectuate, lami
norul de tablă groasă nr. 2, furna
lul nr. 6 și laminorul de semifabri
cate, cărora li s-au efectuat repa
rații de bună calitate, perioada des
fășurării acestora fiind devansată.
(Dan Plăeșu, corespondentul „Scînteii“).

pune la dispoziția
legumicultorii
substanțe oare au efecte foarte fa
vorabile asupra nivelului cantitativ
și calitativ al producției. Cercetă
torii institutului au indicat cele mai
potrivite dintre acestea, cu ajutorul
cărora
pot fi stirpite buruienile,
combătuți dăunătorii, oprită alungirea sau stimulată- creșterea plan
telor. Ținînd seama de
produsele
chimice care există, in tehnologiile
privind cultura legumelor, comuni
cate unităților agricole de trustul'
județean al horticulturii, sînt indi
cate modalitățile de folosire a aces
tora. S-a desprins concluzia că pro
ducerea răsadurilor trebuie să con
stituie o activitate de mare însem
nătate de care trebuie să se ocupe
Cu răspundere specialiștii din unită
țile agricole, toți cei care lucrează
in legumicultură.
Să ne oprim la cel de-al doilea
aspect — partea practică. Cercetă
torii institutului au sprijinit coope
rativa agricolă din Vidra să orga
nizeze producerea răsadurilor, folo-

t>

un tunel mai simplu, în care urmau să
fie plantate răsadurile de varză.
Toate sînt amenajări simple, care
pot fi făcute în orice cooperativă
agricolă.
Deosebit de important este ca,
peste tot, amenajările destinate
producerii de răsaduri, cu un con
sum scăzut de energie, să fie făcute
foarte repede. Aceasta s-a desprins
din cel de-al treilea punct al instrui
rii : stadiul însămînțării răsadnițe
lor. Mulți și-au împărtășit experien
ța proprie cîștigată în această activi
tate. Anul trecut, C.A.P. Grădiștea
a produs 800 000 fire de răsad in ră
sadnițe acoperite cu folii de polieti
lenă, realizindu-se pe această cale
economii de 300 000 lei. Și acum, în
această unitate lucrările de pregă
tire pentru producerea răsadurilor
sint avansate. La asociația legumicolă Izvoarele, unde sînt necesare
14,3 milioane fire de răsaduri, au
fost pregătite amestecurile de pă
mînt și continuă transportul gunoiului de grajd, folosindu-se în acest

scop atelajele cooperativelor agri
cole asociate. La C.A.P. Colibași, pe
baza experienței din anii precedenți,
care a dat bune rezultate, răsadurile
sint rep.icate în răsadnițe amenajate
în curțile cooperatorilor, aceștia urmind să le planteze apoi, în cîmp,
pe suprafețele de teren preluate să
le lucreze in acord global.
Din analiza efectuată a rezultat
că in unele unități agricole pregăti
rile pentru producerea răsadurilor
sint întirziate. La C.A.P. Hotarele
există un inmulțitor amenajat pen
tru încălzire biologică și un solar de
8 000 mp pentru repicare. Numai
că aici transportul biocombustibilului intirzie, iar semințele nu fusese
ră preluate de la centrul Vidra. De
asemenea, răsadniță de 10 000 mp de
la C.A.P. Vărăști, care este încălzită
cu combustibil lichid, nu a fost încă
transformată pentru a se folosi com
bustibil solid sau biocombustibil,
iar ramele pentru răsadnițe clasice
nu fuseseră procurate, deși materia
lele respective sînt
finanțate de
I.L.F. Totodată, unele unități agri
cole nu-și procuraseră semințele ne
cesare, cu toate că acestea se află
la centrele specializate, ambalate în
colete. Pe loc au fost stabilite mă
suri pentru ca, în cel mai scurt timp,
semințele să ajungă în unitățile agri
cole, spre a se putea trece la însămințarea lor în răsadnițe, potrivit
graficului stabilit.
Se desprinde concluzia că inițiati
va Comitetului județean Giurgiu al
P.C.R. de a situa în centrul preocu
părilor sale îmbunătățirea radicală
a activității în legumicultură este
foarte binevenită. Măsurile luate, la
materializarea cărora vor fi implica
te mai mult comitetele comunale de
partid și consiliile populare, sint de
natură să asigure realizarea unor
producții mari de legume, astfel
încît județul să contribuie din plin
la buna aprovizionare cu legume a
Capitalei și satisfacerea altor cerin
țe ale economiei naționale.
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Dezbateri aprofundate, concrete, strîns legate
de realitățile din unitățile agricole
Așa cum se subliniază în docu
mentele Congresului al XIII-lea,
realizarea unei noi calități în munca
de propagandă, în învățămîntul po
litico-ideologic trebuie să se expri
me, înainte de toate, în creșterea
forței de înrîurire a dezbaterilor, în
transformarea lor într-un puternic
instrument de dinamizare și mobi
lizare a energiilor celor ce muncesc
la înfăptuirea politicii partidului, la
soluționarea problemelor construc
ției socialiste.
Urmărind modul în care se reali
zează acest obiectiv în mai multe
organizații de partid din comuna
Olteni, județul Teleorman, am re
marcat preocuparea comitetului co
munal de partid de a imprima dez
baterilor un caracter viu, concret,
de a Ie ancora în realitățile de la
fiecare Ioc de muncă. După cum ne
spunea Florian Năstase, secretar
adjunct cu probleme de propagandă
al comitetului comunal_ de partid,
obiectivul principal pe care îl ur
mărește organizația
comunală de
partid anul acesta este aprofundarea
și însușirea temeinică a tezelor, ide
ilor și orientărilor desprinse din do
cumentele Congresului al XIII-lea
al partidului, evidențierea pe aceas
tă bază a unor căi și modalități con
crete de perfecționare a activității
organizațiilor de partid în vederea
întăririi capacității lor de a uni
eforturile tuturor oamenilor muncii
pentru transpunerea în viață a obiectivelor noii revoluții agrare.
Este pozitiv în acest sens faptul că
Instruirea periodică a propagandiști
lor este axată pe cunoașterea docu
mentelor marelui forum al comuniș
tilor tării, precum și a sarcinilor ce
trebuie să se afle în aceste zile în
atentia lucrătorilor din agricultură.
Au fost ărganizate, de asemenea,
pentru propagandiști, schimburi de
experiență și dezbateri-model, avînd
ca temă formele și mijloacele cele
mai adecvate pentru integrarea pro
blemelor reieșite din documentele

Congresului al XIII-lea în dezbate
rile din cursurile învățămîntului de
partid. S-au alcătuit sinteze docu
mentare, grafice și planșe privind
dezvoltarea economico-socială a țării, județului și comunei.
Ce consecințe practice au avut
aceste preocupări ?
Un prim răspuns la această întrebare ni l-a oferit dezbaterea la care
am asistat la organizația de partid
a Asociației economice intercooperatiste pentru creșterea păsărilor.
Pentru o mai bună înțelegere a
unor teze teoretice, propagandistul

fecționare a activității, de realizare
a unor performanțe superioare, de
ridicare a calificării profesionale și
întărire a ordinii și disciplinei.
Revelator ni s-ă părut la organi
zația nr. 2 Perii-Broșteni accentul
combativ imprimat dezbaterilor, stimulindu-se astfel formarea unei
opinii de masă intransigente față de
lipsuri. Cu ajutorul unor sugestive
calcule economice, propagandistul a
pus la îndemîna cursanților o serie
de cifre privitoare la activitatea din
fermă, din fiecare echipă, invitindu-i să reflecteze asupra diferențe-

Insemnări din județul Teleorman
Marin Rizea, după ce a prezentat
tema și obiectivele principale ale
dezbaterii, a considerat că este ne
cesar să explice în prealabil unele
categorii din domeniul
economiei
politice : venit național, beneficiu,
autogestiune,
dezvoltare intensivă.
Judicios orientate de propagandist,
discuțiile au avut un caracter viu,
dinamic, concret, evitînd, deopotri
vă, abordarea abstractă a temei, ca
și alunecarea spre un mod de tra
tare propriu unei ședințe de pro
ducție. Majoritatea muncitorilor și
specialiștilor participanți la dezba
teri au îmbinat analiza principială a
problematicii referitoare la dezvol
tarea economico-socială a României
în cincinalul următor cu accentua
rea principalelor sarcini ce revin
colectivului de aici. Este semnifica
tiv pentru spiritul partinic, de auto
exigență, al cursanților că — deși în
anul trecut plaijul a fost realizat și
depășit la toți indicatorii — continuîndu-se astfel șirul succeselor din
1983, cînd asociația a fost distinsă cu
„Meritul
agricol" clasa I pentru
primul loc ocupat pe țară în între
cerea socialistă, dezbaterile au fost
axate asupra modalităților de per

lor de producție care există de la o
solă la alta. S-a subliniat că, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, cooperatorilor nu
le poate fi indiferent dacă un hec
tar produce mai mult sau mai puțin,
evidențiindu-se că obținerea
unor
sporuri de recoltă depinde în mă
sură decisivă de calitatea muncii, de
executarea la timpul optim a lu
crărilor, de respectarea riguroasă a
normelor
agrotehnice.
Concluzia
care s-a desprins din dezbatere a
fost aceea că fiecare membru de
partid trebuie să fie, prin exemplul
său personal, un factor activ de in
fluențare a conștiințelor, de trans
formare a mentalităților.
Aceeași cerință a reieșit și din
dezbaterea ce a avut Ioc la organizația numărul 4 zootehnie de la
C.A.P. Olteni. Aici, propagandista
Emilia Blîndu a concentrat atenția
cursanților asupra faptului că la te
melia creșterii continue a bunăstării
tuturor se află rezultatele obținute
în producție. Ideea a fost susținută
cu exemple concrete, grăitoare, cu
noscute cursanților. din care reți
nem aici doar exemplele cooperato
rilor Stemata Barbu și Mihai Stan-

Dimensiunile politice
ale teatrului nostru clasic
în „Despot Vodă" (1879)
Vasile
Alecsandri se in
spira cu relativa libertate
din istoria Moldovei seco
lului al XVI-lea
(prima
domnie a lui Lăpușneanu)
și configura — pe funda
lul unor tensiuni morale și
social-politice și prin mij
locirea unei galerii de
personaje elocvente pen
tru lumea și frămîntările
evului
mediu
românesc
— o pagină caracteristică
a luptelor politice din
acea
perioadă.
Evocînd
personalitatea (atestată de
cronică) a aventurierului
Despot Eraclidul, grec, ce
punea mîna pe tronul Mol
dovei, Vasile Alecsandri
propunea atenției un erou
dramatic excepțional. Un
om de un orgoliu și cu o
ambiție egalată doar de
lipsa de scrupule, ipocrizie
și viclenie ; un personaj
ambiguu — de o nemăsu
rată sete de putere, dar
animat totodată de mărețe
planuri privind unirea ro
mânilor din cele trei țări și
eliberarea creștinătății de
sub jugul otoman ; un erou
exceptional, din familia
principilor medievali euro
peni, iar în plan estetic —
prin cutezanța gîndirii și
curajul nebunesc al acți
unii, din categoria titanilor
shakespearieni și renascen
tiști.
Urmărind conflictul cu
„țara" urmat de eșecul
spectaculos al acestui ve
netic utopic și încheindu-și
piesa cu uciderea lui de că
tre Ciubăr (așa cum s-a
observat, „exponent al unei
justiții imanente, al tradi
ției locale"), Vasile Alec
sandri scria o piesă de în
flăcărat patriotism. Presti
giul piesei, încă de la în
ceput, a decurs deopotrivă
din mesajul ei ideologic și
din ținuta sa estetică.
Apropiindu-se de această
celebră dramă romantică,
regizoarea Anca Ovanez a
fost mai puțin interesată
de tumultul pasiunilor și
de portretizarea unor ca
ractere — de dominante
" ‘
,
_____ sau tempera
voliționale
mentale, de patos și culoa
re, de virtuțile cuvîntului și ale tiradelor (ca să
nu mai vorbim de specta
culosul
întîmplărilor
și
răsturnărilor lor). Desci
frarea inteligentă, sprijini
tă pe o valoare inspirată a
situațiilor și pe un decupaj
abil al replicilor și monologurilor — configurează o
dramă a puterii (nu a ca
racterelor), surprinde, adîncește o meditație existen
țială și exprimă, totodată,
o experiență și o atitudine
în istorie specific naționale
(acoladă extrem de cuprin
zătoare și ambițioasă).
Spectacolul se desfășoară
int.r-un cadru (scenografia:
George Dorosenco) de mare
simplitate. în proscenium
domină cîteva obiecte sim
bolice pentru miza conflictului : o coroană■ și un
sceptru — așezate pe un
suport învelit cu catifea
y^su

(care ar putea fi și un bu
tuc al călăului...). Scena
vie, dialogul pitoresc, neu
tru, dintre Limbă Dulce și
Jumătate (și în text —
niște rezoneuri, dar plini
de umor, veseli, sfătoși)
se convertește într-o ex
poziție gravă, filtrată de
ascuțita luciditate a situa
ției din țară. Interpreții adoptă un ton enunțiativ și
reflexiv, distanțat și totuși
deloc nșutru, ci tensionat
dramatic (pentru că perso
najele întruchipate, simbolizind poporul, sînt puter
nic implicate în dramă).

execută nu numai ceremo
nialul trecerii în regimul
ficțiunii teatrale, ci creează
totodată un sens: ne suge
rează că nebunia lui Ciu
băr e doar o haină. O mas
că a lucidității (fapt întărit
și de decupajul replicilor
ce indică, mai degrabă decît un om cu mințile rătă
cite. o inteligentă superi
oară disimulată, un rezonneur). Aparent un fantast,
up imaginativ bolnav, pra
dă unui delir prezumțios —
Ciubăr Vodă (în care un
critic literar a văzut chiar
un „dublu") ne apare în

CRONICA TEATRALĂ

Despot Vodă“ de Vasile
Alecsandri la Teatrul
Național din București

Acest dialog grav va fi re
luat în final — spectacolul
propunînd o viziune ciclică
asupra istoriei. Instrumen
tul principal al acestei vi
ziuni înnoitoare, extrem de
interesante, perfect susți
nută pe firul textului, îl
constituie perspectiva mai
nouă, fructificînd sugestii
mai recente ale studiilor li
terare asupra personajului
Ciubăr Vodă, prin care se
accentuează
discreditarea
setei de mărire și afirma
rea distinctă a idealurilor
naționale.
Se știe, chipul lui Ciubăr,
amintind cu deosebire de
nebunia bufonilor roman
tici, a fost identificat drept
un ecou literar, o influență
din Hugo mai ales, la care
Alecsandri a recurs pentru
a dezvolta vina comică a
dramei romantice și pentru
a propulsa acțiunea. Dintr-o pată de culoare, Ciu
băr devine, în montarea
de la Teatrul Național din
București, un personaj și
un
semn
teatral-cheie.
Apărînd cel dinții în scenă
în ținuta „civilă", cotidiană
și punindu-și o mantie și
o tichie de bufon, Mir
cea Albulescu, excepționa
lul interpret al lui Ciubăr,

cinema
• Mitică Popescu: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19, PACEA (60 30 85) — 15;
17; 19
© Raliul:
FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19
© Cireșarii: COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19, TOMIS (21 49 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
Q Fapt Divers: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12 ) — 12: 14,15; 16,30; 19
• Acordați circumstanțe atenuante?:
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19

spectacolul Naționalului ca
un om care, tentat poate
cîndva de măreție, cum o
mărturisește,
a
realizat
mental capcanele ei. Nebu
nia lui este oglinda jiebuniei Eraclidului.. Ciubăr
iluziei
este
revelatorul1
căzut
amarnice căruia i-a
i
pradă Despot. In CiubărVodă, Despot se poate ve
dea ca un „bufon al soartei" și își poate anticipa
destinul. Dar — paradox
tragic — avertismentul lui
Ciubăr nu lecuiește ; dim
potrivă, Despot este cel ce
„înnebunește" („Nebun aici
intrat-am, nu știu, dar nebum ies" — afirmă perso
najul din ultima scenă a
actului al II-lea). Din das
căl ironic, animat de o ură
acerbă contra tiraniei (ori
care chip ar avea aceasta),
Ciubăr se transformă în fi
nal într-un răzbunător. întruchipînd „obiceiul țării",
valoarea și forța crezului
patriotic.
Spectacolul este de o
mare simplitate, sobrietate.
Geometria lui expresivă
apare uneori cam rece —
aspect ce ar fi putut fi
complinit
printr-o
mai
mare invenție regizorală,
printr-o mai rafinată con-

• Aventurile lui Tom Sawyer; Moar
tea lui «Joe Indianul : AURORA
(35 04 66) — 8,45; 12; 15,15; 18,30
• O lumină la etajul zece — 17; 19,
Lovitură fulgerătoare — 11; 13; 15 :
VIITORUL (10 67 40)
• Romeo și Julieta Ia sat: TIMPURI
NOI (156110) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
© Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14: 16,30; 19 GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Cursa infernală, Bambi î SALA
MICA A PALATULUI — 11; 16; 19,30
• Pe urmele șoimului: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,15;
10,15; 12,30; 14,45;
17; 19,15, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10;
15; 17; 19,15, FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Incredibilele aventuri ale unor

cepție a semnelor teatrale,
muzicale și printr-un joc
mai complex și tensionat.
Cum a reieșit deja din
caracterizarea jocului lui
Mircea Albulescu, actor cu
o mare capacitate de a
transmite odată cu trăirisensuri, originalitatea vi
ziunii regizorale se sprijină
puternic pe talentul interpreților.
Ovidiu Iuliu Moldovan
(care a întruchipat în ul
tima vreme pe scenă sau
pe ecran pe Horea, haidu
cul Pantelimon, și Caligula)
recrează remarcabil com
plexitatea
contradictorie,
paradoxală a lui Despot,
inteligența sa tăioasă, relevîndu-i personajului, cu un
patos reținut, poate prea
reținut, cînd nțăreția idea
lurilor,
cînd ' lipsa
de
scrupule și mizeria egois
mului și cinismul mijloace
lor, cînd vitalitatea cu care
scapă și din gheara mortii, cînd starea de exaltare inconștientă ori cea
de disperare. Actor de
fină
fibră
intelectuală, Ovidiu Iuliu Moldovan
accentuează conștiința tra
gică a eroului rezultată din
contrastul dintre îndrăz
neala gîndului și limitarea
faptei. George Motoi (care
a mai fost Lăpușneanu in
filmul Malvinei Urșianu) îi
conferă eroului lui "
Vasile
Alecsandri o stare de
<
veghe și neliniște, dar
<
și
nuanțe de ipocrizie și violență. In Laski — Gheor<
ghe Cozorici pune o fină
surdină patetismuluii personajului sugerînd discret
ghiara geloziei, luciditatea
acestui aventurier nenorocos. Traian Stănescu (Tomșa) relevă simplitatea preg
nantă, integritatea personajului. Remarcabili ne-au
părut interpreții lui Limbă
Dulce și Jumătate — Radu
ltcus și Emil Mureșan.
Cred că interpretul lui Moțoc, N. Gr. Bălănescu, n-a
găsit exact atitudinea, sta
rea cea mai adecvată per
sonajului, manifestînd ten
dința convertirii registrului
estetic specific dramei is
torice romantice într-unul
mai apropiat dramei rea
liste, dialogului familiar.
Personajului Ruxandra —
Cristina Deleanu îi contu
rează ușor buna credință și
distincția, Anei — Rodica
Mureșan, îi schițează cre
dulitatea, exaltarea, Carminei — Adela Mărculescu —
tumultul pasiunii și povara
trădării, suferința gravă a
eșecului rușinos — mai pu
țin însă setea de mărire.
(Mai ales ultimele două
compoziții nefiind suficient
de individualizate și ro
tunjite).
Opțiunea Teatrului Na
țional din București pentru
„Despot Vodă" trebuie sa
lutată, cu atît mai mult cu
cit se finalizează într-un
spectacol ce relevă convin
gător mesajul patriotic al
piesei.

Natalia STANCUy

italieni In Rusia: VICTORIA (16 28 79)
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 19
• Secretul lui Bachus : CENTRAI*
(14 12 24) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragele noastre bunicuțe : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Amintirea unei mari iubiri: STU
DIO (59 53 15) — 10; 42,15; 15; 17; 19,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Chemarea mării înghețate: POPU
LAR (35 15 17) - 15; 17; 19
• Domn pentru o zi: FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Afacerea Pigot: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Marele premiu :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8 45; 11,45; 15; 18,15
• Scufundarea Japoniei : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 12; 15; 18

■?

ciu, care, printr-o atentă îngrijire și
furajare a vacilor din grupele lor,
au obținut anul trecut
producții
de lapte mai mari cu 3 000—5 000
litri decît colegii lor de muncă, ceea
ce a influențat și veniturile lor. O
asemenea modalitate deschisă de abordare a problemelor
datorate
și prezenței active a inginerului-șef
al unității, Alexandru Budică, invi
tat la dezbateri — a declanșat dis
cuții vii, al căror numitor comun
l-a constituit cerința ca toți, mem
brii de partid să acționeze ferm în
vederea făuririi unui climat de in
transigență față de cei care nu res
pectă programul de lucru, normele
igienico-sanitafe.
Așadar, unghiuri
diferite de abordare a temelor, dar
același fertil, rezultat : din dezbateri
s-au conturat direcții concrete de
acțiune pentru îmbunătățirea acti
vității proprii.
Am consemnat însă — alături de
asemenea dezbateri vii, cu reală
forță de înrîurire a conștiințelor —
și unele cazuri in care discuțiile din
cursuri s-au rezumat la o înșiruire
a unor idei și principii generale, la
o repetare generală a unor teze. La
organizația de bază de la ferma vegetală nr. l de la C. A. P. Olteni
dezbaterile au avut un caracter monoton, cursanții alegindu-se cu pu
ține informații noi și învățăminte
pentru activitatea
viitoare, tocmai
ffindcă nu au fost puse în relief
obiectivele practice ale noii revoluții
agrare, căile concrete ale înfăptuirii
ei. Desigur, la fiecare temă, aborda
rea și clarificarea teoretică sînt de
osebit de necesare, numai în felul
acesta dezbaterile contribuind la ri
dicarea nivelului de cunoaștere al
comuniștilor, la înarmarea lor cu
principiile de bază ale politicii parti
dului. Dar perspectiva teoretică se
cere corelată cu cea practică, in ca
zul nostru cu modul în care își
exercită organizația de partid rolul
conducător, cum soluționează pro
blemele, cum antrenează oamenii la
îndeplinirea sarcinilor ce le revin.
Mai ales că discuțiile ar fi avut un
bogat material de referință, în anul
trecut la nivelul fermei obținindu-se
recolte mici la unele culturi.
Asemenea manifestări de forma
lism reclamă o mai atentă preocu
pare a organelor de partid pentru
asigurarea unei bune informări și
pregătiri
a
propagandiștilor
și
cursanților, a unui control mai riguros asupra modului în care decurg
dezbaterile, exercitat prin prezența
activă a membrilor comitetului comunal de partid la discuțiile din
cursuri, prin
intervenția promptă
pentru înlăturarea, pe loc, a deficiențelor pe care le constată — ce
rință esențială a ridicării învățămîntului politico-ideologic la nivelul
înaltelor exigențe formulate de con
ducerea partidului.

Stan STEFAN

Filmul de amatori — inspirat
nemijlocit din actualitate
Numărul cinecluburilor și. mai
ales, calitatea activității lor ne-ar
fi Îndreptățit să începem însemnă
rile de față cu oricare din acestea.
Ar fi fost o recunoaștere a meri
telor desprinse din talentul și . efor
turile multora din oamenii ce slu
jesc de atîția ani cu pasiune cea
de-a șaptea artă, o invitație la
perseverență și autodepășire pe un
drum niciodată ușor. Ne-am oprit
totuși, pentru început, intr-un colț
de județ și de țară, la Sînnicolau
Mare, pentru că aici ființează pri
mul cineclub din țară apărut in
cadrul caselor de cultură. Cei 26
de ani de activitate neîntreruptă
au făcut ca realizările să fie cu
noscute. apreciate și recompensate
cu importante distincții. Munca
Cineamatorilor de aici este nemij
locit legată de cea a animatorului
cineclubului, talentatul și pasiona
tul activist cultural Ludovic Dama,
scenarist, regizor, operator, labo
rant și montator. Lista realizărilor
— peste 50 de creații — este im
presionantă, . unele laureate la
Festivalul
național
„Cintarea
României". Valoarea mesajului cu
prinsă intr-o formulă artistică ex
presivă are ca suport orientarea
cineamatorilor de aici spre, teme
de mare actualitate și sugestie,
„împliniri", „Omagiu", „Obiceiuri
timișene", „Peisaj industrial". „Ge
nerații", „Medalion folcloric șvăbesc", „Flăcări" sint titlurile unor
pelicule care, sub forma jurnalului
de actualitate,
documentarului,
poemului cinematografic sau fil
mului artistic rescriu în imagini
pagini din cronica prefacerilor re
voluționare de pe meleagurile Ba
natului, incluzînd evocarea unor
tradiții de muncă .și luptă ale mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor,
fără deosebire de naționalitate,
realizările timpului nostru sau
descinzind într-un viitor nu prea
îndepărtat.
Prezență activă în viața culturală a localității și județului, cine
clubul a ’organizat, la împlinirea
unui sfert de veac de activitate.
„Festivalul jubiliar al filmului de
amatori" și schimbul de experien
ță „Filmul de amatori — tradiție,
actualitate, perspective", cu parti
ciparea unor cinecluburi reprezen
tative din țară, prilej de analizare
a activității cineamatorilor. Pil
duitoare este aici și ritmicitatea.
Anul trecut se aflau în lucru mai
multe filme : „Teremia Mare —
perspective", partea a doua. „Po
vestea unei menghine" — docu
mentar despre dezvoltarea indus
triei mici in comune, „In jurul că
ruțelor" — documentar artistic și
un film cu interpreți pe teme ale
educației tinerilor. Asemenea preo
cupări sint firești pentru că și
y^nembrii cineclubului sint tineri :

corespondentul „Scînteii

19,00
19,20
19,55
20,45
21,00
«1,50

noașteti Interpretul ’ *
Atlas
muzical • Monografiile. Reporta,
• Iarnă românească. Recital Tu
dor Gheorghe
Ianuarie — Cronica evenimente
lor politice (color)
Telejurnal (parțial color)
Teleenciclopedla (parțial color)
Floarea din grădină (color).
Mondovision (color)
Film artistic : „S-a intîmplat la
Sandakan“. Partea I
Telejurnal (parțial color)

De la picătură la fluviul economiei
(Urmare din pag. I)
comuniștilor din orga
nizația de bază nr. 6
ring, unde este secre
tară filatoarea Maria
Iordache. S-au dezbă
tut sarcinile ce revin
comuniștilor din docu
mentele Congresului al
XIII-lea, completarea
cu aceste sarcini a pla
nului de măsuri adop
tat de adunarea de
dare de seamă și ale
geri. Bineînțeles, o
problemă la ordinea
zilei a fost cum se
poate acționa în conti
nuare pentru folosirea
rațională și economi
sirea energiei electri
ce. Cu atît mai mult cu
cit rezultatele noastre
de anul trecut, cind din
„picături" am adunat
o economie de 1 938
MWh energie electrică,
suficientă pentru asi^gurarea
funcționării

întreprinderii timp de
17 zile, ne conduceau
spre o asemenea con
cluzie. Și anume, că in
materie de economisi
re nu există atît limite
tehnice, cit limite de
atitudine, de înțelege
re a necesității de a
economisi. Filatoarea
Georgeta Lungu s-a
referit printre altele,
în cuvintul său, la
problema economisirii
energiei electrice în
propriile noastre locu
ințe. Să lăsăm numai
cite un bec in fiecare
cameră, să le înlocuim
pe cele cu consumuri
mai mari, să scoatem
din priză frigiderele
ș.a.m.d. Și alte fila
toare, Joița Ghelase,
Elena Alexandru s-au
referit la acest aspect.
De ce ? Este o proble
mă de producție, de
muncă ? Nu ! Dar este
o problemă de atitu
dine,
de
educație.

Pentru că nu poți fi
econom la locul de
muncă
și
risipitor
acasă sau invers. A
fi cu adevărat comu
nist înseamnă să fii
un exemplu de com
portare, de atitudine
in toate împrejurările
— și la locul de mun
că și acasă, in familie.
In fond, în șuvoiul
economiilor
întregii
țări nu se adună și
aceste picături de energie economisite in
propriile noastre lo
cuințe ?“
...O gindire matură.
O gindire pe care să
ne-o însușim cu toții,
care să ne călăuzească
zi de zi in activitatea
noastră. O gindire care
va face ca „picături
le" de economii să se
transforme in mari
fluvii, pentru binele
tuturor, pentru binele
țării.

Institutul politehnic București. Intr-unui din laboratoarele Facultății de elec
tronică și telecomunicații

•
Jandarmul
și
extratereștrii:
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11;
13; 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) —
9; 11; 13; 13; 17; 19
• Avertismentul: LUMINĂ (14 74 16)
— 9; 12; 15; 18
• Mama — 9; 11, Povestea micului
cocoșat — 13; 15; 17; 19:
DOINA
(16 35 38)
• Iubirea are multe fețe: DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 15,30; 18,30, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 15; 18, VOL
GA (79 71 26) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Salamandra: UNION (13 49 04) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Rocky II: LIRA (317171) — 15; 17;
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13;
15; 17; 19. ARTA (213186) — 9; 11;
13; 15; 17; 19

însemnări despre
activitatea cinecluburilor
din județul Timiș
locomotivă" are numeroase impli
cații in procesul de producție, de
perfecționare a pregătirii de spe
cialitate. Altele, de aceeași factu
ră. ca „Porumbul de Hitiaș", se
ocupă de experiența pozitivă din
agricultură, sau „Alimentația ra
țională" — dezbate o temă de inte
res obștesc. Cineclubul este prezent
în fiecare an în „Secvența timișană“ cu noi filme de scuirt-metraj,
prin care tradiția lui se îmbogă
țește.
Mai recent apărute, cinecluburile
de la „Electrotimiș" și Casa de
cultură a tineretului sint în cău
tarea propriului drum. „Joc" este
un film de animație realizat de
Walter Covlescu, în colaborare cu
elevii Liceului de artă plastică, sau
„Casa de piatră" realizat de ace
lași cineclub al Casei de cultură
a tineretului, în colaborare cu casa
studenților. Dealtfel, studenții ti
mișoreni dezvoltă în cineclubul lor
„Gaudeamus" o frumoasă activita
te de producere și difuzare, ceea
ce le-a adus numeroși lauri. Sub
conducerea lui
’ 1 Nicolae Lengher,
împreună cu Gh. Șfaițer,
. ' . . Adrian
Drăguț, Lucian Ionică. Nicolae
Mandea, Radu Adrian etc., studenții au o bogată producție cinemătografică de cele mai diverse genuri. „Cumpăna", „Cînt". „Sensurile și neliniștile unei străzi",
„Traian Vuia", „Ferma de lîngă
oraș" sau „Odiseea spațială 2002“
arată marea diversitate a preocu
părilor. Filmul vine în sprijinul
pregătirii profesionale și al inova
ției tehnice, susține lucrări de di
plomă. „Mașina de ascuțit și uti
lizat scule din materiale dure".

film de St. Popa, oferă imagini ale
unei realizări tehnice originale.
Numeroase filme au subiecte isto
rice sau se ocupă de generația tînără. Este evidentă preocuparea
pentru dezbaterea de idei, pentru
afirmarea virtuților educative ale
filmului.
Apărut ceva mai tîrziu, cineclubul „Constructorul'' tinde să devi
nă reprezentativ pentru mișcarea
de cineamatori. Conducerea clubului și a trustului de construcții oferă condiții deosebite de lucru și
prezentare. Sub conducerea subinginerului Gheorghe Huiban, ală
turi de un colectiv tînăr și pasio
nat, s-au produs aici in ultimii ani
citeva pelicule de bună calitate.
Unele documentare ca „Marea
Unire" sau „Orele presei" sint de
interes general. „Cota 47". eseu
cinematografic despre munca con
structorilor văzută de la înălțimea
unei macarale. „Glia", medalion
despre un erou al muncii socialis
te, dar mai ales „Turnul" șl „Fo
losirea superplastifianților în pre
pararea betoanelor" sau alte scurtmetraje despre execuția hldroizolațiilor, exploatarea și gospodărirea
utilajelor pe șantiere, tehnologii
moderne în construcții, care preo
cupă colectivul de aici, stau în atenția cineclubului pentru spriji
nirea producției. Filmele educative
își găsesc un loc aparte prin cele
citeva scurt-metraje : „Amfiteatre
le educației comuniste", „Nu sînt
Hamlet", „Imagini pentru adevăr" ;
ele sînt proiectate adesea în fața
tinerilor constructori și însoțesc
obișnuit manifestările clubului.
Și casa de cultură a municipiu
lui are un cineclub.
Animatorul
cineclubului, Iosif Costinaș, lucrea
ză de peste două decenii și filme
le sale s-au bucurat de prețuire
deosebită, fiind răsplătite cu nu
meroase distjncții la confruntările
interne și internaționale. într-o
cadență de 1—2 pe an. filmele rea
lizate dovedesc un grad avansat
de profesionalitate în alcătuirea
scenariilor și în surprinderea Ima
ginilor.
Cu preocupări atît de vechi, cu
rezultate deosebite, cineamatorii
timișeni înscriu o pagină nouă, de
autentică modernitate în preocupă
rile culturale actuale. Prin cele
mai bune filme, cunoscute și pre
țuite de mulți spectatori, cineama
torii adaugă frumoase pagini de
cunoaștere a oamenilor locului, a
preocupărilor și aspirațiilor lor,
deschid noi perspective spre uni
versul tehnic, inscriindu-se în
marea operă de educație a omului
timpului nostru.

Emil VASILESCU
Cezar IOANA
corespondentul
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14,40

13,00 Telex
13,05 La sflrșlt de săptămînă
(color)
• Te cînt țara mea frumoasă 1
Melodii populare • Gala
dese
nului animat • Cîntecul cuvinte
lor — „Stanțe de iarnă" • Melo
dii lirice • Marile momente ale
baletului • Telesport • Recu-

Melania Nițușcă, Tihomir Todorov,
Iosif Roos, Rodica Bogdan. Radivoi Sablici, Carol Steiner.
Centrul de greutate al activității
cineamatorilor se află în Timișoa
ra. Nu mai puțin de șase cinecluburi ființează aici de mulți ani,
configurînd o bogată și autentică
tradiție. La loc de frunte se situ
ează cineclubul de pe lingă clubul
C.F.R. „16 Februarie". Printre cele
mai recente aprecieri ale calității
muncii de aici se află acordarea
premiului I pe țară pentru cinecluburi la Festivalul „Cintarea
României", Cei cîțiva membri ai
cineclubului condus de Sandu Eugen și Radu Mircea și-au organizat activitatea in principal în ju
rul unor teme de mare interes
profesional. „Testul mecanicului de

• Ghețuri pe înălțimi: FLOREASCA
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17; 19, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30

teatre
O Teatrul Național
(14 71 71, sala
mică) : Ploșnița — 14; Hagi Tudose
— 18,30; (sala Atelier) : între cinci și
șapte — 19; (sala din Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Idolul și Ion Ana
poda — 18.
•
Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de

O FRUMOASĂ POVESTE
DE IARNĂ
(Urmare din pag. I)
a doisprezece ani („perioada ciclo
turistică" a elevilor de aici, 1960—
1972) pe trasee naționale și inter
naționale, veritabile performanțe
ale curajului, rezistenței, educației
și cunoașterii.
Pe convorbitorul meu l-am cu
noscut pe cînd se exercita ca das
căl de gimnastică și geografie în
Micfalău, sat așezat lîngă apa Oltu
lui, în acolada Carpaților. Oltultînâr, Oltul-copil, abia pogorit din
gurile de piatră ale Hășmașului
Mare, de la izvoare, a fost marto
rul vieții spartane pe care au dobindit-o generațiile de școlari din
zonă, sub îndrumarea atentă de pă
rinte și prieten a acestui talentat
constructor de colectivități tinere.
Și nu numai tinere. „Prin copil ac
ționezi asupra părintelui" și-a pus
drept țintă pedagogul pornit la
drum lung. Ce anume i-a învățat
pe școlari și, prin aceștia, implicit
pe părinții lor, profesorul Fejer
Acațiu ? A început prin a-i învăța
să bea apă minerală, deoarece sa
tul e așezat pe un imens fagure de
ape feruginoase, un aliat de forță
și vigoare longevivă a țăranilor lo
cului. Apoi i-a învățat, rînd pe
rind, cu răbdare, șă facă sport. Re
zultatul : cele mai multe din disci
plinele sportului și educației fizice
moderne (atletism de performanță,
oină, handbal, volei, fotbal, schi,
ciclism etc.) se practică azi în mod
curent și în proporții de masă în
locurile și in școlile unde s-a exer
citat inimosul dascăl. In virtutea
aceluiași demers de tip naturist, de
pregătire pentru muncă și viață, în
vățătura școlară s-a extins în mod
ingenios într-o operă civică de an
vergură, care a îmbogățit de-a lun
gul anilor multe domenii ale vieții
publice din Micfalău și municipiul
Sfintu Gheorghe : plantații de ar
bori, amenajări de șosele și mar
caje turistice, construirea unei baze
sportive sătești după exigențe olimpice, colectarea unor adevă
rate piramide de fier vechi, exer
citarea unui șir de profesiuni
pentru care optează școlarii ș.a.m.d.
Școala practicii, care se numeș
te și „școala vieții", se conjugă
bine cu cealaltă, a instrucțiunii
publice. Cine mai știe azi nu
mărul generațiilor de școlari, pio
nieri și uteciști, care au trecut prin
această școală paralelă, avînd șansa
\^de a-1 fi avut profesor, părinte și

violoncel și orgă Ioana Ostafi — Iosif
Gerstenengst — 19.
O Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vînzătorul de păsări — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) ;
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 14;
Neinsemnații — 18,30;
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : în
tr-un parc pe o bancă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 18.
• Teatrul Foarte
Mic (14 09 05) :
Trestia gînditoare — 18,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Karamazovii — 17; (sala
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 18,30.

prieten pe omul despre care vor
bim ? ! Bilanțul e acesta : trăind și
drumețind sub pavăza acestui mare
educator, sutele de elevi au ciștigat
din belșug sănătate de trup și să
nătate de minte, s-au oțelit și ma
turizat, și-au lărgit continuu ori
zontul de cunoștințe, pe scurt, au
învățat să devină cetățeni demni și
integri ai patriei lor. România socialistă.
„Care a fost întîmplarea cea mai
amuzantă a acestei ierni în tabără ?“ îi întreb pe expediționari.
„Ne-am făcut un iglu, ca eschi
moșii", vine răspunsul coral.
„Cum ați ieșit cu autofinanța
rea
il iau la rost pe „contabi
lul" taberei, care nu se pierde nici
decum și imi
‘ ’ răspunde „profesionai" :
„Ne-am întors cu un numerar
necheltuit de o mie de lei, sold
care intră în bugetul taberei viitoare".
„Vreo faptă socială e de consem
nat ?“
Intră în vorbă „scriitorul" expediționarilor :
„Am urcat un buldozer la LisnăuVale, să deschidă drum prin zăpezi
către sat. Apoi am făcut recensămîntul : sînt 109 locuitori aici, ju
mătate români, jumătate maghiari".
Starea de sănătate o sintetizează,
chiar neîntrebat, „sanitarul" expe
diției :
„Fiecare dintre noi am cîștigat
două-trei kilograme în plus. Caz de
boală nici unul. Cînd ne-am întors
din zăpezi hăulind, orășenii se
uitau la noi ca la extraterestri.
Ce să mai înțelegi ?“
De înțeles, există multe, desigur.
Proaspăt sosiții din tabăra de la
Lisnău-Vale, unde cei zece și-au
petrecut in chip util și plăcut va
canța din acest ianuarie fabulos, au
scris o nouă filă în cronica romantic-revoluționară a tineretului stu
dios din Sfîntu Gheorghe și împre
jurimi. Am aflat astfel ceva despre
modul de a fi, a munci, a învăța,
a cuteza, a visa al vlăstarelor celor
din această zonă cu oameni harnici,'
care trăiesc și muncesc înfrățiți în
deplină egalitate de drepturi și în
datoriri. Profesorul Fejer Acațiu
este unul dintre cei mulți, motiv
pentru care am schițat portretul
acestui pedagog inimos, acum, în
această zodie a zăpezilor și a autodevenirilor unui an întreg.

• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Turnul de fildeș — 18.
• Teatrul
Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Viena — 15; 18,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Arta con
versației — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18; (sala
Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română“
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Trubaduri și purim-spileri — 18.
• Teatrul „Ion Creangă14 (50 26 55) :
Cenușăreasa — 18.
• Circul București (10 41 95) : Parada
circului — 15,30; 19.
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PRAHOVA
Cimp larg de afirmare
a progresului tehnic
Una din principalele preocu
pări ale oamenilor muncii de
la fabrica mecanică de precizie
din Breaza este și aceea de a
valorifica superior metalul. In
această largă acțiune o contri
buție deosebită au adus-o mem
brii organizației democrației și
unității socialiste din unitatea
respectivă. Cercetătorii, proiectanții, inginerii, maiștrii de la
concepție și din sectoarele cal
de, avind in frunte pe comuniști,
au reușit să extindă tehnologia
modernă de prelucrare a meta
lului prin procesul de extruziune la rece. Dacă anul trecut 20
la sută din reperele fabricatelor
unității se obțineau prin aceas
tă tehnologie de vîrf, acum
chiar din prima lună a lui 1985
procentul a crescut la 30 Ia
sută.
— Tot cu concursul organiza
ției democrației și unității so
cialiste din unitatea noastră —
ne spune Constantin Vlăsceanu,
președintele consiliului oameni
lor muncii, secretar al comite
tului de partid — am reușit să
mobilizăm întregul nostru co
lectiv de cercetare și proiecta
re pentru reducerea timpului
de realizare a proiectelor și do
cumentației de fabricație cu o
lună de zile mai devreme la
cîteva produse. Concomitent s-a
stabilit și realizat întreaga teh
nologie de fabricație, în curînd
noile produse urmînd să intre în
fabricație de serie. (Constantin
Căpraru, corespondentul „Scîn
teii").

DOLJ :
Manifestări
politico-educative
Sub egida Consiliului jude
țean Dolj al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste,
toate organizațiile componente
și-au prevăzut o paletă largă
de manifestări politico-ideologice și cultural-educative : mese
rotunde, dezbateri, expuneri,
întilniri cu scriitori, simpozioa
ne — sub genericul „Pentru în
făptuirea obiectivelor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., puter
nică mobilizare a -întregului
popor". Asemenea manifestări
au avut loc la cluburile munci
torești „Electroputere" și âl Re
gionalei C.F.R. Craiova, la casa
de cultură a municipiului și la
cea a tineretului din Craiova,
la întreprinderea de transfor
matoare și motoare electrice
din Filiași, la Biblioteca jude
țeană și la întreprinderea de
rețele
electrice din Craiova.
'Nicolae Băbălău, coresponden
tul „Scînteii").

VASLUI
Acțiuni
edilitar-gospodârești
In organizarea consiliului ju
dețean al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, în
orașele și comunele vasluiene
au loc în aceste zile numeroase
acțiuni edilitar-gospodârești.
Astfel, cetățenii municipiului
Vaslui, care au depășit în 1984
planul lucrărilor de gospodă
rire și înfrumusețare cu 66 mi
lioane lei,
acționează acum
energic și în număr mare pen
tru înlăturarea urmărilor lăsate
de căderile abundente de ză
padă. După ce au curățat stră
zile și trotuarele, cetățenii din
circumscripțiile electorale nr. 11,
9, 17, 3 și 13, în frunte cu de
putății Vasile Amăriuței, Dumi
tru Moșneanu, Grigore Munteanu, Vasile Pruteanu și Tudorache Caloianu, îndepărtează
zăpada de pe acoperișul blocu
rilor, pentru evitarea infiltra
țiilor și a degradării spațiului
locativ. In același timp, coope
ratorii din comunele Stănileștl,
Lunca Banului, Vetrișoaia, Berezeni, Fălciu ș a., din consiliile
unice Huși și Fălciu, lucrează
intens la decolmatarea canalelor
de desecări și de aducțiune a
apei. Acțiuni ce vizează buna
gospodărire a localităților și pre
gătirea condițiilor pentru de
clanșarea campaniei agricole de
primăvară se desfășoară, de
asemenea, în orașul Huși și în
comunele Murgeni, Codăești,
Deleni, Tutova, Vulturești. Dimitrie
Cantemir și Zorleni.
(Petru Necula, corespondentul
I „Scînteii").

I

Creșterea continuă a rolului
organizațiilor de masă și obștești
(Urmare din pag. I)
simple elemente de legătură. Ast
fel, organizațiile de masă și obștești
au fost investite cu funcții și res
ponsabilități proprii, ca factori im
portanți ai sistemului nostru politic
și social, ai democrației muncito
rești, revoluționare, configurîndu-lise o fizionomie proprie, de auten
tică valoare in întregul proces de
organizare și conducere a societății
noastre. Pentru că, așa cum apreCeaușescu,
cia tovarășul
Nicolae
creșterea rolului politic conducător
al partidului nu înseamnă monopo
lizarea activității politice, ci. dim
potrivă, integrarea sa adincă în în
treaga viață socială, duce și trebuie
să ducă la accentuarea participării
întregului popor la viata politipă a
societății, la perfecționarea și di
versificarea cadrului
organizatoric
de participare a tuturor categoriilor
sociale la conducerea democratică a
statului. în această lumină, condu
cătorul partidului și statului nostru
a formulat concepția unitară și clar
văzătoare, de largă perspectivă po
trivit căreia : „Un rol tot mai im
portant în dezvoltarea democrației
socialiste, în întreaga activitate de
construire a noii orînduiri sociale
din tara noastră au organizațiile de
masă și obștești — sindicatele, or
ganizațiile de tineret și femei, uniu
nile cooperatiste, uniunile de crea
ție și asociațiile profesionale și ști
ințifice. Lor le revine sarcina de a
asigura participarea efectivă și cit
mai activă a membrilor lor la ela
borarea și înfăptuirea politicii parti
dului in toate domeniile de activi
tate, la dezbaterea legilor și prin
cipalelor
hotăriri ale statului, la
apărarea și dezvoltarea proprietății
socialiste".
O etapă calitativ superioară s-a
înregistrat în activitatea organizafiilor de masă și obștești pe baza
măsurilor luate la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care
se asigură reprezentarea de drept a
principalelor organizații de masă și
obștești — care cuprind practic covîrșitoarea majoritate a membrilor
societății noastre — Uniuhea Gene
rală a Sindicatelor, mișcarea de fe
mei, U.T.C, și U.N.C.A.P. — in gu
vern, in numeroase organe de partid
și de stat (Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a
României, Consiliul Organizării Economico-Sociale, Consiliul Culturii și
Educației Socialiste etc.), în consi
liile de conducere ale ministerelor,
în diferitele organe și organisme
centrale și locale. De asemenea, in
colectivele de conducere ale unități
lor social-economice,
președintele
sindicatului, secretarul organizației
U.T.C. și președinta comisiei de fe
mei (unde femeile au o pondere
mai mare) dețin de drept funcția de
vicepreședinți ai consiliilor oameni
lor muncii. Nu există organism sau
comisie în diferitele probleme ale
vieții și activității economico-sociale
în care să nu fie cuprinși și repre
zentanți ai diferitelor organe și or
ganizații de masă și obștești, care
desfășoară
activitate în domeniile
respective. Toate acestea permit pro
movarea consecventă a propunerilor
diverselor categorii de oameni ai
muncii în cadrul măsurilor ce se
adoptă la diferite niveluri, asigură
participarea activă la elaborarea și
realizarea tuturor deciziilor, crește
rea răspunderii și angajării acestora.
O dovadă elocventă a consecven
ței cu care conducerea partidului
acționează pentru creșterea rolului
organizațiilor de masă și obștești,
pentru participarea lor activă la con
ducerea societății o constituie recen
tele măsuri adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului. Completările

și modificările aduse Statutului
P.C.R. prevăd ca .președintele Consiliului Central al Uniunii Generale
a Sindicatelor, prim-secretarul C.C.
al U.T.C. și președinta Consiliului
Național al Femeilor să fie mem
bri sau membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.

CONTRIBUȚIE SPORITĂ
LA ÎNFĂPTUIREA HOTĂRIRILOR CONGRESULUI AL
XIII-LEA. Pretutindeni, sub îndru
marea și conducerea organelor și
organizațiilor de partid, organizațiile
de masă și obștești acționează cu re
zultate mereu mai însemnate în în
treaga viață economică, politico-educativă și cultural-sportivă, asumîndu-și angajamente proprii și ini
țiind numeroase acțiuni cu larg ca
racter de masă. In acest cadru. în
lumina orientărilor secretarului ge
neral al partidului și corespunzător
rolului fiecărei organizații, s-au în
tărit funcțiile și răspunderile tutu
ror organelor și
organizațiilor de
masă și obștești privind antrenarea
și participarea tuturor membrilor lor
la elaborarea și realizarea politicii
generale a partidului și statului nos
tru, unirea și mobilizarea tuturor
forțelor de care dispune poporul
nostru în înfăptuirea
Programului
partidului.
In mod practic, viața și activita
tea oricărei localități sau unități so
cial-economice și din orice domeniu ar fi greu, poate chiar imposibil de imaginat, fără prezența vie,
mereu mai rodnică a organelor și
organizațiilor de masă și obștești,
în întrecerea socialistă pentru în
deplinirea și depășirea planurilor de
dezvoltare economico-socialâ, în ac
țiunile pentru generalizarea pro
gresului tehnic, a inițiativelor mun
citorești valoroase, în ampla activi
tate de dezvoltare a conștiinței
socialiste, patriotice. în orice aspect
al existenței noastre, definitorie este
angajarea lor plenară în sporirea
propriei contribuții la înfăptuirea
programelor de dezvoltare multila
terală a patriei. In acest cadru men
ționăm afirmarea puternică a celei
mai noi organizații politice de masă,
revoluționar-patriotică — Organiza
ția Democrației și Unității Socialiste.
Creată la inițiativa
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ca organizație
proprie a F.D.U.S., cuprinzînd deja
milioane de membri, in anii ce au
trecut de la constituirea sa, O.D.U.S.
s-a impus în viața patriei ca un
factor important în dezvoltarea și
afirmarea democrației noastre mun
citorești, revoluționare, în lupta
pentru progresul multilateral al
patriei.
Garanția înfăptuirii rolului major
ce revine organizațiilor de masă și
obștești în societatea noastră o con
stituie conducerea lor directă de că
tre organele și organizațiile de
partid. Principiul
fundamental al
conducerii de către partid a fost sta
tuat ca urmare a unei bogate expe
riențe de viață de-a lungul între
gului drum istoric parcurs de orga
nele și organizațiile de masă $i
obștești.
In politica partidului nostru, In
documentele adoptate de Congresul
al XIII-lea, in gindirea revoluționară a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, toate organele și organi
zațiile de masă și obștești iși văd
exprimate cele mai scumpe idealuri
și năzuințe, calea înfăptuirii armo
nioase a intereselor generale, colec
tive și personale, a prosperității pa
triei și bunăstării fiecărui membru
al societății noastre. Exercitarea ro-

INFORMAȚII SPORTIVE
• In ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de handbal
„Cupa Serdika". de la Sofia, selec
ționata României a întîlnit repre
zentativa Bulgariei, pe care a în
vins-o cu scorul de 24—16 j(9—7). în
celelalte două partide disputate s-au
înregistrat următoarele rezultate :
Cehoslovacia
—
Turcia
25—21
(15—11) ; R.D. Germană — Polonia
31—23 (16—12).
în clasament conduc, neînvinse, echipele României și R.D. Germane
— cu cîte 4 puncte, urmate de for
mațiile Bulgariei, Cehoslovaciei —
ou cîte 2 puncte. Poloniei și Tur
ciei — zero puncte.
• In runda a 9-a a turneului in
ternațional masculin, din cadrul
festivalului șahist vilcean de la Călimănești-Căciulata, Armaș l-a în
vins pe Torok. Pavlov a cîștigat la
Mircea Iosif, Ciolac a pierdut la
Pavlovici, iar partidele Kallay _ —
Ionesc'u și Biro — Ștefanov s-au în
cheiat remiză. In clasament conduc
Iuliu Armaș (România) și Gabot
Kallay (Ungaria), cu cîte 7,5 punc
te, urmați de Șandor Biro (Româ
nia) — 6 puncte. Parik Ștefanov
(România) — 5,5 puncte și Mircea
Pavlov (România) — 5 puncte (3).
După 12 runde. în turneul rezer
vat maeștrilor conduc loan Crișan

(Calculatorul București) și Florin
Isachievici (Universitatea Iași) —
cu cîte 9 puncte.
în concursul masculin pentru nor
mă de maestru, după 11 runde, pe
primele locuri ale clasamentului se
află Gheorghe
Găburici
(I.O.R.
București) și Gruia Călinescu (Po
litehnica București) — cu cite 9
puncte.
• La poligonul Dinamo din Ca
pitală se vor desfășura sîmbătă și
duminică campionatele internaționale de tii ale României pentru
arme cu aer comprimat. La întreceri vor participa, alături de cel
mai buni țintași din țara noastră,
și o serie de sportivi de valoare din
R.D. Germană și Ungaria.
Astăzi, in prima zi de concurs,
sint programate probele de pușcă
(masculin și feminin).

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 1 FEBRUARIE 1985
EXTRAGEREA I : 77 24 41 39 17
67 59 13 65
EXTRAGEREA a Il-a : 61 30 34 85
15 25 71 12 82

lului conducător al partidului dă.
astfel, expresie nu numai legităților
obiective ale dezvoltării sociale, ci
și aspirațiilor tuturor membrilor or
ganizațiilor de masă și obștești.
Iată de ce acest principiu este sta
tuat la loc de frunte în documentele
programatice ale fiecărei organizații
de masă și obștești.
Se cuvine subliniat că, asemănă
tor întregii vieți sociale, conducerea
de către partid a organizațiilor de
masă și obștești
nu se realizează
prin metode administrative, de co
mandă, ci printr-o muncă politică
vie. de convingere și influențare a
conștiinței
oamenilor și, totodată,
prin exemplul
personal pilduitor,
militant al membrilor de partid.
In același timp, partidul nostru
este vital interesat în sporirea efi
cienței întregii activități desfășura
te de organizațiile de masă și obștești — ca formă principală de antrenare a oamenilor muncii la întreaga viață politică, economică, socială, culturală, la conducerea socie
tății.
Rezultă cu necesitate importanta
pe care o capătă perfecționarea
muncii desfășurate de aceste organizații, a stilului și metodelor de
răspunderii în
muncă,
creșterea
exercitarea rolului și atribuțiilor ce
le revin.
Fără
îndoială, cel
__ de-al treilea
Congres al F.D.U.S. și cea de-a doua
Conferință pe țâră a O.D.U.S. vor
determina un salt calitativ în întrea
ga activitate
a organizațiilor de
masă și obștești, sporirea contribu
ției lor la înfăptuirea grandiosului
program de muncă și luptă adoptat
de Congresul al XIII-lea al P.C.R.

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscâlescu, a primit, vi
neri, pe Gheorghi Karamanev, vice
președinte al Consiliului de Miniștri,
ministrul producției și comerțului de
mărfuri de larg consum al Republi
cii Populare Bulgaria.
In timpul întrevederii, care s-a
desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au fost subliniate bunele
raporturi de prietenie și colaborare
care s-au statornicit între partidele,
țările și popoarele noastre, relații
care cunosc o dezvoltare continuu

Cronica

ascendentă, în spiritul înțelegerilor și
orientărilor convenite cu prilejul întilnirilor la cel mai înalt nivel
româno-bulgare.
Au fost evidențiate, totodată, noi
posibilități de extindere a colaborării
și cooperării bilaterale, de lărgire Și
diversificare a schimburilor comer
ciale reciproce.
Au participat Ion Pățan, ministrul
industriei ușoare, și Ana Mureșan,
ministrul comerțului interior.
A fost prezent Todor Stoicev, am
basadorul Bulgariei la București.

zilei

Cu ocazia celei de-a 55-a aniver
sări a creării Partidului Comunist
din Vietnam și a celei de-a 35-a ani
versări a stabilirii relațiilor diplo
matice între Republica Socialistă
Vietnam și Republica Socialistă
România, ambasadorul acestei țări la
București, Pham Duy Toan, a orga
nizat, vineri Ia amiază, o întîlnire
prietenească.
Au participat Mihai Nicolae. ad
junct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., Traian Pop, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, activiști
de partid și de stat, ofițeri supe
riori, ziariști.
★
La București a avut loc. vineri,
semnarea
Protocolului
privind

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 2 februarie, ora 20 — 5 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vreme
in
curs de răcire, mal accentuată în ul
tima parte
a Intervalului, cu cerul
mai mult noros. Vor cădea precipita
ții, la început sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, apoi, în a
doua
parte a intervalului, precipitații sub
formă de ninsoare în Jumătatea de est
a țării șl izolate In rest. Izolat condi
ții de polei. Vîntul va sufla slab pînâ
la moderat, cu intensificări în zona de
munte și estul țării, unde va viscoli

schimburile reciproce de bunuri de
consum între ministerele de comerț
interior din Republica Socialistă
România și R. P. Bulgaria pe anul
1985.
Documentul, care prevede o creștere însemnată a . schimburilor de
mărfuri intre cele două ministere,
a fost semnat de Ana Mureșan, mi
nistrul
comerțului
interior, și
Gheorghi Karamanev, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri, ministrul
producției și comerțului de mărfuri
de larg consum al R. P. Bulgaria.
A fost de fată Todor Stoicev, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.
(Agerpres)
local zăpada. Temperaturile
minime
vor fi cuprinse între minus 12 șl mi
nus 2 grade, in primele nopți, apoi in
tre minus 22 și minus 12 grade, iar
cele maxime intre minus 8 și plus 2
grade, pe alocuri mai ridicate la în
ceputul Intervalului.
In București :
Vreme în curs de răcire mai accentua
tă spre sfîrșitul intervalului. Cerul va
fi mal mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații la început sub formă
de
ploaie și lapoviță, apoi numai
sub
formă de ninsoare. Vîntul va
sufla
moderat, cu Intensificări de scurtă du
rată la sfîrșitul intervalului, spulberînd zăpada. Temperaturile
minime
vor oscila între minus 6 și minus 3
grade, mal coborîte Ia sfîrșitu! inter
valului, pînă la minus 10 grade,
iar
cele maxime între minus 3 și zero
grade.

■ Tinărul colectiv muncitoresc de
la întreprinderea de construcții de
mașini din Caransebeș se dovedeș
te deosebit de harnic și receptiv la
comenzile beneficiarilor. Deși a întimoinat mari greutăți cauzate de
această iarnă grea, printr-o mobili
zare exemplară a forțelor și o bună
organizare a muncii el a reușit să
realizeze, de la începutul anului
și pină acum, peste 1 000 tone de
construcții metalice deosebit de ne
cesare pe șantierele centralelor ter
moelectrice de la lași, Suceava,
Drobeta-Turnu Severin, Govora și
Arad.
■ Celor 3 600 apartamente con
struite in 1984 în județul Argeș li
se vor adăuga în acest an alte
3 500. Numărul apartamentelor con
struite în anii socialismului pentru
oamenii muncii argeșeni se ridică
la 72 000.
■ La Combinatul de lianți și ma
teriale refractare din Turda au fost
asimilate noi sortimente de cimen
turi colorate. Atît cimenturile colo
rate cît și cimentul alb, care a în
ceput să fie fabricat în anul trecut
aici, sînt folosite în construcții la
executarea de fațade și lucrări or
namentale Noile sortimente de ci
menturi sînt realizate, din punct de
vedere calitativ, la nivelul celor mai
bune produse similare fabricate în
alte țări.
■ La Stațiunea centrală de cer
cetări pentru combaterea eroziunii
solului Perieni, județul Vaslui, se
desfășoară cursuri de instruire și
perfecționare a cadrelor tehnicoinginerești din întreaga țară pe
probleme de amenajări și lucrări
antierozionale a terenurilor în pan
tă. Iau parte peste 600 de specia
liști din toate unitățile agricole din
zonele de deal.
■ De curînd a fost dată în folo
sință o nouă cantină la Combinatul
siderurgic Galați, cu peste 1 000
locuri la mese. Ea dispune de linii
de autoservire, bufet, unitate „Gos
podina".

A început recensămîntul animalelor domestice
CU DEPLINĂ RĂSPUNDERE CETĂȚENEASCĂ, ÎN INTERESUL ECONOMIEI
9

1

NAȚIONALE, AL FIECĂRUI PRODUCĂTOR AGRICOL
Incepind de ieri, in întreaga țară se desfășoară recensămîntul ani
malelor domestice — acțiune de mare însemnătate pentru economia na
țională. de larg interes pentru unitățile agricole,
pentru gospodăriile
populației. In comune și sate, comisiile de recensămint desfășoară o
activitate responsabilă pentru a înregistra cu exactitate, corespunzător
normelor legale, efectivele de animale, pe specii și categorii. Prezenți în
diferite sate și comune, corespondenți ai ziarului nostru relatează de la
fața locului despre
modul
care
,_____
2./ în
_____
j decurge această importantă acțiune.
In
comuna
Orbească, județul
TELEORMAN, au fost constituite 10
comisii de recenzare. Am însoțit in
cîteva gospodării din satul Lăceni
comisia de recenzare condusă de
tehnicianul veterinar Marin Marin.
Acasă la cooperatorul Alexandru
Mihai. Sînt înscrise în fișa de recensămînt doi porci, două bovine,
14 oi și 45 păsări. „M-am obișnuit
să cresc animale — ne spune gospo
darul. Anul trecut am vîndu-t la fon
dul de stat 1 000 litri lapte, un porc
și 10 kg carne pasăre." in alt sector
al comunei. în satul Orbească de
Jos, tehnicianul veterinar Viorel
Mira — și el recenzor — stînd de
vorbă cu gospodarul Gheorghe Du
mitru. a înscris în fișă, pe văzute și
numărate. 3 porci, 45 oi, 62 păsări
și 50 stupi. După încheierea înre
gistrării, gospodarul ne spune : „Fie
care ne dăm seama de însemnătatea
recensămîntului. El este atît în inte
resul țării, cît și al nostru, al cres
cătorilor de^animale. Știu că pe baza
lui vor fi lyate cele mai bune mă
suri in sprijinul nostru, ca să dez
voltăm și mai puternic creșterea
animalelor in gospodăriile proprii
și, astfel, să vindem statului cît mai
multe produse agroalimentare. De
altfel am și încheiat contracte pen
tru a livra in acest an un porc. 22
oi, 900 litri lapte. 200 kg lînă, 20 kg
carne pasăre. Aceasta deocamdată".
„Potrivit prevederilor din progra
mul unic — ne spune primarul co
munei, tovarășa Floarea Ristea —
ne-am angajat să vindem în acest
an la fondul de stat 821 porcine,
812 ovine. 80 bovine. 620 hi lapte
de vacă, 580 hl lapte de oaie și alte
produse animaliere. Deși superioare
anului trecut, efectivele de animale
din gospodăriile populației vor tre
bui să crească cu cel puțin 20 la
sută față de cele actuale. Acest lu
cru ne-a determinat să luăm o serie
de măsuri în sprijinul crescătorilor
de animale privind îmbunătățirea
pășunilor și asigurarea furajelor
din culturi duble. Chiar în aceste
zile transportăm gunoi de grajd
pentru a fertiliza o parte din supra
fața de 409 ha cit are pășunea celor
trei sate".
...Seara, cînd comisiile de recensămînt și-au încheiat prima zi de
activitate, la consiliul popular s-au
centralizat datele1 obținute, din care
rezultă că au fost recenzate anima
lele din aproape 500 gospodării, din

cele,2 930 existente în comună. (Stan
Ștefan, corespondentul „Scînteii").
La Răchitoasa, comună din județul
BACAU, așezată pe valea Zeletinului, și-au început activitatea ieri, 1
februarie, toate cele 10 comisii de
recenzare a animalelor. împreună cu
Ion Galița, primarul comunei, în
soțim prin cîteva gospodării ale coo
peratorilor comisia condusă de teh
nicianul veterinar Vintilă Huțanu.
Acasă la cooperatorul Toader Nichifor se trece la numărătoarea anima
lelor și păsărilor, iar rezultatele sînt
consemnate în fișele de recensămint:
50 oi, 2 porci, un tăuraș și 36 păsări.

corespund realității. Dealtfel, noi
am pregătit temeinic recensămîntul
din acest an. Din datele de care dis
punem știm că in gospodăriile popu
lației din comuna noastră numărul
animalelor a crescut față de anul tre
cut cu circa 100 taurine, 800 ovine,
250 porcine, 2 300 păsări. Multe gos
podării au iepuri de casă și stupi de
albine. Dar. cu toate că știm exact
evoluția efectivelor, vrem ca datele
recehsămîntului să fie cît mai
corecte".
La sfirșitul zilei, cînd comisiile
și-au încheiat activitatea, la consiliul
popular au fost centralizate datele
obținute, din care rezultă că au fost
recenzate animalele din 320 gospo
dării din cele aproape 1 900 existente
în comună. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scînteii").
Ieri dimineață, la ora 8, toate cele
cinci echipe de recenzori constituite
în comuna Goranu, județul VlLCEA, se aflau în sectoarele deliml-

Relatări ale corespondenților „Scînteii"
După încheierea Înregistrării, am
asistat la un dialog dintre primar și
gospodar.
— Cum stai față de anul trecut,
bade Toader ?
— Ceva mai bine. Am In plus 12
oi, un porc și vreo 15 păsări.
— Și pentru anul acesta ce-ai con
tractat la fondul de stat?
— Pînă acum un tăuraș pe care
vreau să-l fac bun de export, pentru
că se plătește mai fain, 100 kg lînă,
900 litri lapte de oaie, un porc gras și
6 oi. Dar încă n-am tras linie, cred
c-o să mai închei ceva contracte.
Comisia se oprește apoi la altă
gospodărie, cea a cooperatorului Ion
Butnaru. Aici înregistrează : 2 vaci
cu lapte, 2 viței, 15 oi și 25 păsări.
„Am convingerea că pe baza recensâmîntului care se face in fie
care an — ne spune gazda — vor
fi luate măsuri în sprijinul nostru, ca
să dezvoltăm și mai puternic crește
rea animalelor în propriile gospodă
rii și să valorificăm astfel cu statul
mai multe produse. De altminteri am
și încheiat contracte pentru un tău
raș, 1 200 litri lapte de vacă, 10 kg
carne de pasăre și 250 de ouă".
Secretarul
consiliului
popular,
Gheorghe Cartas, care este și vice
președinte al comisiei comunale de
recensămint, ne-a spus : „Am consi
derat necesar să vizităm cîteva gos
podării, spre a ne convinge de corec
titudinea declarării și înregistrării
numărului de animale și păsări. Am
făcut pină acum verificări la 8 gos
podării și am constatat că datele
consemnate de echipele de recenzare

tate pe cătune și sate, declanșînd
importanta acțiune de înregistrare a
animalelor domestice și a păsărilor.
In gospodăriile vizitate, formularele
de recensămint sint completate la
aproape toate rubricile, ceea ce
dovedește că cetățenii din comună
sînt in cea mai mare parte nu
numai vrednici muncitori în între
prinderile industriale din municipiul
Rîmnicu Vîlcea, dar și buni gospo
dari, buni crescători de animale.
In curtea Floarei Stoian, recenzorii au întîrziat ceva mai mult. Era
și firesc. Nu le-a fost lesne să
înregistreze cifrele din bogata de
clarație a gospodinei și să vadă pe
viu dacă nu cumva gazda se „laudă"
că ar avea 11 bovine, din care trei
vaci cu lapte, apoi doi porci, 22
găini, 6 rate, 8 gîște și o pereche de
iepuri, La fel s-au petrecut lucrurile și acasă la gospodarii Ilie
Băbeanu, Niță Runceanu, Nicolae
Marcu, Gheorghe Băbeanu și incă
la multi alții.
— Față de anul trecut — ne
spune tovarășa Ana Popescu, prima
rul comunei — efectivele de animale
domestice, mai ales de bovine și
porcine, sînt în acest an mai mari,
fapt ce demonstrează că au rodit
bine acțiunile și măsurile noastre
pentru întărirea și lărgirea asisten
tei zooveterinare, asigurarea pentru
gospodăriile populației a semințelor
de culturi furajere ori pentru selec
ția și ameliorarea raselor. In egală
măsură, sporul de efective relevă și
dragostea cetățenilor, hotărîrea lor

de a revitaliza această frumoasă
tradiție de creștere a animalelor,
corespunzător condițiilor de care
dispunem.
Din datele centralizate aseară de
către comisia locală a reieșit că în
prima zi de recensămint au fost
vizitate peste 200 gospodării, aproape
20 la sută din numărul familiilor ce
trăiesc în această localitate.
(Ion
Stanciu. corespondentul „Scînteii").
Puține gospodării din cele 1 560
cîte numără comuna Ibănești din
zona necooperativizată a județului
MUREȘ nu au în bătătură 3—4 taurine, 5—10 oi, porci, păsări și iepuri
de casă. Tocmai de aceea, desfășurarea in bune condiții a recensămintului animalelor domestice con
stituie pentru conducerea comunei o
preocupare de prim ordin. Că re
censămîntul a fost bine organizat și
că a început în bune condiții am
aflat, încă de la primele ore ale
zilei de 1 februarie, de la Ion Fărcaș, primarul comunei, care ne-a
spus : „Toți locuitorii celor 10 sate
ale comunei noastre participă cu
răspundere la această
____ acțiune
..... . și
sprijină îndeaproape cele 8 ' echipe
de recenzori, care în aceste zile își
desfășoară, din plin activitatea, pen
tru a cunoaște exact efectivele de
care dispunem. Este firesc, de vreme
ce, pentru anul acesta, cantitățile
contractate cu statul sînt mari, dar
pe de-a-ntregul realizabile : 367
taurine, 304 porci, 1 360 ovine și
7 292 hi lapte. In total trebuie să
livrăm statului peste 191 tone carne,
din care, pînâ acum, 155,9 tone au
și fost contractate și o bună parte
livrate".
Satul Ibănești Pădure. O primă
constatare : cetățenii primesc cu
porțile deschise pe membrii comi
siilor de recenzare și declară corect
animalele pe care le au. Intrăm îm
preună cu membrii comisiei la gos
podăria cu numărul 2. Aici, la casa
lui Vasile Totodran, un vestit cres
cător de animale, echipa a înscris
în fișa de recensămint 6 taurine,
15 oi, 3 porci. Cu acest prilej, gospo
darul a încheiat contract să vîndă
statului 4 taurine. Și la gospodarii
Petru Dan, Gliga Zaharie, recenzorii
numără animalele și le înregistrează
exact. „In fiecare an am vîndut la
fondul de stat 4—5 taurine. Bineîn
țeles, nici în acest an n-o să rămîn
mai prejos" — ne spune Petru Dan.
Cu același simț de răspundere acțio
nează recenzorii Maria Mureșan,
Petru Floarea, Dorin Blaga și ceilalțl membri ai comisiilor și în
satele Tlreu, Blidireasa, Dulcea,
Pîrîul Mare, Lăpușna, Zimți, Ibănești și altele, unde, în cursul zilei
de 1 februarie, au fost recenzate 450
de gospodării. (Gheorghe Giurgiu,
corespondentul „Scînteii").

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• IPOTEZE ASTRONOMICE.
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Specialiștii americani susțin că pe Triton,
un satelit al planetei Neptun, a cărui suprafață este acoperită cu azot lichid la o
temperatură de minus 218 grade Celsius, nu
există continente, ci niște iceberguri care
plutesc pe întinderi de azot. Ei susțin, de
asemenea, că ,pe Titan, satelitul planetei
Saturn, există’oceane car^ sînt formate în
proporție de 70 la șută din etan, 25 la sută
din metan și 5 la sută din azot.

• COMBATEREA

OXIDĂRII

J

METALELOR. Preocupați de reducerea pierderilor materiale datorate ruginei,
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care deteriorează piesele metalice ale diferitelor mașini și instalații, specialiștii sovietici au realizat o pastă care se aplică
pe locurile ruginite. In combinație cu metalul oxidat, această pastă formează pe
suprafața respectivă o crustă care oprește
procesul de oxidare. Porțiunile respective
pot fi apoi acoperite cu lacuri sau vopsele.

i.___________ ____________________

Pasta va avea întrebuințări deosebit de
largi in domeniile unde metalul este supus
acțiunii de oxidare, cum ar fi în întreprin
derile chimice. Pentru protejarea unui me
tru pătrat de metal sînt suficiente 100—120
de grame de pastă. Pentru producerea ei
se folosesc ca materie primă reziduuri din
Industria berii și a spirtului.

• ROBOTII ÎN AJUTORUL
NEVĂZĂTORILOR. Jn Japonia a fost
pus la punct robotul „Meldog", destinat
conducerii nevăzătorilor pe drumurile pu
blice. în loc de picioare, robotul are rotițe,
în loc de ochi — senzori, iar drept „cre
ier" — o mașină electronică de calcul.
Nevăzătorul trebuie să introducă în fanta
robotului o cartelă corespunzătoare rutei
alese. Calculatorul „citește" cartela și con
duce persoana respectivă pe traseul înre
gistrat în memoria sa electronică. în cazul
apariției unui obstacol pe traseu, robotul
se oprește. Viteza de deplasare se reglează
după nevoile persoanei conduse de robot.

Date fiind rezultatele excelente obținute
de mașină, se apreciază că ea va putea fi
folosită la fel de bine ca și cîinii dresați,
dar va reveni mult mai ieftin decît aceștia.

' • ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚILOR
IMUNOLOGICE ALE ORGANIS
MULUI. Savantul francez Edgar Lede
rer a obținut din pereții celulelor bacilului
Koch o substanță care intensifică proprie
tățile imunologice la oameni. După opinia
descoperitorului, substanța este ideală pen
tru utilizarea ea adaos la numeroase vac
cinuri sintetice, sporind capacitatea orga
nismului de a produce anticorpi. Ea va fi
deosebit de folositoare pentru oamenii în
vîrstă, cu capacitatea imunologică slăbită,
pentru operațiile care impun transplantul
diferitelor organe și in alte cazuri.

• DROJDIE FURAJERĂ DIN
REZIDUURI CELULOZICE. In Ce*

hoslovacia a fost elaborată o tehnologie
pentru obținerea drojdiei furajere din re
ziduurile fabricilor de celuloză. Reziduurile
sînt prelucrate complet, în cursul acestui
proces obținindu-se și gaze ce se utilizează
drept combustibil. Procesul este automati
zat, inclusiv uscarea, brichetarea și amba
larea furajelor obținute.

• OPTIMIZAREA
LUCRĂRI
LOR HIDROLOGICE ÎN AGRI
CULTURĂ. Specialiștii bulgari au pus
la punct o metodă inedită, care permite
cunoașterea cu mare rapiditate a debitului
și vitezei medii a curenților de apă de la
suprafața sau din adîncul pămîntului. Me
toda va contribui in bună măsură la opti
mizarea lucrărilor hidraulice în agricultu
ră. în sistemele hidrometrice tradiționale,
pentru cunoașterea datelor respective, tre
buiau efectuate măsurători și calcule com
plicate. în schimb, cu ajutorul „atomilor
marcați" utilizați de specialiștii bulgari in

formarea devine rapidă. Noua metodă per
mite precizarea caracteristicii cinematice
complete a apei, prin intermediul unei sin
gure „injectări" cu soluție radioactivă. Un
grup de microprocesoare analizează auto
mat rezultatele. Prin aplicarea acestui sis
tem s-au obținut date utile pentru optimi
zarea balanței hidraulice și s-au realizat
cercetări detaliate ale mișcării apelor sub
terane, necesare in construcții și amena
jări hidraulice.

Universitatea de stat din Florida, eraniile aparțin unei
femei, de aproximativ 45 de ani, și unui bărbat, a cărui
vîrstă a fost apreciată de specialist! intre
25 și 27 de ani. Descoperirea a fost făcută
pe un șantier deschis în 1982 într-o zonă
noroioasă, care a permis conservarea a numeroase schelete umane scoase la iveală de
arheologi și studiate acum la laboratoarele
de biologie moleculară ale acestei universități.

• DESCOPERIRE ARHEOLO
GICĂ. Un grup de arheologi americani au

• SUDURĂ CU AJUTORUL
LUMINII. 0 metodă originală de sudu-

descoperit, într-o zonă situată în apropiere
de centrul spațial „Kennedy", din Florida,
două cranii umane, a căror vechime este
apreciată la aproximativ 7 000 de ani. Ana
lizele de laborator au permis depistarea în
interior a unei substanțe cervicale foarte
bine conservate, conținînd încă acid dezoxiribonucleic, care oferă „cheia"
formulei
genetice a fiecărui individ. După cum a
precizat cercetătorul Glen Doran, de la

ră, cu ajutorul luminii, a fost realizată de
un grup de tineri inovatori din Muhlhausen, R.D Germană. Procedeul este utilizat
pentru sudarea terminalelor la diode, piese
larg utilizate in electronică. Razele unui bec
infraroșu de 250 W sînt concentrate asupra punctului de sudură cu ajutorul unui
reflector parabolic.
Acesta este acoperit
cu un strat subțire de aur, care reflectă
deosebit de eficient razele infraroșii.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

i’
1
4
.’
»
i
‘

4

ț
i
?

‘

<
1
4
’
1
i

4
I

î Voință unanimă a popoarelor: ț

j Să se pună capăt cursei înarmărilor! j
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Să fie apărată și consolidată pacea! (
INDIA: Apel la preîntîmpinarea
unei conflagrații mondiale

DELHI. — In cuvîntul rostit cu
prilejul unei ceremonii desfășurate
la Delhi în memoria fostului primministru al Indiei, Indira Gandhi,
premierul indian, Rajiv Gandhi, a
î □dresat
un opel comunității in. ternaționale, tuturor forțelor progresiste din lume, cerîndu-le să
- intensifice lupta pentru menținerea
păcii pe planeta noastră, trans*

ț

<

Nu, amplasării de rachete nucleare în Belgia!

BRUXELLES. — „Grupul pentru
dezarmare nucleară", creat recent
in cadrul Parlamentului vest-european, a adresat primului ministru
! al Belgiei, Wilfried Martens, o scriV soare deschisă prin care propune
1,guvernului belgian să nu accepte
' amplasarea de rachete nucleare pe
* teritoriul Belgiei. Un asemenea
act, se spune in scrisoare, ar avea
o influență favorabilă asupra si
tuației internaționale. „Grupul pen
tru dezarmare nucleară" este for
mat din deputați in Parlamentul
vest-european din partea diferite
lor țări membre ale C.E.E., repre
zentând diferite partide politice.
Majoritatea belgienilor se pro
nunță împotriva amplasării de ra
chete nucleare americane pe teri
* toriul țării lor, pentru eliberarea in-

i
I

mite agenția indiană de știri
Indinfo. Rajiv Gandhi a arătat
că popoarele întregii lumi își ex
primă îngrijorarea față de pericolul
pe care îl reprezintă armele nu
cleare și â chemat forțele iubitoare
de pace de pe toate continentele
să-și ridice glasul împotriva ame
nințărilor la pacea lumii.

tregii Europe de armele atomice,
relevă ziarul britanic „The Guar
dian". Referindu-se la recentele
sondaje de opinie din Belgia, coti
dianul arată că specialiștii N.A.T.O.
sînt îngrijorați in legătură cu ur
mările politice și militare pe care
le-ar putea avea refuzul acestei țări
de a permite amplasarea de rache
te nucleare pe teritoriul său. Ei
apreciază că un refuz al Belgiei ar
duce la intensificarea campaniei
împotriva rachetelor și in țara ve
cină, Olanda, unde manifestațiile
de masă antinucleare sint puterni
ce. Dealtfel, campania partizanilor
păcii din Olanda are drept scop de
a determina guvernul acestei țări
să renunțe la programul propus de
N.A.T.O. de amplasare a rachetelor
in această țară.

centrul Aucklandului (cel mai mare
oraș al țării) în sprijinul hotarîrii
sus-menționate a guvernului.
Primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, a exclus posi
bilitatea ca la începutul lui martie
o navă militară americană capabilă
să transporte arme nucleare să
ancoreze intr-un port din4ara sa.
El a reafirmat că guvernul său
continuă să se opună cu fermitate
oricărei vizite în apele Noii Zeelande a unei nave de război avînd
la bord arme nucleare.

La Tokio s-a desfășurat o nouă demonstrație de protest împotriva
intrării de nave americane purtătoare de arme nucleare in porturile
Japoniei

• Reuniune ministerială a „Grupului de la Contadora"

® Declarațiile președintelui ales al Braziliei
CIUDAD DE PANAMA 1 (Agerpres). — Miniștrii adjuncți de ex
terne ai țărilor membre ale „Gru
pului de la Contadora" — Columbia,
Mexic, Panama și Venezuela — s-au
întîlnit la Ciudad de Panama pen
tru a pregăti reuniunea la nivel
înalt a grupului, ce urmează să aibă
loc tot în capitala panameză, în zi
lele de 14 și 15 februarie. La această
reuniune vor participa și șefi de stat
din țări ale Americii Centrale, pen
tru a discuta posibilitățile rezolvă
rii prin mijloace pașnice a situației
din regiune.
MADRID 1 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat cotidianului spaniol
„El Pais“. președintele ales al Bra
ziliei. Tancredo Neves, a exprimat
sprijinul său față de eforturile
Grupului de la Contadora consacra
te instaurării unui climat de pace
în America Centrală. El a subliniat,
totodată, că țara sa se pronunță și
se va pronunța cu hotărîre împotri

va intervenției străine în treburile
interne ale altor state — relevă
agenția Prensa Latina.-

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la
Ciudad de Mexico, Hector Oqueli,
membru al Comisiei politico-diplomatice a Frontului Farabundo Marti
pentru Eliberare Națională — Frontul
Democratic Revoluționar (F.M.L.N.
— F.D.R.) din Salvador, a menționat
că regimul președintelui Jose Napo
leon Duarte încearcă să amine, din
considerente electorale, organizarea
celei de-a treia runde de negocieri
pentru normalizarea situației interne
— relatează agenția E.F.E. El a pre
cizat că această rundă urma să aibă
loc în ianuarie, dar că guvernul Sal
vadorian nu a răspuns la inițiativa
F.M.L.N.-F.D.R. și caută să amine
dialogul de pace pină după alegerile
municipale din țară, de la sfîrșitul
lunii martie.

Critici la adresa manevrelor militare
din Coreea de Sud
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NOUA ZEELANDA: Sprijin larg pentru hotărîrea J
guvernului de a interzice accesul navelor atomice
militare în apele teritoriale ale țării

WELLINGTON. — Asociația ve
teranilor de război din Noua Zeelandă sprijină hotărîrea guvernului
de a interzice accesul navelor nu
cleare in apele teritoriale neo
* zeelandeze. într-o scrisoare adre
sată primului ministru, David
Lange, veteranii declară : „Guver
nul are responsabilitatea de a men
ține securitatea globală a Noii Zeelande, și pe această linie se bucură
de intreg sprijinul nostru".
Concomitent, din Wellington se
anunță că aproximativ 15 000 de
oameni au participat la un marș in

Pentru instaurarea unui climat de pace
in America Centrala

î
î
î
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*

*

PHENIAN 1 (Agerpres). — „Nodon
Sinmun" și celelalte ziare din R.P.D.
Coreeană condamnă în editorialele
lor manevrele comune americano—
sud-coreene
„Team
Spirit-’85“,
începute vineri.

★
Purtătorul de cuvînt al Comitetu
lui pentru reunificarea pașnică a pa
triei a dat publicității o declarație in
care — după cum arată agenția
A.C.T.C. — cheamă Statele Unite și
autoritățile de la Seul să renunțe
la manevrele „Team Spirit-’85“, să
accepte fără întîrziere propunerile

R.P.D. Coreene privind organizarea
de convorbiri tripartite.
SEUL 1 (Agerpres). — în Coreea
de Sud au început, vineri, manevrele
„Team Spirit-’85“, la care participă
200 000 de militari americani și ai
regimului de la Seul — anunță agen
țiile internaționale de presă. Prima
fază a manevrelor include desfășu
rarea în Coreea de Sud a unor forțe
cu bazele în Okinawa și Hawaii, a
anunțat un purtător de cuvint militar
de la Seul, adăugind că pentru luna
martie sint prevăzute numeroase
exerciții terestre și operațiuni de
debarcare.

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE
ÎN ȚĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE
MBABANE 1 (Agerpres). — La
Mbabane, capitala Swazilandului, au
continuat lucrările reuniunii repre
zentanților statelor membre ale Con
ferinței de Coordonare pentru Dez
voltare a țărilor din sudul Africii
(SADCC). Parti cipanții au dezbă
tut un document, elaborat de secre
tariatul SADCC, în care se sub
liniază că în ultimii ani economiile
țărilor membre au evoluat într-un ca
dru internațional nefavorabil, ceea
ce a avut repercusiuni negative asu
pra eforturilor statelor respective de
depășire a stării de subdezvoltare. La
acestea s-au adăugat daunele provo
cate de diferite calamități naturale,
mai ales de secetă, ceea ce a creat
numeroase dificultăți in ce privește
asigurarea necesarului de hrană al
populației.

LUSAKA 1 (Agerpres). — Pentru
asigurarea unei aprovizionări din
surse proprii cu produse alimenta
re, guvernul zambian a elaborat un
program de dezvoltare a agriculturii
prin mărirea suprafețelor cu culturi
și construirea unor rețele de iri
gații. în districtul Mumbwa, gos
podăria de stat Musweba a re
coltat de pe o suprafață de 200 hec
tare mari cantități de porumb, soia
și alte culturi. Anul trecut, datorită
aprovizionării gospodăriilor de stat
cu tehnică agricolă modernă s-a

obținut o recoltă de două ori mai
mare față de 1983.
DAR ES SALAAM 1 (Agerpres).
— Pentru a satisface cererea de ci
ment a economiei tanzaniene au
fost elaborate proiecte de extindere
a fabricilor de ciment și de con
struire a unor noi unități de pro
ducere a acestui important material
de construcții. Astfel, la fabrica de
ciment de la Dar Es Salaam — cea
mai mare unitate de acest fel din
țară — cu o capacitate de 180 000
tone — se va infăptui, intr-o pe
rioadă de 5 ani, un program de mo
dernizare destinat creșterii produc
ției acestei unități economice,
ALGER 1 (Agerpres). — în Alge
ria se înfăptuiește un program de
dezvoltare a rețelei feroviare, in
special a celei ce leagă zonele eco
nomice cu principalele puncte de
desfacere a mărfurilor. în baza
unui acord semnat cu o firmă in
diană de construcții feroviare, se
realizează o cale ferată între portul
Ain-Temouchen
și fabrica de ci
ment din Beni Saf, cu o lungime to
tală de 22 km. De asemenea. în curînd urmează să inceapă construcția
unei noi căi ferate, cu o lungime de
23 km. intre orașele Saida și UmmEl-Jeran.
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Flagelul șomajului se agravează
în Europa occidentală >
Zi de zi, statistici provenite din cele
mai diferite surse furnizează cifre și
date care, atît separat, cit și la un
Ioc, demonstrează elocvent că, departe
de a se atenua, șomajul din statele
occidentale dezvoltate tinde să creas
că in continuare, ingroșind tot mai
mult numărul celor rămași fără un
loc de muncă.

ARMATA CELOR FĂRĂ
DE LUCRU IN CONTINUĂ
CREȘTERE. Prognozele efectuate
Ia sfîrșitul anului 1984 de experții
O.E.C.D. (organizație ce cuprinde 24
de state occidentale) arătau că și in
cursul actualului an situația pe piața
forței de muncă din țările Europei
occidentale, S.U.A., Canada, Japonia,
Australia și Noua Zeelandă se va
agrava in continuare, numărul șome
rilor fiind estimat să ajungă la apro
ximativ 31,5 milioane, indicele cel
mai ridicat urmînd să fie înregistrat
în țările membre ale C.E.E. Dealtfel,
date statistice publicate zilele trecute
Ia Bruxelles arată că rata medie a
șomajului pe ansamblul Pieței comufie se ridică la ȚI,4 la sută din
totalul populației active a „celor
zece". Șomajul afectează în prezent
12,8 milioane de persoane din țările
membre ale C.E.E., iar dacă se pun
la socoteală și celelalte țări alte Eu
ropei occidentale cifra respectivă
se apropie de 20 de milioane (așa
cum reiese din graficul alăturat),
ceea ce reprezintă 11,8 la sută din
populația activă. Previziunile evi
dențiază că dificultățile din acest
domeniu — cel mai acut resimțite
de ■ economiile acestor state în peri
oada postbelică — vor continua să
se adincească.
în Italia — unde problema șoma
jului este deosebit de gravă — se
apreciază că, în următoarele 18 luni,
acest flagel social va afecta 10,7 la
sută din totalul populației active,
față de 10 la sută in prezent. Esti
mări ale O.E.C.D. indică, de aseme
nea, o agravare a șomajului în Bel
gia, unde va fi afectată 14 la sută din
totalul populației active. O prognoză
economică dată publicității la Londra
relevă că nivelul șomajului din
Marea Britanie va rămine ridicat și
în cursul anului 1985, neprofilîndu-se
soluții viabile pentru absorbirea ce
lor peste 3 milioane de oameni fără
lucru. Aceleași perspective întuneca
te caracterizează și orizontul socialeconomic din Olanda, unde se apre
ciază că rata șomajului — 17.5 la
sută din totalul populației active —
se va menține și in cursul anului
1985. Datele statistice publicate la
Paris subliniază că peste 2,5 milioane

de persoane din Franța, respectiv 10
la sută din populația activă a țării,
nu dispun de locuri de muncă,
ceea ce înseamnă cu aproape 400 000
de oameni mai mulți decit în anul
precedent. Similară este și situația
de pe piața muncii din Germania
occidentală, unde, cu toate măsurile
draconice luate împotriva piuncitorilor imigranți, sint înregistrați oficial
2,14 milioane de șomeri, ridicînd cifra
la 3,5 milioane de bărbați și femei

prezent să depășească 11 la sută. Fe
nomenul afectează atît țările cu o
economie puternică, orientată spre
cele mai noi tehnologii, cît și pe cele
mai slabe sau cu dotare tehnică re
lativ rămasă în urmă, de exemplu
Spania, unde, așa cum se sublinia la
recenta plenară a C.C. al P.C.S., 20
la sută din populația activă a țării
nu dispune de loc de muncă.
Există date ce permit urmărirea
evoluțiilor, in ultimii ani, în diferite

„O problemă de nerezolvat“

Sub acest titlu, în ziarul „Unsere Zeit" a apărut graficul de mai sus, însoțit
de următorul text : Aproape 20 milioane de bărbați și femei sint înregistrați
oficial ca șomeri în țările din Europa occidentală. Cu alte cuvinte, fiecare
al 8-lea cetățean capabil de muncă din aceste țări este fără serviciu

fără lucru, dacă este luat în conside
rare și șomajul ascuns.

IN CINCI ANI, O DU
BLARE A PROCENTULUI DE
ȘOMERI. Toate aceste cifre și
date relevă că, în ultimii cinci ani,
numărul șomerilor din cele zece țări
ale C.E.E. s-a dublat Dacă în 1979
numărul acestora reprezenta 5,5 la
sută din totalul populației active, în
1983 a atins 10,6 la sută, pentru ca in

sectoare de activitate. Astfel, indus
tria a înregistrat o reducere constan
tă a numărului locurilor de muncă
cu 3,3 la sută pe ansamblul Pieței
comune, iar măsurile luate d$ unele
guverne în sensul reconversiunii in
dustriale implică continuarea acestui
proces. Recordul în această privință
îl deține Marea Britanie, unde în doi
ani s-au pierdut 1 400 000 de locuri de
muncă.
Agricultura pierde brațe de muncă
începînd din anii ’60. In întreaga
Piață comună, numărul locurilor de

muncă în acest sector s-a redus cu
3,7 la sută. Italia a deținut recordul
cu o reducere de 8 la sută.
Sfera serviciilor, care se afla în
expansiune chiar și în perioada de
accentuată recesiune din 1979, a în
ceput să cunoască o încetinire a rit
mului de creștere și implicit o scă
dere a numărului locurilor de muncă.

FEMEILE SI TINERII - CA
TEGORIILE CEL MAI AFEC
TATE. Femeile și tinerii sînt cate
goriile afectate cel mai sever. Multă
vreme ținute în afara pieței brațelor
de muncă, femeile au început să fie
angajate într-un număr sporit in anii
’70 : din 1970 pină in 1982, ponderea
femeilor active, intre 15 și 64 de ani,
a crescut de la 44 la 50 la sută. Tot
atit de adevărat este insă că pro
centul șomajului care în rîndul băr
baților este de 10 la sută din forța
de muncă, atinge în rindul femeilor
15 la sută, ca să nu mai vorbim des
pre discriminarea existentă sub ra
portul salariului primit la muncă
egală cu bărbații.
O situație similară se constată și în
ce privește tineretul. Rata șomajului
în rindurile tinerilor sub 25 de ani
este sensibil mai ridicată decit media
generală a celor fără de lucru. Ita
lia are procentul cel mai înalt dintre
țările comunitare la capitolul șomaj
în rîndul tinerilor — cu circa 10
puncte mai mult decit celelalte țări,
cu excepția Belgiei. In ce privește
femeile tinere, în Italia jumătate
dintre ele sint șomere, respectiv
și-au pierdut locul de muncă său sînt
în căutarea primei slujbe.
Toate aceste evoluții, implicațiile
lor în plan economic, social, umani
tar l-au determinat pe noul pre
ședinte al Comisiei executive a Pie
ței comune, Jacques Delors, să vor
bească, recent, despre „curba infer
nală a șomajului", care ar trebui să
fie inverșată. Cum ? Iată o problemă
care de ani de zile se află in centrul
dezbaterilor mai tuturor reuniunilor
ministeriale ale C.E.E. sau ale
O.E.C.D. și, care, așa cum s-a anun
țat oficial, va figura și pe agenda
sesiunii anuale a O.E.C.D., ce se va
desfășura în primăvară la Paris.
Toate soluțiile încercate pină acum
s-au dovedit însă simple paliative,
demonstrînd în fapt că, în cadrul ac
tualelor structuri economice occiden
tale, fenomenul rămîne, pe mai de
parte, incontrolabil.
...Drama șomajului continuă, astfel,
fără perspective de soluționare.

Valentin PAUNESCU

Sesiunea Seimului

R. P. Polone
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La
Varșovia s-au încheiat lucrările se
siunii, de toamnă a Seimului R. P.
Polone. In această sesiune, care a
început în septembrie 1984. Seimul
a dezbătut și aprobat o serie de legi
și acte normative referitoare la nu
meroase sectoare economico-sociale,
informează agenția P.A.P.
Sesiunea de primăvară a Seimului
va coincide, in timp, cu desfășu
rarea campaniei electorale pentru
alegerile în noua legislatură a Sei
mului, care vor avea loc la 21 au
gust 1985.

Plenara C.C.
al P. C. Italian
ROMA 1 (Agerpres). — La Roma
s-au încheiat lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian, care a aprobat ra
portul „Propunerile și sarcinile co
muniștilor in etapa actuală", prezen
tat de secretarul general al P.C.I.,
Alessandro Natta.
Plenara a subliniat necesitatea
unei mobilizări de urgență a parti
dului comunist în perspectiva alege
rilor regionale și administrative ce
vor avea loc la 12 mai, informează
agenția A.N.S.A.

MAREA BRITANIE

Politica guvernului conservator
în dezbaterea Camerei Comunelor
LONDRA 1 (Agerpres). — Dezba
teri deosebit de aprinse au avut loc
joi în Camera Comunelor a Marii
Britanii, pe marginea moțiunii de
cenzură prezentată de Partidul Labu
rist (de opoziție) împotriva politicii
economice a guvernului conservator.
Inițiativa laburistă a avut ca punct
de plecare prăbușirea cursului lirei
sterline, ca urmare a politicii econo
mice și financiare a guvernului, si
tuație ce a impus recurgerea la ma
jorarea cu două procente a ratei dobinzilor.
Dezbaterile au coincis cu publica
rea statisticilor referitoare la nivelul
șomajului, care a atins un nou nivel

record, respectiv 3 341 000, reprezentind 13,9 la sută din forța de muncă.
In fața acestei situații, atît primul
ministru Margaret Thatcher, cit și
ministrul de finanțe, Nigel Lawson,
au trebuit să admită că cifrele sînt
„decepționante", dar au reafirmat in
tenția de a continua aceeași linie po
litică, soldată cu reducerea ratei in
flației, dar cu efecte dezastruoase pe
plan social — după cum remarcă ex
perții.
Supusă la vot, moțiunea de cen
zură prezentată de laburiști a fost
respinsă grație majorității de 144 de
mandate pe care guvernul o deține
în Camera Comunelor.

140 MILIOANE AFRICANI AMENINȚAȚI DE FOAMETE
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Intr-o declarație făcută la New
York, Bradford Morse, administra
tor al Programului O.N.U. pentru
Dezvoltare, a arătat că situația ali
mentară din Africa constituie, în
mod potențial, o catastrofă, relatea
ză agenția France Presse. El a men
ționat' că. în prezent, peste 140 de
milioane de oameni din 20 de țări
africane sînt amenințați de foame
te, ajutoarele trimise fiind insufi
ciente.
Bradford Morse, care este și di
rector coordonator al acțiunilor

O.N.U. de ajutoare în caz de urgen
tă. a făcut un apel pentru sporirea
eforturilor de combatere a foametei
pe continentul african, fenomen
care, a opinat el. „ar putea provo
ca mai multe victime decit primul
război mondial".
Organizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație
și
Agricultură
(F.A.O.) a propus un plan de salvare
ă agriculturii Etiopiei lovite de o
îndelungată secetă, precum și a
populației acestei ță,ri (aproximativ
7 milioane de locuitori), afectată
grav de' foamete.
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'AGENȚIILE DE PRESA

peșcurț

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Kenya, Daniel Arap Moi, l-a
primit la Nairobi pe Gheorghe
Manciu, ambasador al Republicii
Socialiste România în Kenya, care
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.
VIZITA ÎN IUGOSLAVIA. Coo
perarea bilaterală in toate dome
niile și problemele internaționale
actuale au constituit principalele
teme ale convorbirilor dintre Raif
Dizdarevici, secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, și Hans-Dietrich Gen
scher, vicecancelar, ministrul afa
cerilor externe al R.F. Germania.,
aflat în vizită in Iugoslavia, Cei
doi miniștri au apreciat pozitiv
acordul realizat de U.R.S.S. și
S.U.A. cu privire la convorbirile de
dezarmare, de la care așteaptă rezultate concrete.
PROCES. La Tribunalul din Na
poli s-a deschis un proces împotri
va a 75 de persoane, acuzate de
apartenență la organizația teroris
ta- autointitulată „Brigăzile roșii".
Acuzații își desfășurau activitățile
teroriste în regiunea italiană Cam
pania, fiind membri ai așa-numitei
„Coloane napolitane" a organizației,
precizează agenția A.N.S.A.

REUNIUNE. Miniștrii de externe
ai celor nouă țări neutre și ne
aliniate reprezentate Ia Conferința
pentru măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezarmare în
Europa (Austria, Cipru, Elveția,
Finlanda, Iugoslavia, Liechtenstein,
Malta, San Marino și Suedia) vor
■participa la Stockholm, în zilele de
29 și 30 aprilie, la o reuniune con
sacrată examinării unor probleme
privind actuala conferință din ca
pitala suedeză și alte aspecte refe
ritoare la securitatea europeană.
ACORD DE COOPERARE. Ira
kul și Emiratele Arabe Unite au

L

încheiat un acord de cooperare
economică și comercială, anunță
agenția Kuna. Acordul prevede
intensificarea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări și ex
portul de produse agricole
din
Irak in Emiratele Arabe Unite,
precum și crearea unui centru de
transport maritim al E.A.U. în
Irak.
IN PARAGUAY s-a anunțat
crearea unei noi alianțe a forțelor
democratice — Uniunea Democra
tică Paraguayanâ (U.D.E.P.A.) —
relatează agenția Prensa Latina.
Alianța își propune să acționeze,
alături de alte formațiuni politice
progresiste paraguayene, pentru re
venirea țării la un regim civil și
o viață parlamentară. în platforma-program,
dată
publicității,
U.D.E.P.A. se angajează să acțio
neze pentru ridicarea stării de ase
diu, eliberarea deținuților politici,
decretarea unei amnistii generale
și abrogarea legilor cu caracter, re
presiv.

ÎNGRIJORARE. La Bruxelles a
avut loc o ședință publică a Comi
siei Parlamentului vest-european
pentru cercetarea manifestărilor or
ganizațiilor fasciste și a tendințelor
rasiste. Cu acest prilej s-a expri
mat îngrijorarea in legătură cu ac
tivitatea unor grupări fasciste in
R.F.G., Italia, Franța și Olanda și
s-a cerut să se acționeze pentru a
se pune capăt unor asemenea ac
țiuni.
BANCA CENTRALA A OLAN
DEI a hotărît să majofeze de la 5
la 5,5 la sută taxa de scont, justificînd această măsură prin evoluția
internațională a ratelor dobinzilor
și prin situația de pe piețele de
schimb valutar. Măsura se va apli
ca de la 1 februarie. Creșterea
continuă a cursului dolarului ame-

CAPRICIILE
VREMII
ROMA 1 (Agerpres). — Ninsorile
abundente și ploile care au căzut in
Italia in luna ianuarie au provocat
însemnate daune materiale agricul
turii țării. Potrivit datelor publicate
de Ministerul Agriculturii, cele mai
afectate regiuni au fost Veneto, Tos
cana, Apulia și Lombardia, unde au
fost compromise mari suprafețe de
culturi de citrice, legume și vii,
pagubele cifrîndu-se la peste 600 mi
liarde lire.

WASHINGTON 1 (Agerpres). —Un
val de aer polar s-a semnalat in cea
mai mare parte a Statelor Unite,
mercurul termometrelor coborind
pină la minus 54 grade Celsius in
Utah. Cel puțin 5 persoane și-au
pierdut viața în urma căderilor de
zăpadă masive și a frigului. Nume
roase școli și facultăți au fost închi
se. Fermierii din Arizona au fost
avertizați de serviciile meteorologice
să ia măsurile necesare protejării
citricelor și legumelor. In schimb, în
Alaska se semnalează una din cele
mai ridicate temperaturi din ultimul
timp. La Anchorage sint plus 4,4
grade Celsius și plouă.
VIENA 1 (Agerpres). — In mod
neobișnuit pentru această perioadă a
anului, asupra mai multor regiuni
ale Austriei s-au abătut ploi toren
țiale. La Viena traficul urban a
fost perturbat, circulația autobuzelor
fiind oprită timp de citeva ore. In
diferite zone au avut loc, de aseme
nea, opriri ale trenurilor și s-au în
registrat numeroase accidente ru
tiere.

O NOUA MĂSURĂ REPRESIVA
ÎN CHILE. Printr -un nou act care
demonstrează caracterul represiv
al politicii regimului militar față
de forțele democratice,- guvernul
chilian a declarat ilegală, potrivit
agențiilor Prensa Latina, E.F.E.,
Reuter și France Presse. Mișcarea
Democratică Populară, alianță for
mată din Partidul Comunist, Parti
dul Socialist, Mișcarea de Stingă
Revoluționară, Mișcarea de Acțiune
Populară Unitară și alte forma
țiuni politice democratice progre
siste.

AGRAVAREA CONFLICTULUI
DIN INDUSTRIA MINIERA. După
£um informează agențiile interna
ționale de presă, conducerea Con
siliului Național al Cărbunelui
(N.C.B.) din Marea Britanie a
adoptat o atitudine și mai dură
față de sindicatul minerilor brita
nici, anunțînd că nici o rundă de
negocieri nu este prevăzută la ora
actuală pentru soluționarea conflic
tului de muncă. într-o scrisoare
adresată Uniunii Naționale a Mine- .
rilor (N.U.M.), N.C.B. a informat
oficial că respinge ultimele propu I
neri făcute de sindicate în vederea
reluării negocierilor.

LA DELIII a ' fost încheiat un
acord între Ipdia și Mexic privind
cooperarea în domeniul industriei
și al schimburilor
tehnologice.
Acordul prevede intensificarea co
operării în domeniul dezvoltării
diverselor ramuri industriale din
ambele țări.

—....... . ... ......... —......

împotriva politicii
de apartheid
ACCRA 1 (Agerpres). — Referin
du-se la declarația făcută de Pieter
Botha în „parlamentul" R.S.A. în
care acesta cerea Congresului Na
țional African (A.N.C.), principala
organizație de eliberare din Repu
blica Sud-Africană. să renunțe la
lupta armată. Alfred Nzo. secretar
general al A.N.C., o califică drept
o manevră destinată să dezbine po
porul sud-african. într-o declarație
făcută in capitala Ghanei, el a spus
că A.N.C. va continua lupta armată
împotriva regimului inuman de
apartheid de la Pretoria, pină la în
lăturarea actualelor rinfluieli rasiste.

rican, subliniază Banca Centrală,
a avut drept consecințe sporirea
dobinzilor pe piețele internaționa
le, precum și slăbirea guldenului
în cadrul Sistemului Monetar (vest)
european (S.M.E.). Taxa de scont
reprezintă dobinda percepută de
Banca Centrală asupra creditelor
acordate băncilor comerciale.

Un muzeu pentru liniștea
planetei albastre
La prima vedere, știrea poate
părea surprinzătoare : edilii loca
lității americane Edgartown au ho
tărît să scoată la licitație podul
care leagă zona mărginașă a orașu
lui de insula Chappaquiddick. Si
gur, nu in fiecare zi se poate întilni la mica publicitate un anunț
prin care să se ofere spre vînzare
un asemenea obiect. Numai că po
dul în chestiune nu-i un pod obiș
nuit, un pod „anonim", ci, dimpo
trivă : acum vreo 15 ani, de pe
acest pod se producea, in împre
jurări nici astăzi elucidate pe de
plin, un accident de mașină soldat
cu urmări tragice și în care era
implicat un membru al Senatului
S.U.A., accident ce a avut serioase
repercusiuni asupra carierei poli
tice a acestuia. De atunci, locui
torii din Edgartown și din îm
prejurimi n-au mai știut ce este
liniștea, regiunea fiind literalmente
invadată de tot felul de curioși
veniți să vadă podul devenit cele
bru. Exasperate de această nedo
rită celebritate, autoritățile au de
cis să se debaraseze de el...
In fapt, precedente au mai exis
tat. Demolat piatră cu piatră și
transportat peste ocean, istoricul
pod al Londrei, cumpărat de un
milionar excentric, se află acum
undeva în Arizona ; fereastra de
la care Lee Harwey Oswald a tras
gloanțele care l-au ucis in 1963 pe
președintele Kennedy își are astăzi
locul in somptuosul conac al unui
om de afaceri din Dallas, iar zidul
garajului din Chicago, unde, din
ordinul faimosului Al Capone, au
fost executați cu <sînge rece mem
brii unei bande rivale, a fost achi
ziționat de proprietarul unui bar
din Canada, care l-a reconstituit
apoi cu migală în localul său.
Aceasta ca să nu mai amintim de
magnatul de presă Hearst, care,
încă înainte de război, transplanta
se pe imensul său domeniu din
Florida sumedenie de castele din
bătrina Europă.

Poduri, ferestre, ziduri, castele :
vestigii cu caracter senzațional,
obiecte mai mult sau mai puțin is
torice sînt scoase la mezat și devin
obiecte de muzeu — public sau
particular. Iată o realitate de na
tură a stimula imaginația și a sus
cita întrebarea : oare o asemenea
practică nu s-ar putea extinde și
la alte domenii? De pildă, nu ar
putea fi demontate cele citeva mii
de baze străine terestre, navale sau
aeriene, de pe teritoriul altor state,
inclusiv bazele unde se află ampla
sate noile rachete cu rază medie de
acțiune — a căror prezență este
înmiit mai nedorită decit a unui
insignifiant pod ? Dar imensele ar
senale care impinzesc intreg globul?
Dar navele cu propulsie și arma
ment nuclear care brăzdează ocea
nul planetar? Dar fabricile de tu
nuri, de care de luptă și de muni
ții ? Dar laboratoarele unde sute și
sute de mii de savanți își pun min
tea la contribuție pentru a crea
arme tot mai ucigătoare ori pen
tru a militariza Cosmosul? Nu ar
putea toate acestea să devină ex
ponate intr-un uriaș muzeu, in
care publicul să se minuneze de cit
de aproape ajunsese la un mo
ment dat omul de autodistrugere ?
S-ar simți lumea in mai puțină
siguranță dacă s-ar proceda astfel?
Nicidecum. Ar regreta cineva? Pro
babil că da : o mică, o foarte mică
minoritate alcătuită din cercurile
militariste și căpeteniile industriei
de armafnent. In sithimb, imensa
majoritate a omenirii ar răsufla
ușurată.
...Simplă utopie? Dar oare nu s-a
considerat că este o utopie să se
creadă că omul poate ajunge pe
Lună sau că iși poate trimite me
sageri să dea binețe altor aștri ?
Să fie oare mai greu să realizăm
aici, pe planeta albastră, spre bine
le ei și al celor ce-o locuiesc, decit
ceea ce am izbutit să înfăptuim
dincolo de zările sale nesfirșite ?

R. CAPLESCU
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