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înscriind un nou și important moment in dezvoltarea conlucrării
multilaterale prietenești româno-iugoslave, in folosul țărilor

și popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii

S-A încheiat vizita de prietenie efectuata la invitația
încheierea convorbirilor

oficialeMarți. 5 februarie, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Veselin Giuranovici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.In cadrul celei de-a doua runde a convorbirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Veselin Giuranovici au procedat la un larg și aprofundat schimb de vederi in probleme internaționale actuale,A fost exprimată îngrijorarea față de încordarea existentă în situația internațională ca urmare a politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne, a intensificării '•unsei inarmărilor, în primul rind a celei nucleare, accentuării crizei e- conomice mondiale și sporirii decalajelor dintre state, a stărilor con- flictuale existente în diferite zone ale globului. S-a subliniat că. în a- ceste condiții, se impune să se acționeze cu toată hotărirea pentru o- prirea agravării vieții le. pentru reluarea și politicii de destindere, pace.Președintele Nicolae apreciat că problema a vieții internaționale in momentul de față, oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, îh primul rînd la dezarrhare nlii'lfea- ră. si a subliniat necesitatea de a se face totul pentru a se ajunge la înțelegeri corespunzătoare privind e- liminarea armelor nucleare de pe continentul european și din întreaga lume, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor la viață, libertate. independență și pace.Cei doi președinți au apreciat însemnătatea întilnirii de la Geneva a miniștrilor afacerilor externe ai Uniunii Sovietice și Statelor Unite, ca un pas pozitiv pe calea angajării unor negocieri concrete care trebuie să ducă, in final, la încetarea cursei înarmărilor și la dezarmare, la eliberarea omenirii de primejdia unei catastrofe nucleare. S-a evidențiat, în acest cadru, necesitatea ca toate statele să-și aducă contribuția la desfășurarea cu bune rezultate a tratativelor sovieto-americane, la crearea unui climat care să favorizeze realizarea unor înțelegeri concrete privind eliminarea rachetelor de pe continentul european, la eliberarea Europei de orice arme nucleare.A fost exprimată voința României și Iugoslaviei de a contribui la desfășurarea cu rezultate bune a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere, securitate și dezarmare, pentru a se ajunge la convenirea unor măsuri concrete menite să ducă la întărirea încrederii și conlucrării pe continent, la realizarea unei dezarmări reale și generale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Veselin Giuranovici au reafirmat hotărirea celor două țări de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și bună vecinătate în Balcani, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțelegerii, lipsită de arme nucleare, de baze militare străine.Ținînd seama de înrăutățirea situației economice a țărilor în curs de dezvoltare, s-a apreciat că trebuie să se intensifice eforturile pentru o soluționare globală a problemelor

internaționa- consolidarea înțelegere vșiCeaușescu a fundamentală o reprezintă.

legate de lichidarea subdezvoltării — inclusiv a problemei datoriilor externe foarte mari care împovărează aceste țări — precum și pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale.De ambele părți a fost subliniată importanța mișcării țărilor nealiniate, a participării țărilor mici și mijlocii la rezolvarea problemelor internaționale, în interesul tuturor popoarelor, al cauzei înțelegerii, colaborării și păcii in lume.In cadrul convorbirilor a fost exprimată hotărirea comună a celor două țări de a întări, în continuare, conlucrarea dintre ele pe arena internațională în interesul promovării politicii de destindere, securitate și colaborare, al înțelegerii și păcii în Balcani, în Europa și în întreaga lume.In cadrul celei de-a treia runde a convorbirilor — care s-au desfășurat în după-amiaza aceleiași zile — au fost evaluate rezultatele vizitei, ale înțelegerilor convenite privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice, tehnico-ști- ințifice și in alte domenii de activitate dintre România și Iugoslavia. In acest context, președinții părții române și părții iugoslave în Comisia mixtă de colaborare economică și tehnico-științifică au prezentat un program comun de măsuri și acțiuni menit să asigure dezvoltarea colaborării și a schimburilor economice reciproce în conformitate cu cele convenite în cadrul înțelegerilor la nivel înalt. S-a apreciat că acest program deschide largi perspective impulsionării relațiilor economice româno-iugoslave corespunzător posibilităților în continuă creștere ale economiilor naționale ale celor două țări.In încheierea convorbirilor — desfășurate într-o atmosferă de stimă, prietenie și înțelegere reciprocă — președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Veselin Giuranovici și-au manifestat satisfacția față de caracterul fructuos al noului dialog la nivel înalt româno-iugoslav, ex- primînd convingerea că acesta va contribui la dezvoltarea tot mai puternică a .prieteniei și colaborării dintre România și Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre poporul român și popoarele iugoslave, a conlucrării dintre cele două țări pe plan internațional, în interesul reciproc, al cauzei păcii, destinderii, securității și progresului în întreaga lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, popoarelor iugoslave prietene un salut călduros și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului român, precum și din partea sa personal.Tovarășul Veselin Giuranovici a mulțumit încă o dată pentru calda ospitalitate de care s-a bucurat în România, pentru convorbirile fructuoase purtate în timpul vizitei, în spiritul stimei și respectului reciproc, caracteristic relațiilor de prietenie și colaborare dintre două țări,partide și popoare.

Ceremonia plecării dinMarți s-a încheiat vizita de prietenie întreprinsă in țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de tovarășul Veselin Giuranovici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Dialogul la nivel înalt româno- iugoslav, prilejuit de această vizită, marchează un nou moment important în bogata cronică a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Iugoslavia. Prin înțelegerile stabilite s-au dat noi impulsuri conlucrării multilaterale dintre cele două țări pe plan bilateral, precum și pe arena internațională, în folosul reciproc, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii in Balcani, în Europa și în întreaga lume.Ceremonia plecării înaltului oaspete a avut loc la Gara Băneasa, împodobită sărbătorește. Pe frontispiciul clădirii centrale se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Veselin Giuranovici, Încadrate de drapelele de stat ale celor două țări. Pe mari pancarte erau înscrise urările : „Să se dezvolte continuu relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, spre binele popoarelor noastre, al cau- socialismului, păcii și coope-

rării tn Balcani, în Europa și în lume !“, „Să se întărească și să se dezvolte continuu colaborarea și solidaritatea țărilor socialiste, partidelor comuniste și muncitorești, forțelor progresiste, democratice antiimperialiste de pretutindeni!".Președinții Nicolae Ceaușescu și Veselin Giuranovici au sosit împreună la Gara Băneasa.O gardă militară aliniată pe platoul din fața gării a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile do stat ale. Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Veselin Giuranovici au trecut în revistă garda de onoare.In continuarea ceremoniei, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia și-a luat rămas bun de la persoanele oficiale române venite să-l salute la plecare.Erau prezenți tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ștefan Andrei, Tudor Postelnicu, Ion Stoian, alte persoane oficiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat apoi persoanele oficiale care l-au însoțit pe tovarășul Veselin Giuranovici în vizita de prietenie în țara noastră — Raif Dizdarevici, secretar federal pentru afacerile externe, Milenko Boianici, secretar federal pentru comerț exterior, precum și celelalte oficialități iugoslava

Si
CapitalăAu fost de față Dumitru Popa, ambasadorul României ia Belgrad, și Milos Melovski, ambasadorul Iugoslaviei la București, precum și membri ai ambasadei.Un grup de copii au oferit tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Veselin Giuranovici buchete de flori.La plecare, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Veselin Giuranovici și-au strîns cu căldură miinile. s-au îmbrățișat.

CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID
garanție a sporirii eficienței 
activității organizațiilor
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de masă și obșteștiCongres al Fron- și Unității Socia-Cel de-al 111-lea tului Democrației . liste și cea de-a doua Conferință pe țară a Organizației Democrației și Unității Socialiste — ale căror lucrări încep in aceste zile — se vor impune în viața social-politică a țării ca un moment cu profunde și ample semnificații. Se ilustrează astfel, cu acest prilej, un adevăr fundamental al societății românești de astăzi — acela că întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participă activ, direct, e- fectiv Ia conducerea vieții noastre social-politice, la edificarea prezentului și viitorului patriei. Lucrările celor două forumuri ale democrației muncitorești, revoluționare pun, totodată, cu putere în lumină rolul major, însemnătatea deosebită ale organizațiilor de masă in ansamblul structurilor democratice ale societății noastre, in asigurarea participării largi a celor ce ------------------------muncesc la con- • «ducerea treburi- 111 I1ITIlor obștești. „In IU I A] Iîntreaga activita- 111 111 IIte de dezvolta-
R

goriile de oameni ai muncii, asigură participarea lor organizată la înfăptuirea politicii generale a partidului și reprezintă un factor de importanță deosebită al democrației noastre muncitorești, revoluționare".O realitate care-și trage seva din gindirea profund științifică, cutezătoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o realitate care este rodul inițiativei politice și al activității consecvente a conducătorului partidului și statului nostru. Intr-adevăr, în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX- lea, s-a cristalizat, sub impulsul gîn- dirii și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, o nouă viziune, de profundă originalitate, cu privire la locul organizațiilor de masă și obștești în opera de construcție socialistă, s-a acționat cu neabătută consecvență pentru sporirea continuă a rolului lor în viața social-politică a țării, lărgirea atribuțiilor acestora, perfecționarea modalităților de exercitare a funcțiilor lor, prefigurindu-se un larg cadru de acțiune pentru aceste organizații.Noua ipostază în care este înțeleasă menirea organizațiilor de masă și obștești derivă din adevărul, subliniat in repetate rînduri de secretarul general al partidului ‘nostru, că in actuala etapă a societății șocialisțe multilateral dezvoltate avîntul forțelor de producție, complexitatea vieții sociale fac să crească tot mai mult rolul factorului conștient, impun într-o măsură considerabil sporită implicarea largă, nemijlocită, neîntreruptă a maselor populare la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare social-economică a țării, unirea tuturor energiilor și puterilor creatoare ale națiunii într-un unic mănunchi capabil să asigure înfăptuirea mărețelor obiective pe care ni le-am propus. Numai pe baza consultării largi a celor ce muncesc, numai asigurind participarea lor activă la elaborarea hotâririlor și a planurilor, numai prin atragerea maselor Ia munca de înfăptuire a acestor hotărîri, menționa tovarășul Nicolae Ceăușescu. se poate realiza unul din principiile de baza ale orin-

PE TARA A O.D.U.S.
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duirii socialiste, acela ca societatea să fie realmente condusă de poporul însuși, care, stăpîn deplin pe destinele sale, își construiește în mod conștient viitorul.Din perspectiva unor asemenea comandamente au fost regîndite funcțiile și atribuțiile organizațiilor de masă și obștești, locul și rolul lor In societatea noastră. Și, așa precum s-a încetățenit in acestor ultime decenii domeniile de activitate, i sector formularea unor retice. a unor principii de ordin general a de măsuri efective menite să materializarea lor in viață, zentarea organizațiilor de masă și obștești în foruri de stat centrale și locale, in organele de conducere colectivă ale unităților economice și ale instituțiilor cultural-artistice și de invățămînt a asigurat participarea lor directa, nemijlocită la actul de decizie politică pe plan macro și microsocial. Chemate să se. angajeze activ și sistematic in munca de informare a maselor asupra problemelor vieții social-politice, 1 de explicare a sensului măsurilor inițiate și > promovate de partid, de dezbatere a hotâririlor și legilor țării, să asigure mobilizarea largă a oamenilor muncii la transpunerea în viață a politicii partidului, organizațiile de masă si obștești au fost investite cu largi atribuții, cu răspunderi concrete in soluționarea problemelor economice, in viața socială, in activitatea cultural-educativă, în apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, in rezolvarea problemelor oamenilor muncii. Un rol deosebit revine organizațiilor de masă și obștești in exercitarea sistematică, la un înalt nivel calitativ, a controlului oamenilor muncii asupra îndeplinirii programelor și hotâririlor adoptate, a respectării legilor țării. Toate acestea conferă organizațiilor de masă și ob- șești rolul unei componente majore a sistemului democrației muncitorești, revoluționare, ce asigură participarea nemijlocită, efectivă a milioane și .milioane de cetățeni la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului in toate domeniile de activitate, mobilizarea acestora la transpunerea în viață a programelor de dezvoltare social-economică.Chezășia sigură a Îndeplinirii neabătute a importantelor atribuții, f înaltei meniri încredințate organizațiilor de masă și obștești in sistemul democrației noastre muncitorești, revoluționare o reprezintă conducerea acestora de către partid, tr. ccrfcep- ' ția partidului nostru, această îndrumare nu este înțeleasă ca o tutelare măruntă și nici nu se desfășoară prin metode administrative, ci constituie o conducere politică, asigurind justa orientare a activității organizațiilor de masă și obștești, dezvoltarea inițiativei și spiritului lor de răspundere în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.Vorbind despre conducerea de către partid a organizațiilor de masă și obștești, se cuvine să menționăm că prezenta activă a acestora in sistemul nostru social-politic, rolul lor considerabil sporit în procesul conducerii democratice a societății noastre șînt posibile tocmai datorită afirmării unei noi concepții, superioare privind rolul partidului în societatea

i practica în toate și in acest teze teo- și fost cerința urmată asigure Repre-

(Continuare in pag. a ll-a)
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cu privire ia vizita de prietenie in țara noastră 
a tovarășului Veselin Giuranovici, președintele

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Veselin Giuranovici. președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, a efectuat o vizită de prietenie în Republica Socialistă România. în zilele de 4—5 februarie 1985.In timpul vizitei. tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut convorbiri cu tovarășul Veselin Giuranovici. la care au participat :Din partea română Ștefan Andrei, ministrul externe. Vasile Pungan, comerțului exterior și economice internaționale, ședințele părții române in Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică și tehnico-științifică. Constantin Mitea, consilier al secretarului general al Partidului Comunist Român și al președintelui Republicii Socialiste România. Dumitru Popa, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, și Lucian Petrescu, director în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea iugoslavă tovarășii : Raif Dizdarevici, secretar federal pentru afacerile externe, Milenko Boianici. secretar federal pentru comerț exterior, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă iu- goslavo-română de colaborare e- conomică și tehnico-științifică, Dușan Litvinovici, consilier pentru probleme de politică externă al președintelui Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, MilOș Melovski, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București, și Vladimir Pavi- cevici, director în Secretariatul Federal pentru Afacerile Externe.Cei doi președinți au apreciat că și această întîlnire, care constituie o continuare a dialogului tradițional la cel mai înalt nivel, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și deschisă, in spiritul înțelegerii și respectului reciproc ce caracterizea-

tovarășii : afacerilor ministrul cooperării pre-

ză relațiile dintre cele două țări socialiste vecine și prietene.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Veselin Giuranovici au efectuat în cursul vizitei un larg și fructuos schimb de păreri privind dezvoltarea colaborării bilaterale și unele probleme actuale ale situației internaționale.Cei doi președinți s-au informat reciproc în legătură cu probleme actuale ale construcției socialiste în cele două țări și au făcut un schimb de păreri cu privire la transpunerea în viață a înțelegerilor convenite anterior la cel mai înalt nivel și cu privire la posibilitățile de extindere pe mai departe a colaborării bilaterale în toate domeniile de activitate.în cadrul convorbirilor s-a acordat o atenție deosebită colaborării economice și dezvoltării ei viitoare, îndeosebi în domeniul cooperării în producție și specializării, amplificării schimburilor comerciale, extinderii permanente a schimburilor economice in zona de frontieră, precum și realizării altor forme de colaborare economică perfecționate. In acest scop, părțile au subliniat importanța consultărilor în desfășurare dintre organele cialitate din cele două țări posibilitățile de colaborare men lung, ceea ce va crea corespunzătoare unor economice stabile între Iugoslavia.Cele două părți au acord asupra necesității dezvoltării colaborării tehnico-științifice, pe plan cultural și in domeniul învăță mîntului, precum și în alte domenii de interes reciproc.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Veselin Giuranovici, în cadrul convorbirilor consacrate vieții politice internaționale, au făcut un larg schimb de opinii și informații asupra problemelor majore ale vieții mondiale și în mod deosebit asupra situației din Europa și a necesității opririi cursei înarmărilor. în primul rind a celei nucleare.tn acest .context, cei doi pre-

curs de de spe- privind pe ter- condiții schimburi România șicăzut de

ședinți au relevat importanța înțelegerii sovieto-americane privind începerea negocierilor în problema armelor nucleare și cosmice și s-au pronunțat pentru Întărirea eforturilor tuturor țărilor in direcția opririi cursei inarmărilor și realizării destinderii în lume.A fost subliniată necesitatea realizării unor progrese concrete la Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare de la Stockholm, ca și în domeniul revitalizării procesului C.S.C.E.Cele două părți au reafirmat ho- tărîrea lor de a depune noi eforturi în vederea dezvoltării colaborării balcanice in toate domeniile de interes reciproc, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare.S-a făcut, de asemenea, un schimb de păreri eu privire la situația din Mediterana și Orientul Mijlociu, precum și cu privire la . alte stări conflictuale din diferite regiuni ale lumii. în acest cadru, a fost reliefat interesul celor două țări pentru soluționarea cit mai urgentă, pe cale pașnică, a tuturor conflictelor.O deosebită atenție a fost acordată problemelor privind criza economică mondială și acțiunile ce trebuie întreprinse in vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale.A fost exprimată satisfacția față de identitatea sau apropierea punctelor de vedere ale celor două țări t în problemele discutate.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Veselin Giuranovici au dat o apreciere deosebită caracterului fructuos al discuțiilor avute și au exprimat convingerea că vizita și ’convorbirile vor contribui și mai mult la dezvoltarea prieteniei și colaborării multilaterale dintre cele două țări. în interesul poporului român și al popoarelor iugosla . ve. al păcii, destinderii, securității și progresului general.
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IN INTIMPINAREA CONGRESULUI F. D. U. S SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
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Pe primul plan — 
economisirea energiei

„Stop risipei" — generic al unor ample acțiuni ale consiliilor locale ale F.D.U.S. din județul Sibiu, urmărind reducerea consumului de energie electrică in unitățile economice și gospodăriile populației. Astfel. acționindu-se cu fermitate pentru respectarea riguroasă a programelor de lucru în întreprinderile din Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Agnita, Copșa Mică, precum și în alte localități din județ, redUcîndu-se. la strictul necesar consumul casnic de energie, s-au economisit de la începutul anului pină în prezent 5 580 MWh energie electrică. (Nicolae Brujan, corespondentul „Scinteii").
Acțiuni 

cultural-educativeAmple manifestări evocînd viața spirituală și social-politi- că a locuitorilor Maramureșului de azi sint dedicate apropiatu- - lui Congres al F.D.U.S. La Si- ghetu Marmației a avut loc simpozionul „Îmbinarea armonioasă a activității organelor statale cu cea a organismelor democrației muncitorești". Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă a lansat concursul „Cine știe ne scrie", pe tema „Maramureșul in epoca marilor împliniri". (Gheorghc Susa, corespondentul „Scinteii").
Materiale și materii 
prime recuperateLa Cooperativa textile-tri- cotaje din municipiul Satu Mare, din inițiativa membrelor O.D.U.S.. s-a amenajat o expoziție cuprinzind 40 de modele de produse noi realizate aici din materiale refolosibile rezultate din procesul de producție (plăpumi. saltele, diferite articole pentru copii ca băscuțe, pulovărașe, căciulite, ciorapi), cărora, in cursul primului semestru al anului li se vor mai adăuga alte 10 modele. Harnicele tricotoare sînt hotărite să realizeze, in acest an, prin valorificarea materialelor .refolp- sibile, produse in valoare de aproape 300 000 lei, depășind astfel cu peste 50 000 lei rezul*-  țațele obținute pe această cale in cursul anului trecut. (Octav Grumeza, corespondentul „Scîn- teii “).

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR
- spațiu larg al afirmării inițiativei cetățeneștiOrganizațiile Democrației și Unității Socialiste din județul Olt. asemenea organizațiilor similare din întreaga țară, au adus o susținută și fructuoasă contribuție la buna gospodărire și înfrumusețare a țăților rurale și urbane din riu. Cum ? Bineînțeles, in rînd, prin atragerea largă și nentă a cetățenilor, chemați trivă să facă propuneri, feste spirit de inițiativă, participe nemijlocit la materializarea acțiunilor sugerate de ei. Urmare firească a dialogului cu cetățenii și a atragerii acestora la acțiuni edilitare de interes public, așezările din județ sînt tot mai bine gospodărite.Prezentarea cîtorva dimensiuni ale acestor acțiuni ilustrează efortul reunit a zeci de mii de cetățeni care, prin activitatea lor harnică, dau consistență practică hotărîrilor adoptate de ei înșiși în cadrul Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste. De pildă, prin valorificarea a numeroase propuneri referitoare la folosirea in mod productiv a unor „petice" de pămînt — de la cîțiva metri pătrați pină la cîțiva ari — anul trecut au fost utilizate la nivelul județului, pentru producții a- gricole, 136 ha terenuri intravilane, în parcuri și grădini. în aliniamente, pe coaste abrupte sau în păduri au fost plantați 747 mii de arbori și arbuști fructiferi ori ornamentali ; la orașe, dar și la sate au fost a- menajate 448 terenuri sportive și locuri de jdacă pentru copii ; au fost amenajate 30 trasee turistice ; mai mult de 34 000 de poduri și podețe au fost reparate ; lungimea șanțurilor săpate și curățate depășește 3 000 km, la fel și a trotuarelor și străzilor reparate, ca să nu mai vorbim de acțiunile pentru deszăpezirea căilor de circulație desfășurate în această perioadă.— în ampla activitate de întreținere a curățeniei, de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților— căreia i-au fost consacrate mii și mii de ore de muncă patriotică — se regăsesc, semnificativ, conștiința civică și hărnicia celor peste 91 000 membri ai Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste — precizează tovarășa Maria Nițu, inginer proiectant Ia întreprinderea de utilaj

locali- terito- primul perma- deopo- să mani- cît și să

5alimentar Slatina, președinte al Comitetului județean Olt al O.D.U.S. Nu exagerez dacă precizez că în fiecare așezare din județ ganizației noastre au activitate meritorie în vință. La Slatina, Balș, rabia sau Drăgănești-Olt, ca și în comunele Scornicești, Osica de Sus, Bucinișu, Pleșoiu, Grădinari, Colo- nești, Ianca...Pentru a putea prezenta mai .detaliat unele realizări în acest domeniu de larg interes cetățenesc, ne-am adresat direct factorilor implicați în aceste probleme din două localități evidențiate.— La Slatina — municipiul re-

membrii or- desfășurat o această pri- Caracal. Co-

Din activitatea 
Organizațiilor Democrației 

și Unității Socialiste 
ale județului Olt

ședință de județ, In care continuă să se construiască intens — cetățenii au fost de un real și mare folos în înfrumusețarea spațiilor nou construite, în realizarea unor incinte civilizate, cu adevărat urbane, și întreținerea acestora ca atare — ne spune Mircea Stoenică, președintele Comitetului municipal al O.D.U.S. Noi am desfășurat o muncă susținută în toate organizațiile, implicînd în mod activ pe fiecare membru O.D.U.S. in amenajarea spațiilor din jurul blocurilor pentru locuit. Așa se face că aproximativ 13 500 membri ai O.D.U.S. au contribuit la eleganța îmbietoare și odihnitoare a celor 240 660 mp de noi spații verzi, îndeosebi pe malurile lacului de acumulare al hidrocentralei Slatina. Iar hărnicia oamenilor conferă și un nou sens tradiției potrivit căreia „Fiecare cetățean să sădească un pom", întrucît ei au contribuit la plantarea a peste 72 000 arbori și arbuști, ca și la amenajarea a 90 terenuri sportive și locuri de joacă. Nu mai vorbim de contribuția la menținerea curățeniei pe zeci de mii mp de alei, trotuare și străzi, de zugrăvirea și modernizarea fațadelor și a gardurilor.

— Și la Osica de Sus — comună din mijloc de județ — Organizația Unității și Democrației Socialiste și-a făcut simțită prezența îii înfrumusețarea tuturor satelor componente. Cartea de vizită a unei localități este infățișarga sa. Cel care ne vizitează comuna își poate face o primă impresie după felul cum arată străzile, ulițele, gardurile, curțile, fațadele caselor — și cred că își face chiar o impresie bună, ne spune Victoria Cernătoiu, președinta comitetului comunal al O.D.U.S. Sătenii, membri ai O.D.U.S., au cultivat cu legume peste 2,5 ha teren lă stradă, între gard și șanț, au amenajat și 42 900 mp spații verzi și au plantat aproape o mie de arbori și arbuști ornamentali. în plus, au dat o mină de ajutor pentru redarea in circuitul agricol a 2 hectare de te- tern intravilan (suprafață ce provine din mici „crîmpeie" de pămînt nefolosite ce „zgîriau" ochiul cu bălăriile de pe ele), au . contribuit la înălțarea unui bloc de locuințe pentru specialiști, au reparat 2 000 de poduri și podețe, au săpat șanțuri, au curățat străzi, alei și piețe pe o suprafață ce ajunge la un milion mp. în aceste acțiuni s-au afirmat cetățeni inimoși, președinți ai O.D.U.S., ca Mihai Sacan. Ilie Micu, Victoria Drăghici, Constantin Calotă, Gheorghița Osisecan. Dobre Voicu, Maria Boștină, Nicolița Firu. Se poate spune că, efectiv, toți membrii O.D.U.S. au fost receptivi și sensibili față de o asemenea problemă de mare' interes pentru tivitate cum este munei. Iar in acest mai poate face încăDacă este adevărat că spiritul gospodăresc al edililor, ca. și spiritul civic al cetățenilor — în ultimă instanță conlucrarea dintre aceștia — sînt oglindite în ceea ce oferă ochiului strada, ulița, fațada casei, curțile oamenilor, atunci șe poate spune că în județul Olt Organizațiile Unității și Democrației Socialiste — organizații largi de pe bună lizări.

întreaga colec- înfățișarea co- sens, mereu se ceva.

cuprinzătoare ale maselor cetățeni — se pot mîndri, dreptate, cu frumoase rea-
Mihai GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii"
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Conducerea de către partid-garanție a sporirii eficienței activității organizațiilor de masă și obștești
(Urmare din pag. I)noastră ca forță politică conducătoare, căile și modalitățile de transpunere in viață a acesteia. Viziunea novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind această problemă cardinală a societății noastre, definirea rolului partidului de centru vital care își indeplinește răspunderile intr-un permanent dialog cu masele, împreună cu ele, conferă in mod obiectiv organizațiilor de masă și obștești atribuții sporite in viața noastră social-politică. Pornind de la această viziune profund revoluționară, in ultimii ani s-a conferit un rol organizatoric tot mai mare acestor organizații, ele căpătind statutul de verigi esențiale ale cadrului instituțional al democrației socialiste, de forță principală prin care sint captate energia și experiența oamenilor muncii in procesul conducerii sociale.Așa cum. la nivelul întregii societăți, rolul conducător al partidului se exercită. înainte de toate, prin elaborarea strategiei operei de construcție socialistă, a programelor de dezvoltare economico-socială in consonanță.cu nevoile și cerințele fiecărei etape,' cu potențialul societății noastre, conducerea de către partid a organizațiilor de masă și obștești se înfăptuiește prin antrenarea largă a membrilor acestora la politicii partidului, prin stimularea participării lor la

lucrare cu oamenii, cu colectivele de muncă, exercitarea unui control sistematic asupra stadiului îndeplinirii hotăririlor și programelor adoptate. O importanță deosebită dobindește în acest context înaltul exemplu de. angajare patriotică și spirit revoluționar pe care in fiecare colectiv de oameni ai muncii il oferă comuniștii, înțelegerea superioară ce le este proprie asupra indatoririlor și răspunderilor ce le revin, înalta exigență partinică. In munca plină de elan de zi cu zi a comuniștilor, în însuflețită lor competiție cu timpul, in nesecatul lor izvor de tărie și încredere in partid, in marea lor putere de a nu ocoli nicicînd greutățile, de a da piept cu ele și a le birui, milioanele și milioanele de membri

care compun organizațiile de masă și obștești au un permanent exemplu de urmat, o pildă vie. mobilizatoare.Subliniind cerința perfecționării activității organizațiilor de masă și obștești, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta marea însemnătate ce revine în acest sens cadrelor care activează in rindul acestor organizații, membrilor de partid trimiși să lucreze în rindul lor. „Este necesar ca toate cadrele care lucrează în aceste organizații — sublinia secretarul general al partidului — să înțeleagă că sînt activiști de partid și că trebuie să acționeze cu deplină răspundere în conducerea sectoarelor respective, de sine stătător. Primul ajutor constă în faptul că partidul a trimis in aceste orga-

nizații activiști, și ei trebuie să acționeze pentru îndeplinirea hotăriri- lor de partid in rindul categoriilor respective de oameni ai muncii, pentru a asigura unirea eforturilor acestora, sub conducerea partidului, in scopul îndeplinirii sarcinilor noastre generale".Al III-lea Congres al F.D.U.S. și a doua Conferință pe țară a O.D.U.S. vor marca o și mai puternică afirmare a rolului organizațiilor de masă și obștești în viața țării, sporirea contribuției lor la antrenarea largă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la ^conducerea vieții so- cial-politice, la mobilizarea acestora la înfăptuirea exemplară a politicii partidului, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea.

dezbaterea_______ TI____  ... __ elaborarea principalelor documente și hotăriri de partid, a legilor țării. Mai mult, s-a încetățenit, ca o practică a vieții noastre social-politice desfășurarea periodică a unor congrese, conferințe, consfătuiri la scară națională a acestor organizații în cadrul cărora, alături de analiza problemelor specifice fiecărei organizații, la loc central se situează dezbaterea programelor dezvoltării noastre, stăruin- du-se asupra căilor șl modalităților de amplificare a contribuției acestor organizații la înfăptuirea sarcinilor ce le revin. De nenumărate ori. asemenea congrese, conferințe și consfătuiri au fost onorate de prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cuvin- tările rostite cu aceste prilejuri con- stituindu-se in adevărate programe de lucru pentru aceste organizații, jalonind direcțiile de acțiune viitoare.In același timp, conducerea de către partid se realizează printr-o vastă activitate organizatorică desfășurată de partid in vederea punerii în valoare a inițiativei creatoare, a spiritului gospodăresc al membrilor organizațiilor de masă și obștești, a unirii energiilor acestora și implicării lor directe, nemijlocite, însuflețite în amplul efort de înfăptuire a mărețelor obiective ale Congresului al XIII-lea. Urmărind permanent ca organizațiile de masă și obștești să-și îndeplinească importantele lor atribuții, partidul nostru este preocupat să imprime stilului de muncă al acestora caracteristicile proprii muncii de partid : o strinșă legătură cu masele. împletirea armonioasă a sarcinilor. concrete cu obiectivele de perspectivă, continuitatea acțiunilor întreprinse, caracterul combativ, intransigența față de lipsuri, rezolvarea problemelor în strinsă con-

Măsuri temeinice in vederea dezvoltării edilitareAnimat de dorința de a contribui la punerea în valoare a potențialului economic al unei zone din județul Buzău, Macsim I. Genică, economist, în prezent pensionar, din satul Băile, comuna Balta Albă, județul Buzău, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o scrisoare, însoțită de un material documentar, propunind repunerea în funcțiune a fostei stațiuni balneare pentru tratamentul bolilor reumatice, creată acum 115 ani pe malul lacului sărat din această localitate. Autorul menționa că nămolul și iodul din respectivul Iac, cu o lungime de 8 km și o lățime la centru de circa 3 km, sînt superioare celor din lacurile Amara și Techirghiol.In scrisoare, el a mai propus reînființarea, din punct de vedere administrativ, a comunei Băile, precum și a cooperativei agricole de producție distincte din localitate, pe motivul că de la trecerea satului în subordinea comunei Balta Albă, construcțiile social-culturale și edilitar-gospodărești din sat s-au degradat, producțiile cooperativei nefiind nici ele corespunzătoare.

La indicația secretarului general al partidului, scrisoarea a fost dată, spre examinare, viceprim-miniștri- lor de resort ai guvernului. La fața locului s-au deplasat specialiști ai Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, ministerelor sănătății și turismului și reprezentanți ai organelor locale.în raportul de cercetare se precizează că stațiunea balneară, cu o capacitate de 148 de locuri, funcționează în mod provizoriu și sezonier, avind sediul in localitatea Balta Albă. Se mai arată că în perioada din urmă nu s-au făcut nici un fel de lucrări de investiții, ci numai reparații la clădirile existente și care au aparținut unei unități S.M.A.Viitoarea stațiune balneară pentru tratament urmează să fie amplasată în satul Băile, pe locul vechii stațiuni, în condiții de eficiență economică corespunzătoare. In acest scop, la ministerele sănătății și turismului, consiliul popular j preocupări pentru , precum și la județean există elaborarea unor

proiecte fundamentate privind dezvoltarea acestei localități balneare, proiecte ce vor fi supuse aprobării, potrivit prevederilor legii.In legătură cu solicitările de a se scoate,.satul Băile de sub administrația Comunei Balta Albă și de a se reînființa cooperativa agricolă din localitate, s-a arătat că Balta Albă a fost propusă ca reședință ținîndu-se seama de situarea acesteia la distanțe aproximativ egale față de satele componente și de accesul direct la căile de comunicație importante care asigură transportul eficient al produselor cerealiere și al cetățenilor. Pe de altă parte, unificarea celor două cooperative agricole s-a impus ca o necesitate pentru crearea unei unități cu o putere economică mai mare, capabilă să realizeze o folosire eficientă a pămintului, a celorlalte mijloace materiale și a forței de muncă. Dealtfel, unificarea s-a făcut prin voința membrilor cooperatori in 1982. Alte aspecte relatate în scrisoare au fost reținute de organele șurile locale pentru a se lua mă- corespunzătoare.
Sprijin susținut pentru îmbunătățirea activității

Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale a verificat, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, o scrisoare privitoare la unele deficiențe de la întreprinderea „Industria linii" Timișoara. Cu prilejul cercetărilor a rezultat că stocul de produse finite în întreprindere s-a menținut în tot cursul anului trecut la niveluri excesiv de ridicate, respectiv echivalentul producției a circa 100 zile. în loc de 15—20 zile, cît era necesar pentru buna derulare a livrărilor. De asemenea, în cursul anilor 1983 și 1984, prin structura de articole prelucrate în filatura cardată proprie, întreprinderea nu a consumat cantitatea de materiale fibroase recuperabile prevăzută, manifestîndu-se neglijențe și în ce privește preluarea cantităților repartizate. In consecință, în unitate s-a acumulat un stoc de peste 370 tone de asemenea materiale.
Ordinea șiRelatăm concomitent două cazuri din județul Suceava, deoarece, deși sesizările provin din două comune diferite — comuna Horodnic și comuna Erhil Bodnaraș — cauzele lipsurilor, ale deficiențelor constatate sint aceleași, consecințele — asemănătoare, iar învățămintele, de valabilitate generală. în fapt, este vorba despre cooperativele agricole de producție din cele două comune, ambele dispunind de condiții deosebit de bune pentru dezvoltarea lor, pentru sporirea producțiilor agricole și a sectoarelor zootehnice, in interesul general, al societății și al creșterii nivelului de viață al cooperatorilor. Cu toate a- cestea, ambele unități au ajuns să înregistreze rezultate necorespunzătoare. acumulind datorii față de stat.Care este cauza acestei stări de lucruri? După cum rezultă din cele două scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, unele cadre de conducere ale celor două cooperative agricole s-au abătut de la prevederile legale, s-au purtat abuziv cu cooperatorii, punind pe primul plan al preocupărilor interesele lor personale, obținerea unor avantaje fără temei legal, favorizîndu-și rudele și prietenii și neîngrijindu-se de bunurile cooperativei, care se degradau.Secretarul general al partidului a hotărît ca scrisorile să fie incredin- ^Jate spre rezolvare prim viceprim-

întreprinderiiIn raportul de cercetare al secretarului de resort al C.C. al P.C.R. se mai precizează că in producția- marfă a întreprinderii se constată o tendință de creștere a ponderii semifabricatelor destinate cooperării cu alte unități, ceea ce denaturează indicatorii economico-finan- ciari. A mai rezultat că ponderea personalului indirect productiv și de deservire este mai mare decit cea planificată. Totodată, întreprinderea are cadre cu pregătire superioară peste necesar, în special în domeniile mecanic, electric, construcții, economic etc.Pentru înlăturarea neajunsurilor în activitatea întreprinderii, împreună cu Ministerul Industriei Ușoare și comitetul județean de partid, ■ s-a prevăzut, astfel, intensificarea acțiunilor de valorificare a țesăturilor din stoc, întreprinderea unor demersuri pentru ca be-

neficiarii să preia comenzi în de- vans. organizarea unei producții proprii de confecții din cupoane etc.Centrala industriei linii va repartiza spre consum productiv la alte filaturi întreaga cantitate de materiale refolosibile acumulate in stoc la „Industria linii" Timișoara și va asigura trecerea în activități productive a personalului ce depășește efectivul planificat.S-a hotărît ca biroul executiv al consiliului oamenilor muncii să asigure utilizarea corespunzătoare a specialiștilor cu pregătire superioară, încadrarea lor pe bază de concurs în posturile devenite vacante, atragerea persoanelor cu aptitudini în activități de cercetare, creație și proiectare, transferarea unor cadre la alte unități pentru activități de conducere, producție, cercetare și proiectare.
legalitatea au fostministrului de resort al guvernului și unui secretar al Comitetului Central al partidului.Sesizările, in marea lor majoritate, s-au confirmat. La C.A.P. Emil Bodnaraș , care dispune de o bază materială bună și de forță de muncă suficientă, datorită modului necorespunzător de organizare și conducere a producției și a muncii, rezultatele economico-financia- re sînt în regres, producțiile vegetale și animale oscilante, cu mult sub nivelurile planificate. Unii cooperatori, inclusiv președintele, s-au ocupat mai mult de executarea lucrărilor pe loturile în folosință . personală — care, și ele, depășesc suprafața prevăzută de statut. Dealtfel, s-a constatat că în ambele cooperative, incălcindu-se prevederile Statutului C.A.P., sute de hectare de pămint sint deținute în plus, ilegal, de unii cooperatori. In sectorul zootehnic, datorită proastei îngrijiri a animalelor, procentul de mortalitate a fost mult mai mare decit cel planificat. Un fapt grav relatat in rapoartele de cercetare este și acela că în ambele unități, din neglijență, s-au depreciat și au trebuit să fie aruncate sute de tone de cartofi ; suprafețe importante de teren au rămas necultivate in 1983. De asemenea, au lost depistate o serie de abuzuri și ilegalități comise de președinții și alte cadre de conducere ale celor două cooperative.

restabiliteîntrebarea care se pune este cum de s-a ajuns la aceste situații, de ce lipsurile nu au. fost cunoscute din vreme de organele competente? întrebări cu atît mai îndreptățite cu cit din aceste comune au fost trimise unor organe județene mai multe sesizări care informau despre respectivele încălcări și abuzuri. Explicația, după cum rezultă din rapoartele de cercetare, este că sorisorile respective au fost cercetate superficial, neadoptindu-se măsurile necesare — fapt pentru care comitetul județean de partid urma să analizeze amănunțit însuși modul în care se desfășoară soluționarea scrisorilor oamenilor muncți.în urma noilor cercetări întreprinse, biroul comitetului județean pe partid a luat măsuri severe de sancționare pe linie de partid, inclusiv destituirea din funcții, a președinților celor două cooperative agricole, a primarului din Ho- rodnic, a președintelui consiliului unic agroindustrial Rădăuți și a unor cadre de la organe județene. S-au luat și alte măsuri pentru recuperarea pagubelor, organele de justiție fiind sesizate asupra încălcărilor legii.Faptele constatate au fost prelucrate în plenare lărgite ale comitetelor comunale de partid și cu activul comitetului județean de partid.
Neculai RO$CA

Ce probleme rezolvă biroul organizației de bază intre adunările generale ?
In ultimii ani. efectivul comuniștilor de la întreprinderea de confecții și tricotaje București a cunoscut o creștere puternică. Drept urmare, cu prilejul adunărilor de dare de seamă și alegeri din anul trecut au luat ființă noi organizații de bază, a fost împrospătată componența birourilor cu tineri comuniști. Pornind de la această situație, comitetul de partid din marea întreprindere bucureș- teană a înscris, printre urgențele sale, pregătirea membrilor birourilor organizațiilor de bază, îndedsebi a secretarilor nou aleși. In cadrul măsurilor luate in acest scop, accentul principal a fost pus pe valorificarea și generalizarea, pentru cadrele noi. a experienței politice și organizatorice a secretarilor de pârtiei cu activitate mai îndelungată. Acțiune care se realizează pe două căi principale : prin intermediul instruirilor și prin sprijinul concret, de zi cu zi. la locul de muncă, in funcție de situațiile ivite. Așadar, Ia sugestia comitetului de partid, ne-am propus să urmărim ce probleme rezolvă birourile organizațiilor de bază între adunările generale și cum sînt ajutați secretarii noi de cei cu experiență în îndeplinirea in condiții cit mai eficiente a acestei sarcini.„In vederea unei eficiente sporite a instruirii anuale, ne relata tovarășul Alexandru Lăstun. secretar adjunct al comitetului de partid, comisia pentru problemele! organizatorice de partid și de cadre, ale organizațiilor de masă și obștești a efectuat un studiu în majoritatea organizațiilor de bază pentru a cunoaște cu ce probleme se confruntă noile birouri. In urma concluziilor desprinse, comitetul de partid a organizat in așa fel instruirea anuală, incit să se pună accentul cu precădere pe laturile practice ale muncii de partid pentru a intări capacitatea organizațiilor de bază în acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin in lumina hotărîrilor și obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului".înainte de a cunoaște și alte opinii

despre tema însemnărilor de față, la sfirșit de schimb sintem martorii unei intervenții operative in secția confecții pentru femei. Secretara biroului organizației de bază nr. 7, Culița Toma, era angajată intr-o vie discuție cu cîteva muncitoare. Ne informează după aceea că a atras atenția unor comuniste asupra faptului că în formația lor nu toate muncitoarele și-au îndeplinit norma de lucru, iar membrii de partid nu au acționat cu suficientă fermitate pentru a corecta la timp o asemenea

■șl în programul adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Prin mobilizarea hotărită a oamenilor muncii de către organizațiile de bază, colectivul secției reușește să se situeze zilnic sub cota repartizată. Dar mai potrivit este s-o lăsăm chiar pe noua secretară să ne relateze despre cele învățate de la tovarășa Maria Pațirnea".„înainte de toate, ne spune tovarășa Culița Toma, am fost sfătuită ca, împreună cu ceilalți membri ai biroului, să am în permanență in

tineri, parte am insistat din nou să depună eforturi pentru ca fiecare să învețe'să execute cît mai multe operații, să devină muncitor cu o calificare polivalentă. Calificarea profesională reprezintă și ea o problemă înscrisă printre preocupările prioritare ale organizației noastre care trebuie avute în vedere între adunările generale".Anul trecut Gherghina Jianu a fost realeasă pentru a treia oară con-

Cu o zi mai înainte am luat la o adunare a uteciștilor și fără discernămint, fără a.se ține seama de realitățile concrete date. Si aceasta cu atît mai mult cu cit activitatea unui secretar de partid impune uneori intervenții urgente fără să mai aștepte adunarea generală sau indicații de la comitet ; firește avînd grijă să informeze comuniștii, cu prima ocazie, asupra a ceea ce a întreprins intre două adunări generale. Pe de o parte, o sprijin direct pe Maria Istrate, particip chiar la unele adunări generale din organizația sa, am învățat-o cum se întoc-
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situație. „Avem multe muncitoare tinere — ne explică secretara de partid — care au încă nevoie de sprijin. Iar acest lucru trebuie să-l facă în primul rînd comuniștii care au primit sarcini precise în acest sens".Aveam să reținem ulterior opinia tovarășei Tudorița Seciu, secretara comitetului de partid din secție : „Culița Toma este una dintre cele patru secretare nou alese din secție. Observ la ea cu satisfacție că și-a însușit în bună parte din stilul de muncă al Măriei Pațirnea, secretară cu experiență a biroului unei alte organizații de bază din secție. Comitetul de partid de secție a cerut dealtfel ca cele partid mai vechi să le sprijine pe cele noi irt mod practic în elaborarea planurilor de muncă, ă hotărîrilor, in îndeplinirea lor. De pildă, un obiectiv al tuturor celor 7 organizații de bază îl reprezintă economisirea de energie electrică, sarcină Înscrisă ca prioritate a priorităților

trei secretare de

vedere îndeplinirea hotărîrilor adoptate de adunările generale, deoarese comuniștii care ne-au ales ne apreciază munca după felul în care noi acționăm pentru împlinirea voinței lor. De i...................................sirii de partizat membru privește celorlalți lor. De asemenea, fiecare al biroului, în afară de sarcinile sale specifice, este răspunzător, la locul său de muncă, de toate aspectele muncii politico-organizatorice, de asigurarea unei vii și permanente angajări la bunul mers al producției. La discuția de mai înainte cu cei cîțiva comuniști a participat, firește, și un membru al biroului car^ lucrează în acest sector. Tot după exemplul tovarășei Pațîrnea mă ocup: cu toată atenția de activitatea organizației U.T.C. deoarece lă noi lucrează un număr foarte mare de

pildă, în privința economi- energie electrică, am re- sarcini concrete fiecărui de partid atît in ceea ce propria-i activitate, cît și a muncitori din formațiile membru

secutiv secretară a organizației de bază nr. 23 din secția confecții pentru bărbați și, în consecință, a acumulat o bună experiență politică și organizatorică, considerind de datoria ei s-o împărtășească și altora. Iată ce ne spunea în această privință : „Pentru a avea eficiență în munca sa, biroul unei organizații de bază trebuie să acționeze ținînd seamă de realitățile concrete ale locului de muncă, ale situațiilor nou ivite. De aceea mă străduiesc ca Maria Istrate, noua secretară a organizației de bază nr. 25 de care mă ocup, să-și formeze un stil de muncă propriu, să aibă spirit de inițiativă și să nu mă imite in tpate situațiile. Eu consider că este necesar să facem o distincție intre model și șablon. Modelul sintetizează o experiență pozitivă și din el trebuie reținute acele elemente care se potrivesc și altor împrejurări și pot fi de folos, așa cum o dovedește practica muncii de partid. Modelul devine șablon atunci cînd este aplicat

mese planurile de muncă trimestriale, cum trebuie pregătite materialele pentru adunările generale. Pe de altă parte, o îndemn să găsească singură soluții, să se consulte cu ceilalți membri ai biroului^ cu comuniștii pentru a interveni cu operativitate și eficiență în învingerea unor dificultăți. Așa s-a și întîmplat cu mobilizarea oamenilor la îndepărtarea zăpezii, la recuperarea unor materiale, la noua redistribuire a sarcinilor pentru a asigura folosirea la maximum a timpului de lucru în condițiile reducerii duratei schimbului".La secția tricotaje între Angela Dumitrescu, secretara biroului organizației de bază nr. 35, cu activitate mai îndelungată in această funcție, și Florîca Baboianu, secretara nou aleasă a biroului organizației de bază nr. 37, avea loc un viu schimb de păreri. Nu le-a incomodat prezența noastră și am asistat la un concret transfer de experiență. Era în discuție examinarea soluțiilor pentru ca schimbarea parțială a profilului de

producție, confecții in , loc de tricotaje, să se desfășoare cît mai bine, prin modalități specifice ale activității de partid adecvate unei asemenea situații. In acest sens, secretara de partid cu mai multă experiență a făcut o serie de recomandări, printre care : permanentă consultare cu ceilalți membri ai biroului, repartizarea echilibrată a răspunderilor in cadrul biroului, redistribuirea comuniștilor pe punctele de lucru, exercitarea unui control zilnic al îndeplinirii sarcinilor încredințate, îndrumarea și sprijinirea mai puternică a organizațiilor de masă și obștești, în primul rind a organizației U.T.C. „In această acțiune un rol deosebit de important îi revine muncii de la om Ia om, sublinia Angela Dumitrescu. îndeosebi tinerele muncitoare trebuie încurajate. Să nu scăpăm nici un prilej de a le aprecia realizările, reușitele în muncă, în pregătirea profesională. Din experiența mea, acest lucru duce la întărirea încrederii în forțele proprii. în același timp, critica, dojana trebuie făcute cu mult tact".La prestigioasa întreprindere bucu- reșteană, comuniștii formează o organizație puternică, care a acumulat o bogată experiență în mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, la îndeplinirea în mod calitativ, eficient a sarcinilor de producție. Demn de remarcat este faptul că această experiență este permanent pusă în valoare, că transferul ei de la o organizație de bază la alta, de Ia un secretar la altul se desfășoară atît în forme organizate, cît și cotidian, in funcție de dinamica producției, a problemelor pe care le ridică viața.Evident, activitatea desfășurată de birourile organizațiilor de bază intre adunările generale este mult mai complexă și ea cuprinde toate laturile activității politico-organizatorice. In rindurile de față am insistat doar asupra aspectelor legate de transferul operativ de experiență practică dintre secretarii de partid cu o activitate îndelungată și cei care îndeplinesc pentru prima oară acest mandat.
Constantin VARVARA
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UTILAJELE DE ÎNALT RANDAMENT Transportul cărbunelui să țină pasul cu ritmul extracției!
răspunsul cercetării la solicitările minerilorDezvoltarea bazei energetice și de materii prime reprezintă un obiectiv esențial al activității economice stabilit la Congresul al XIII-lea al partidului. In Înfăptuirea sarcinilor concrete din acest domeniu un rol important revine cercetării științifice, care trebuie să asigure soluții tehnice și tehnologice de înaltă eficiență pentru valorificarea intensă a rezervelor naturale ale țării. In acest context, in sfera de activitate a Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaj minier, situat pe platforma întreprinderii „Unio" Satu Mare, intră conceperea unor utilaje și instalații complexe, de mare randament, destinate exploatărilor miniere.Se poate spune că în tot ce produce Întreprinderea „Unio“ — care realizează jumătate din producția de utilaj minier a țării — se regăsește și munca pasionată a specialiștilor din centrul de cercetare amintit. Să recurgem la două exemple edificatoare în această privință. în 1970 transportoarele de mare capacitate pentru transportul lignitului la suprafață aveau două tipodimensiuni și capacități pînă la 6 300 mc/h ; astăzi s-a ajuns la cinci tipodimensiuni cu capacități de transport de pînă la 12 500 mc/h. De asemenea, mașinile de încărcat și transportat în abataje și galerii se realizau, acum două decenii, în două tipodimensiuni, avînd capacități de încărc*are  pînă la 20 mc/h ; în prezent se fabrică 7 tipodimensiuni cu capacități de încărcare pînă la 150 mc/h.— Asemenea rezultate, ca dealtfel tot ceea ce realizăm, reprezintă răspunsul prompt al colectivului nostru la cerințele producției miniere —■ ne spune ing. Gheorghe Ziman, directorul Centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaj minier Satu Mare. Pentru a cunoaște mai bine aceste cerințe, cercetătorul, proiectantul coboară în subteran, a- nalizează condițiile concrete și, în funcție de aceste condiții — care, e- vident, diferă de la un zăcămînt la altul — optează pentru tehnologia cea mai potrivită. Avem specialiști capabili și inventivi, dar pentru a găsi cea mai bună variantă trebuie să ne consultăm în permanență cu muncitorii. cu minerii chiar acolo, la locul lor de muncă. Realizăm colaborări eficiente cu Combinatul minier Valea Jiului, și îndeosebi cu întreprinderea minieră Lupeni, cu Centrala minieră Baia Mare, cu . combinatele miniere Motru și Rovinari.— Sintem foarte receptivi la cerințele formulate de specialiștii din producție — adaugă ing. Varga Mihai — pentru că aceștia, lucrînd cu utilajele concepute de noi, ajung să le cunoască, în condiții de exploatare, mai bine decît noi. De aceea, pot veni cu idei de îmbunătățire a utilajelor, de sporire a performanțelor tehnice și economice. Așa am realizat, de exemplu, transportorul minier cu bandă extensibilă, un utilaj competitiv, solicitat și la export, avînd calitatea că banda (covorul) se adaptează la di

ferite dimensiuni, ceea ce permite ca avansarea în abataj să se realizeze în sistem continuu. In sistemul vechi era necesară întreruperea funcționării transportorului pe timp de 2—3 zile pentru adaptarea lățimii benzii la dimensiunile galeriei.Legătura permanentă a specialiștilor din cercetare cu cei din producție, concretizată în schimburi de idei, de experiență, a generat și conceperea unei întregi familii de utilaje pentru subteran. Astfel, ideea pentru realizarea unei linii tehnologice pentru activitatea din subteran s-a conturat în urma discuției purtate la întreprinderea minieră Mehedinți.— Una din concluziile importante la care a ajuns colectivul nostru în cei 14 ani de activitate — ne spune ing. Romulus Alexandrescu, secretarul comitetului de partid — este a- ceea că trebuie să concepem utilaje din ce in ce mai complexe, adaptate 
Din preocupările și realizările Centrului 

de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru utilaj minier Satu Mare

condițiilor de exploatare din fiecare mină. Un exemplu în legătură cu modul în care putem și sintem ferm ho- tărîți să acționăm este realizarea încărcătorului minier frontal de 180 CP, unul din utilajele originale, competitive pe plan mondial. Utilajul „cap de serie", care are capacitatea cea mai mare în familia de astfel de utilaje, se află de pe acum în subteran, unde este supus încercărilor practice, în condiții de lucru. Prin concepție, acest încărcător este multifuncțional, are o cupă, o furcă, poate fi utilizat și ca lamă, ca buldozer etc. ; in abataje îi poate fi atașată și o benă de transport, în ansamblu avînd 8 funcții tehnologice.S-ar părea că un asemenea utilaj cu performanțe superioare a impus un timp mai lung de la concepție pînă la realizare. In realitate, utilajul a fost obținut în numai opt luni (perioadă în care sînt incluse etapele cercetare-proiectare-prototip), dincare trei luni au fost afectate execuției. Cum s-a asigurat acest lucru ? După cum ne-au relatat inginerii Muzsai Stefan, Pink Ion și Fodor Carol, execuția utilajului s-a făcut în strînsă colaborare cu uzina „Unio", care a ajutat efectiv la finalizarea lui. în cele mai bune condiții, pentru a funcționa în subteran la parametrii proiectați. Și a rezultat un utilaj a- preciat atît de beneficiarii direcți din țară, cît și de o serie de reprezentanți ai unor firme străine care l-au putut vedea la Tîrgul internațional București. „Secretul" scurtării ciclului de cercetare-proiectare-producție constă, și în acest caz, în formarea unui colectiv omogen, competent în care au fost incluși specialiști din activitatea de concepție și din producție. Acest colectiv pregătește din timp execuția utilajului, apelînd la colaboratori din producție cu capacitate creativă și animați de dorința de a promova noul.

In general, cercetătorii și proiec- tanții sătmăreni realizează un produs — de la cercetare pînă la intrarea în fabricație — în perioade de unu pînă la cel mult doi ani, în funcție de complexitatea acestuia. De exemplu, transportoarele cu racleți au fost realizate în timp record : în anul 1983 a început cercetarea, iar în februarie 1984 erau omologate și au intrat in producția de serie. Minerii au solicitat spărgătoare de bulgări, fiind foarte interesați să le aibă cît mai repede. Prompți față de cerințele producției, cercetătorii și proiectanții, în colaborare cu specialiștii de la „Unio" Satu Mare, au reușit ca, de la idee la utilaj, să nu depășească 14 luni.Dar trebuie să arătăm că nu întotdeauna lucrurile se petrec în acest mod. Ne referim, în acest sens, la locomotiva minieră pneumatică pentru tractarea vagonetelor in minele cu condiții speciale pentru prevenirea unor eventuale accidente. Deși utilajul a fost conceput și realizat în termen de un colectiv competent (ing. Indra Ioan. ing. Cristian _ Stănescu și ing. Radu Bărbulescu), acesta stă de peste șase luni din cauza unor recipienți ce trebuiau asimilați la întreprinderea de aparate și material rulant Buzău. Dar furnizorul oferă, deocamdată, doar promisiuni.Cu toate rezultatele bune obținute de. colectivul de cercetare din Satu Mare, trebuie să arătăm că în activitatea depusă există și unele rămî- neri în urmă, mai ales în ce privește automatizarea funcționării unor utilaje. Potrivit prevederilor din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, cercetarea științifică trebuie să soluționeze complexele probleme pe care le implică extinderea automatizării, mecanizării și robotizării producției pentru creșterea productivității muncii și a calității producției. Ce întreprind specialiștii a- cestei unități de cercetare pentru lichidarea rămînerilor în urmă ?— Sintem conștienți de răspunderile noastre — ne spune directorul Gh. Ziman. De aceea am luat toate măsurile pentru a recupera aceste rămîneri în urmă. Astfel, am organizat un atelier pentru automatizări specifice utilajului minier. Am recurs la această soluție deoarece colaborarea cu auto- matiști de la alte institute nu ne-ar fi ajutat, utilajul minier fiind un domeniu cu totul deosebit. Construcția mecanică a oricărui utilaj minier trebuie să reziste condițiilor specifice, prin robustețe, dar și prin fiabilitate. 
Inginerul care concepe modulul de automatizare trebuie să îl și execute pe prototipul ce urmează a fi supus probelor la stația de securitate minieră și îl atestă conform normelor din acest domeniu, care sînt dintre cele mai severe.Conștienți de marile răspunderi ce le revin, cercetătorii sătmăreni sînt hotărîți să acționeze exemplar pentru conceperea și realizarea unor noi u- tilaje, cu performanțe superioare.

Elena MANTU

Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră Mehedinți acționează în aceaștă perioadă, zi și noapte, cu toate forțele pentru creșterea continuă a producției de cărbune și recuperarea restanțelor acumulate in primele zile ale. anului, din cauza dificultăților create de condițiile climaterice deosebit de grele. In acest scop, conducerea întreprinderii a . stabilit și . trecut cu maximă operativitate la aplicarea unor măsuri teh- nico-organizatorice temeinice, bine gmdite,. cu efecte deosebite în ce privește creșterea producției de cărbune. Așa, de pildă, printr-o mobilizare amplă de forțe s-au descongestionat cu rapiditate toate căile de acces spre punctele de exploatare, s-au mărit cu 85 de mineri formațiile de lucru din abataje, au fost organizate echipe speciale de întreținere a utilajelor și instalațiilor, a căror activitate este organizată în două schimburi. Totodată, . au fost repartizate sarcini zilnice precise pentru toate cadrele din conducerea întreprinderii, centrul de greutate al activității lor situîndu-se în prezent
O soluție valoroasă care trebuie generalizată
Din experiența Combinatului siderurgic Hunedoara in RECONDIȚIONAREA LINGOTIERELORDupă cum se cunoaște, in orice oțelărie, o pondere ridicată în costurile de fabricație o dețin cheltuielile determinate de utilajele de turnare și, în principal, de lingotiere. Astfel, o tonă de. fontă cenușie utilizată la turnarea lingotierelor valorează, în mod obișnuit, 4 719 lei. Deci, o lingotieră de 8—9 tone — tipul mai des folosit la Combinatul siderurgic Hunedoara — costă 37 000—43 000 lei. în aceste condiții, la combinatul hunedorean se caută de mai multă vreme diferite soluții pentru prelungirea „vieții", adică a perioadei de utilizare a fiecărei lingotiere și realizarea pe această cale a unor importante economii. In urmă cu trei ani s-au făcut primele încercări de reoondiționare a lingotierelor uzate. S-a început cu recon- diționarea lingotierelor cu mici fisuri, dislocări sau arsuri, defecte care pot apărea chiar la primele turnări.întreprinzători, oțelariî și specialiștii, cadrele tehnico-inginerești din conducerea uzinei nr. 3 au găsit în zona laminoarelor de la Pestiș o hală disponibilă și, cu forțe proprii, au ame.najat aici un atelier de recondiționat lingotiere. Formația de lucru condusă de Ioan Daisa are la dispoziție instalații de polizat și sudat, mașini de găurit și alte utilaje. In prezent se lucrează de zor la completarea dotărilor cu o instalație de recondiționat prin polizare a rețelei de arsuri de pe lingotiere, realizată in colaborare cu. specialiști de la uzina nr. 5. după un proiect propriu. Tot aici se instalează o mașină de așchiere și placare. Tehnologia după care se va lucra este relativ simplă : se așchiază zona afectată a lingotierei și apoi se introduce o placă ce se sudează sau se prinde trainic cu buloane. Pînă acum, lingotierele care prezentau crăpături s-au remaniat prin sudură 

în mijlocul colectivelor de mineri, acolo unde, de fapt, se pot soluționa operativ toate problemele tehnice și organizatorice, unde se hotărăște creșterea producției de cărbune.Din constatările făcute la cîteva puncte de lucru ne-am convins că, in această perioadă, minerii mehe- 
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ MEHEDINȚI

dințeni muncesc cu întreaga lor capacitate și pricepere profesională pentru sporirea producției de cărbune. Practic, în prezent, aici se realizează o producție zilnică de 3 000 tone cărbune, cu 750 tone mai mult decît prevederile de plan. Este un ritm bun, care a permis ca restanțele înregistrate în primele zile ale anului să fie recuperate integral. Mai mult, față de 60 000 tone planificate, in luna ianuarie s-au extras 61 000 tone cărbune, deci cu 1000 tone peste prevederi.Relevînd rezultatele bune obținute in ultima perioadă de minerii me- 

și placare exterioară pentru oprirea extinderii crăpăturii. De remarcat că și lingotierele cu fund profilat se pot repara prin înlocuirea parțială a zonei afectate. în acest caz, se strun- jește zona în care există defecțiunea și se introduce o bucșă.Tot în scopul creșterii durabilității lingotierelor șl întirzierii apari

resurselor materiale
ției rețelei > de arsuri, la oțelăria Siemens Martin II se utilizează, cu titlu experimental, metoda protejării interiorului cu vopsea refractară, care, deși rezistă la numai 4—5 turnări. întârzie apariția arsurilor și a fenomenelor de blocare, fenomene care conduc la spargerea lingotierelor.— Prelungirea duratei de funcționare a lingotierelor are o mare importanță atit pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan, cit și pentru creșterea calității laminatelor, reducerea costurilor de producție și economisirea fontei — ne-a explicat ing. Ion Cioroianu, directorul uzinei nr. 3 oțelării. Desigur, esențial este ca, . de Ia bun început, lingotierele care se toarnă la Călan, Aiud, Vlă- hița și Hunedoara să fie de bună 

hedințeni. nu putem trece însă peste o serie de neajunsuri referitoare la transportul cărbunelui, ce se cer grabnic eliminate. La stocul de 120 000 tone cărbune, existent încă din luna decembrie a anului trecut, s-a adăugat aproape întreaga producție extrasă în luna ianuarie, cind s-au li
vrat numai 11 000 tone la diferiți beneficiari din județ. Aceasta în condițiile în care in luna ianuarie nu s-a expediat nici măcar o singură tonă de cărbune la termocentrala Ișalnița. în consecință, la ora actuală, aici există în stoc 170 000 tone cărbune, din care cea mai mare parte lă mina Zegujani. Cauzele acestei situații necorespunzătoare? Lipsa mijloacelor de transport. Și aceasta pentru că, față de capacitatea de transport de 2 000 tone, cît s-a prevăzut să se transporte zilnic, întreprinderea județeană de transporturi auto a asigurat numai o capacitate 

calitate. Apoi, este necesar ca oțe- larii și lucrătorii din hala unde se dezbat lingourile de oțel din lingotiere să lucreze cu atenție, așa incit lingotierele să nu fie deteriorate, să nu fie scăpate din macarale, deci să nu fie bruscate, întrucit orice șoc poate provoca crăpături. Cu alte cuvinte, trebuie să se manifeste o mare 

răspundere in manevrarea utilajelor de turnare.— Aș vrea să precizez — a intervenit în discuție ing. Petru Mar
tin, șeful compartimentului pregă- tire-turaare la oțelăria Siemens Martin II — că În secția noastră, care dețină ponderea în producția de oțel a combinatului, măsurile de recondiționate a lingotierelor luata de către conducerea uzinei sînt întregite cu acțiuni proprii, care, în final, contribuie la creșterea durabilității lingotierelor.Am reținut cîteva dintre măsurile simple, gospodărești luate în ultimul timp. Astfel, se cuvine relevată influența pozitivă pe care o are asupra creșterii durabilității utilajului de turnare funcționarea la parametrii prevăzuți a oalei de turnare. 

de 450 tone. Bunăoară, în prima parte a lunii ianuarie, in loc de 60 de autobasculante de mare capacitate, cit s-a prevăzut să se asigure zilnic întreprinderii miniere, acesteia i-au fost repartizate în medie pe zi numai 7 autobasculante. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, conducerea întreprinderii miniere Mehedinți a comandat cu mare tntir- ziere vagoanele necesare pentru transportul cărbunelui din gara Simian la termocentrala de la Ișalnița.Prin măsurile luate, începînd cu data de 31 ianuarie sint asigurate zilnic pentru transportul cărbunelui 80 de autobasculante. Esențial este deci, în momentul de față, ca prin mobilizarea tuturor forțelor să se asigure organizarea temeinică a activității de încărcare și transport a cărbunelui, astfel incit stocul existent în prezent în diferite mine ale întreprinderii și în gara Șimian să fie lichidat cît mai repede, iar cărbunele să ajungă in cît mai scurt timp posibil la termocentrale.
Virqiliu TATARUcorespondentul „Scinteii"

prin deschiderea și inchiderea corespunzătoare a orificiului de turnare, corelarea temperaturii oțelului cu viteza de turnare (care asigură o suprafață mai bună a oțelului din lingotieră și evită uzura prematură a lingotierei și a podului de turnare), montarea corespunzătoare a terenurilor de turnare (în așa fel incit toate lingourile de pe podurile de tui-nare să fie apte pentru turnare la sifon). Procedând în acest mod, echipele de oțelari conduse de Stan Vlad, Ioan Maier, Constantin Ioniță și Vasile Stoica realizează, cu aceleași lingotiere, un număr sporit de turnări.Preocupările sideruirgiștilor hune- doreni pentru prelungirea duratei de funcționare a utilajelor din dotare nu se opresc aici. Se efectuează cercetări, experiențe, se caută noi posibilități pentru ca, în paralei cu creșterea producției de metal de înaltă calitate, să se reducă cheltuielile de producție. începutul bun, promițător făcut prin recondiționa- rea lingotierelor s-a soldat în anul 1984 cu economisirea a peste 4 milioane lei. în acest an, economiile asigurate prin creșterea duratei de funcționare a lingotierelqr vor crește și mai mult, atît prin dezvoltarea și perfecționarea activității în atelierul de recondiționare, cît și prin mai buna folosire a lingotierelor de către oțelari.Avînd în vedere că în toate oțe- lăriile țării problema prelungirii vieții lingotierelor are o deosebită însemnătate pentru producție, pentru sporirea eficienței economice, supunem atenției experiența în acest domeniu a colectivului de siderur- giști hunedoreni.
Sabin CERBUcorespondentul „Scinteii"J

„La noi, cheia eficienței este zootehnia" Recensămîntul animalelor domesticeAtît ca profil de producție și specializare, cît și în ce privește gradul superior de organizare, cooperativa agricolă din Salonta, județul Bihor, întrunește toate trăsăturile specifice unui adevărat complex agroindustrial. Desfășurind o activitate de producție multilaterală, această unitate a realizat anul trecut bunuri materiale în valoare de peste 123 milioane lei. Din produsele livrate la fondul de stat și la fondul județean de autoaprovizionare s-au încasat 90 milioane lei. Este vorba, îndeosebi, de produse animaliere — carne, lapte, lină, ouă — a căror valoare se ridică la peste 56 milioane lei. Intr-un an agricol greu, cum a fost 1984, activitatea cooperativei s-a încheiat cu un beneficiu total de 21,3 milioane lei, adică dublu față de cît se realizase cu șase ani în urmă. Dar ceea ce exprimă forța cooperativei este nivelul înalt al productivității muncii: 186 000 lei pe cooperator. Inginerul Czege Alexandru. Erou al Muncii Socialiste, președintele acestei cooperative. ne-a prezentat cîteva din acțiunile și măsurile care au asigurat obținerea acestor rezultate.’— Sînteți cunoscut astăzi in agricultura noastră drept unul dintre acei președinți de cooperativă agricolă ridicat din rîndul țăranilor, care, prin muncă, știință și pasiune a reușit să'realizeze la Salonta o unitate a cărei activitate se caracterizează printr-un înalt grad de productivitate și eficiență^ Ce v-a ajutat mai mult în această reușită : îndelungata experiență de agricultor, cunoașterea specificului lucrării pă- mîntului sau voința de a fi mereu cu un pas înaintea altora in această etapă a înfăptuirii noii revoluții agrare în care actul conducerii însuși trebuie să devină o știință?— Cheia succesului nostru constă nu atît în faptul că muncim mai mult decît alții, ci. mai ales, in aceea că lucrăm organizat, la care se adaugă îndrăzneala, curajul oamenilor de a transforma în fapte niște idei simple. dar gîn- dite economic. Să explic. Pentru a asigura un progres cert și continuu al unei unități este absolut obligatoriu să se asigure baza materială pentru obținerea unor producții înalte, iar conducătorul de unitate să emită în permanență programe privind felul cum își închipuie dezvoltarea în viitor a activității agricole. Noi am optat pentru profilarea unității pe zootehnie tocmai în perioada în care acest sector se caracteriza prin cea mai neeconomică activitate agricolă. Ceea ce unora le părea atunci un risc, pentru noi reprezenta o reușită sigură. Dovadă că. în mai puțin de 15 ani, averea obștească a cooperativei a sporit de patru ori și jumătate, iar rentabilitatea a crescut mai ales pe seama beneficiilor obținute în zootehnie. Am început cu ce era mai simplu si mai eficient atunci: creșterea păsărilor. După a- ceea, am dezvoltat sectorul taurin. Cițiva ani la rînd am acordat prio

ritate ovinelor, în special îngrășării berbecuților. care, în condițiile noastre, la fiecare hectar de pășune aduc cu 10—15 la sută mai multă carne și beneficii în comparație cu oricare altă specie. Acum, din lipsă de material biologic, sintem obligați să ne reprofilăm din mers pe creșterea oilor pentru lină. In îngrășătoriile noastre am crescut anul trecut doar 8 000 de berbecuți față de 35 000 capete înainte, dar am mărit efectivul oilor pentru lină de la 12 000 la 31 000 capete.— Asemenea mutații masive în profilul unității, mai ales că în cazul de față este vorba de înlocuirea unei activități foarte rentabile cu alta mai puțin eficientă, nu influențează oare

mentele componente se întrepătrund și se intercondiționează.— Ca idee teoretică este interesantă această explicație. Vă rugăm să-i dați însă o interpretare practică.— Problema pornește încă de la stabilirea structurii activității unității agricole : cit să reprezinte sectorul vegetal și cît cel zootehnic ? în funcție de ponderea acestora, de aportul pe care îl aduc elementele componente ale fiecărui sector la sporirea producției, trebuie calculat efectul final al oricărei investiții. Nu este un secret pentru nimeni că recoltele record din unitățile fruntașe se realizează mai ales pe seama dozelor mari de îngrășăminte naturale care se administrează. Ca să ai ase
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situația economico-financiară de ansamblu a cooperativei ?— Bilanțul activității ultimilor ani stă mărturie faptului că aceste schimbări au avut loc în condițiile în care au sporit atit producția globală, cît și veniturile și beneficiile cooperativei. în strategia dezvoltării unității în perspectivă, noi am prevăzut ca posibilă orice fel de schimbare în structura producției agricole și, de aceea, avem pregătite rezerve pentru a înlocui orice activitate dacă este nevoie. Extinderea creșterii oilor pentru lină nu s-a făcut la întîmplare. înainte de a face această opțiune am întocmit toate variantele posibile de creștere a acestora, oprindu-ne în final asupra aceleia care în condițiile date asigură un grad de rentabilitate cel puțin la nivelul realizat la creșterea berbecuților.— Susțineți că progresul cooperativei agricole din Salonta s-a realizat mai ales pe seama beneficiilor obținute în zootehnie, ceea ce contravine părerilor unora că cea mai rentabilă activitate este cea din sectorul vegetal.— Cred că este vorba de o interpretare îngustă a noțiunii de eficiență în agricultură. Desigur, dacă ne vom limita oomparînd doar beneficiul realizat la litru de lapte cu cel de la kilogramul de porumb sau grîu, atunci vom ajunge intr-adevăr la asemenea concluzii greșite. După părerea mea însă, un studiu realist, cu adevărat științific, privind eficiența economică în agricultură trebuie să pornească de la o nouă concepție potrivit căreia unitatea agricolă să fie considerată ca un tot unitar, in care activitățile, toate ele

menea Îngrășăminte, In mod obligatoriu trebuie să dezvolți zootehnia. Să o dezvolți pînă la nivelul în care' ea să-ți asigure anual asemenea îngrășăminte pentru cel puțin 20 la sută din suprafața agricolă. In 1978, într-un an agricol bun, cînd am început programul de fertilizare organică a terenurilor, am realizat o producție totală de 13 800 tone cereale. De atunci și pînă acum am triplat cantitatea de bălegar administrată în cîmp, iar producția de cereale a ajuns la 19 000 tone. Efectul final al acestei investiții va fi pus în valoare abia după încheierea lucrărilor de amenajare pentru irigații. Prevăzînd din timp aceste lucrări, am creat rezerve de elemente fertilizante în pă- mint, care ne vor permite să dublăm actualul nivel al randamentelor la culturile vegetale. Cred eu că prin prisma acestei intercondiționări a factorilor de sporire a producției trebuie abordat calculul eficienței economice în agricultură.— Ați abordat pînă acum doar problemele majore ale eficienței producției agricole, care țin strict de activitatea cadrelor de la cooperativa agricolă din Salonta. In afara unității sînteți cunoscut însă ca un partener incomod atunci cînd este vorba de a Încheia o tranzacție economică cu un beneficiar sau furnizor.— Cu toate că volumul activității noastre este astăzi atît de mare, merită să te bați pentru fiecare leu. Noi transportăm anual o cantitate totală de peste 400 000 tone de diferite produse. In condițiile în care am executa acest transport cu unitățile specializate am plăti în plus 16 lei de fiecare tonă. Noi avem mijloace proprii de transport, din care multe

cu tracțiune animală. De asemenea, livrăm la export anual cam 500 000 mături. Dacă am fi acceptat contractul propus de unjtatea de comerț exterior, atunci am fi încasat doar 28 lei pe bucată. Nu am fost de acord și am căutat alt partener căruia i le-am vîndut cu 33 lei bucata. însă cele mai mari. rezerve de sporire a eficienței in agricultură se află in procesul de producție propriu-zis. Pentru a le pune în valoare nu este nevoie decît de simț gospodăresc, de ordine și disciplină, de respectarea întocmai a tehnologiilor. O agricultură intensivă este de neconceput fără mecanizare și chimizare. Aceste două elemente reprezintă în unele cazuri pînă la 80 la sută din totalul cheltuielilor materiale în agricultură, în unitatea noastră aceste cheltuieli au ajuns la aproape 60 milioane • lei. Ele puteau fi mult mai mari dacă nu ne-am fi gospodărit cu cumpătare. Să mă refer doar la aplicarea er- bicidelor la culturile prășitoare. Sînt mulți agricultori care, deși folosesc doze mari de asemenea substanțe, din cauza gradului mare de îmburu- ienare sînt obligați să execute și cite trei prașile manuale. Și aceasta numai și numai pentru că nu stăpînesc tehnologia erbicidării. Noi lucrăm cu doze de erbicide reduse la jumătate, dar le aplicăm pe rîndul plantelor, iar în perioada de’ vegetație nu este nevoie decît de 2—3 . prașile mecanice. Lanurile ajung toamna fără fir de buruiană, fără ca un om să fi intrat cu sapa In cultură. Economisim pe această cale cite 500 lei la hectar și mai cîș- tigăm și cîteva sute de plante care ar fi fost tăiate cu sapa. Raportat, la suprafața totală cultivată cu plante prășitoare, aceasta Înseamnă o economie de cheltuieli de aproape 2 milioane lei.M-am referit doar la cîteva exemple. Problema eficienței producției agricole este însă foarte complexă și deloc ușoară. Pentru a asigura rentabilizarea fiecărui sector de activitate, așa cum ne cere conducerea partidului, noi stimulăm la toți cooperatorii gîndirea economică. îi determinăm ca în orice acțiune pe care o întreprind să judece ca ade- vărați gospodari. Activitatea din agricultură este astăzi mult prea complexă pentru a mai putea crede că ea poate să se desfășoare corespunzător. eficient, doar pe bază gîn- dirii și dispozițiilor celor care se află la conducerea unității.Am început un nou an agricol cu hotărirea de a spori și mai mult producțiile agricole, de a asigura progresul pe mai departe al cooperativei noastre agricole. Cu toții, cooperatorii noștri sînt deciși să răspundă prin fapte chemării secretarului general al partidului de a face din 1985 un an al producțiilor agricole record, al unor producții eficiente. Dispunem de tot ce este necesar pentru a înfăptui acest obiectiv.
JtosH POP 
Ioan LAZA

continuă în întreaga țară
RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR „SCINTEII"Numeroase informații sosite la redacție ilustrează faptul că în localitățile de pe întreg cuprinsul țării continuă să se desfășoare recensămîntul animalelor domestice. Locuitorii de la sate și orașe, toți deținătorii de animale declară corect numărul de animale de care dispun, iar recenzorii efectuează numărarea acestora cu responsabilitate, la fața locului. întreaga desfășurare a recensămintului reliefează pregnant înalta răspundere civică de care dau dovadă locuitorii de la sate și orașe, toți crescătorii de animale, înțelegerea temeinică a importanței acestei acțiuni pentru fundamentarea măsurilor de dezvoltare puternică a zootehniei, în interesul economiei naționale, al fiecărui cetățean. Publicăm astăzi, in continuare, relatări despre desfășurarea recensămintului.In SECTORUL AGRICOL ILFOV au fost recenzate cea mai mare parte a efectivelor de animale, acțiunea urmind să fie încheiată mai devreme decît termenul prevăzut. în comuna Afumați, toate cele cinci echipe de recenzare conduse de specialiști, cadre de conducere din localitate lucrează de dimineața pinâ seara, reușind să recenzeze peste 90 la sută din numărul total al gospodăriilor populației. Recenzarea animalelor aparți- nind întreprinderii agricole de stat, cooperativei agricole și asociației economice intercooperatiste pentru creșterea păsărilor

»-a încheiat. După cum ne spune tovarășul Ilie Tănase, secretarul consiliului popular, în cursul zilei de 6 februarie lucrările recensămintului vor fi încheiate. Din datele de pînă acum rezultă câ efectivele de bovine și ovine au crescut cu peste 10 la sută față de cele înregistrate la recensămîntul precedent, la porcine — cu 20 la sută, iar la păsări — cu 30 la sută. Se disting, prin modul cum lucrează și discută cu cetățenii, făcîndu-și conștiincios datoria, recenzorii Ioana Vasopol, tehnician la I.A.S. din localitate, și Ion Mihăiță, tehnician ; ei au încheiat pri

mii acțiunea de recenzare a animalelor din sectoarele repartizate. Se cuvine subliniat că locuitorii declară corect și înlesnesc numărarea animalelor la fața locului, înțelegând că aceasta este in interesul general al țării și al lor personal. Crescătorul Petre Tamburu ne spune : „Cresc animale multe și contractez cu statul 20 de ovine adulte, 20 de miei, 3 000 litri lapte de oaie, 150 kg lină și alte produse, pentru care primesc prețuri avantajoase". Concomitent cu acțiunea de recenzare, echipe special constituite efectuează un control exigent, care a demonstrat că toți deținătorii au declarat corect, iar recen- zorii au înregistrat cu exactitate animalele existente. (C. Bordeianu).In județul TIMIȘ, lucrările recensămintului animalelor se desfășoară sub semnul exigenței, al deplinei înțelegeri a însemnătății acestei acțiuni. Cele 14 echipe de recenzori din comuna Recaș își încep activitatea dis-de-dimineață. Du

pă cum am aflat de la primarul comunei, Pante- lie Pleșa, acțiunea a fost pregătită minuțios pentru a se cunoaște și a se înregistra situația exactă a tuturor efectivelor de a- nimale existente atît în unitățile socialiste, cit și în gospodăriile populației.însoțim echipa de recenzare alcătuită din medicul veterinar Ion Statie și tehnicianul Pe- trișor Barbu. La poarta caș.ei cu nr. 166 din localitatea de centru a comunei, soții Gheorghe și Gherghina Mato adresează recenzorilor invitația de a le vizita gospodăria. Sînt oameni în virstă, pensionari ai cooperativei agricole. Capul familiei arată grajdul unde crește două vaci, de la care obține zilnic peste 15 litri de lapte, un vițel, o scroafă de prăsilă, doi porci, iar in curte — 23 de păsări. Recenzorii pun întrebările de rigoare, consemnează efectivele de animale declarate de gospodar, după ce le numără la fața locului. Gospodarul ține să adauge că în fiecare an încheie contracte cu statul pentru vinzarea de animale și produse animaliere. „Pentru acest an am contractat un tăuraș. un porc și citeva sute de litri de lapte — spune Gheorghe Mato. Mai încasez vreo 15 000 lei pentru că o să dau animale și produse de calitate".Secvențe asemănătoare am desprins. însoțind a- ceeași echipă de recenzori. și cu ocazia vizitării altor gospodării. La sfîrșitul zilei erau recenzate peste 600 de gospodării ale populației, la care se adaugă și trei unități agricole socialiste de pe raza comunei. Primele date arată că efectivele de animale sint în creștere la toate speciile față de recensă-mintul (Cezar dentul din anul trecut.Ioana, corespon„Scinteii").
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FORMAREA GINDIRII ECONOMICE
— preocupare centrală a activității 

politico - educative
Argument. A *,ndl «osp°- dărește a însemnat dintotdeauna și înseamnă și astăzi a așeza la temelia oricărei activități spiritul de economie ; a fi stăruitor, zi de zi, prin gind și faptă, dușmanul risipei ; a socoti că orice clipă este prețioasă, că nu trebuie lăsat să se irosească nici un minut bun de lucru ; a obține cu cheltuieli mai mici produse mai multe, mai bune, mai valoroase. Spiritul gospodăresc își Înzecește însă astăzi valoarea prin aceea că, în condițiile modernei baze tehnico- materiale a economiei noastre, fiecare minut, fiecare gram, milimetru sau kilowatt și-au înzecit și însutit prețul. A gindi gospodărește înseamnă, totodată, inițiativă, receptivitate la nou, pasiune creatoare, permanentă investiție de gindire pentru ca astăzi să se realizeze produse cu parametri calitativi și tehnici mai inalți decit ieri, să se asigure valorificarea cu maximum de randament a materiilor prime, energiei și combustibililor, să se reducă necontenit costurile de producție.Privită prin această prismă, gindi- rea economică înaintată se dovedește o pirghie autentică de progres, asi- gurînd realizarea unei productivități sporite, a unei calități înalte, o mai judicioasă gospodărire a resurselor materiale. Aceasta este, de altfel, motivația însemnătății deosebite pe care o acordă documentele partidului nostru, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu formării și dezvoltării gîndirii economice a oamenilor muncii, înțelegerii importantei factorilor calitativi ai dezvoltării noastre, a căilor de sporire a eficienței economice la fiecare loc de muncă. Cum răspund unei asemenea cerințe așe- zămintele de cultură ? Iată subiectul unei discuții purtate de curînd cu tovarășul IOAN SICOE, președinte al Comitetului județean Alba de cultură și educație socialistă.„Desigur, ca să ofer răspuns Ia această întrebare, ne spune pentru Început interlocutorul, ar trebui să enumăr o listă apreciabilă de simpozioane, mese rotunde, consfătuiri, dezbateri, schimburi de experiență, conferințe desfășurate, sub conducerea organelor de partid, de așe- zămintele de cultură din județ, manifestări politico-educative care — sub o formă sau alta — și-au propus ■ă modeleze gîndirea economică a oamenilor, să-i facă să înțeleagă mai bine legătura nemijlocită dintre calitatea muncii lor și bunăstarea lor, dintre spiritul gospodăresc și calitatea vieții. Dar cum asemenea activități se organizează pretutindeni in a- șezămintele de cultură din țară, mi-aș ingădui să exemplific doar cu dteva pe care noi le socotim mai interesante, mai eficiente in acest sens.
Expoziții tehnico-econo- 

mice. A® sublinia astfel — continuă interlocutorul — faptul că toate cele 8 case de cultură din județ au organizat sistematic expoziții teh- nico-economice cu repere produse în întreprinderile din județul nostru. Concepția care a ghidat modul lor de alcătuire urmărește stimularea gîndirii economice a oamenilor muncii prin așezarea față în față a aceluiași produs realizat in locuri sau momen

te deosebite și avind parametri cantitativi sau calitativi diferiți. Am dorit să iasă în relief, bunăoară, diferențele sensibile între dimensiunile de azi și cele de ieri ale unor piese, respectiv între cantitățile de materii prime, materiale și energie încorporate în ele, ca și între parametrii lor tehnico-funcționali. Astfel, aceste expoziții au reprezentat o pledoarie convingătoare asupra existenței în fiecare colectiv muncitoresc a unor importante resurse privind reducerea consumurilor materiale, creșterea productivității muncii, înnoirea producției etc.Să mai adaug că asemenea expoziții au constituit punctul de plecare al unor interesante dezbateri și consfătuiri în cadrul cărora s-au desprins, pe baza unor calcule economice concrete, posibilitățile, practic inepuizabile, care există pentru creșterea eficienței economice. Ca să dau un singur exemplu, la așezămintele de cultură din orașele Alba Iulia, Aiud și Cugir, unde există cîteva întreprinderi importante consumatoare de metal din județul nostru, s-au or-
Din activitatea 

așezămintelor de cultură 
din județul Alba

ganizat numeroase asemenea acțiuni politico-educative vizînd aprofundarea căilor, mijloacelor și posibilităților de reducere a consumurilor de metal. Grăitoare calcule economice au înfățișat astfel cheltuielile necesare pentru obținerea unei tone de oțel, valoarea produselor ce se' pot realiza din această cantitate de metal printr-o utilizare superioară, asemenea comparații și argumente reprezentând un îndemn convingător pentru judicioasa folosire a fiecărui gram de metal.La sate, activitatea așezămintelor de cultură a fost orientată cu precădere spre înțelegerea marilor obiective ale agriculturii noastre, așa cum sînt ele prefigurate în documentele Congresului al XlII-lea. Bunăoară, la Vințul de Jos, Galda, Ighiu, Jidvei, Mirăslău, Spring, Șona, căminele culturale au găzduit întîlniri cu specialiști, seri de Întrebări și răspunsuri, seri de calcule economice, în care s-au pus în lumină exemple și preocupări ale unor gospodari fruntași privind buna folosire a pă- mîntului, aplicarea tehnologiilor avansate de lucru, amenajarea unor solarii, Îngrijirea și furajarea animalelor etc.
Cinstire fruntașilor în pro

ducție. Avind în vedere că exemplul pozitiv ara un Important rol educativ, o autentică valoare formativă — continuă Interlocutorul — am considerat că una dintre direcțiile importante In care trebuie orientată activitatea așezămintelor noastre de cultură o reprezintă organizarea unor acțiuni politico-educative destinate popularizării și cinstirii fruntașilor în producție. Genericul lor este diferit : „Acasă la navetiști", „Cu cine se mindrește localitatea", „Cu cine se mîndrește întreprinderea", „Cinstim fruntașii în produc

ție". Dincolo însă de diferențele de titulatură, aceste acțiuni au un numitor comun : fac larg cunoscute numele și faptele celor care se află mereu in frunte, fie că este vorba de întreprinderi, de șantiere de construcții, de unități agricole etc. Lor, celor mai buni dintre cei buni, li se dedică versuri și cintece, programe cultural-artistice întregi, evidențiind și pe această cale prețuirea ce șe acordă muncii harnice, lucrului bine făcut, îndemnînd ca exemplul acestora să fie urmat de toți.Avind în vedere că un roi deosebit in dezvoltarea gindirii economice a oamenilor muncii il au cursurile universităților cultural-științifice, am orientat tematica lor inspre problemele reieșite din sarcinile prioritare ale fiecărei localități, legind astfel mai strins activitatea teoretică cu realitățile, cu practica.
Cu arma ironiei împo

triva metehnelor. Așa cum se știe, ironia, umorul sint o puternică pirghie de îndreptare a unor metehne, a unor mentalități Înapoiate — sublinia in continuare interlocutorul. Vreau să spun, cu alte cuvinte, că acordăm o însemnătate deosebită activității brigăzilor artistice, gazetelor satirice, caricaturii, pre- ocupindu-ne ca subiectele, temele lor să fie alese din viața unității respective, ca ținta lor să fie precisă, operativă, risul usturător, convingător. Trebuie să spun însă că, deși numărul unor asemenea formații sau genuri ni se pare corespunzător, la multe dintre acestea conținutul și calitatea interpretării lasă de dorit ; dincolo de faptul că activitatea lor este impulsionată doar in preajma concursurilor, textele sînt adesea improvizații facile, plutind deasupra problemelor de fond ale colectivului respectiv, n-au putere de convingere. Acesta este deci un domeniu spre care se vor îndrepta eforturile noastre, astfel incît brigăzile artistice, celelalte forme la care mă refeream să-și facă permanent simțită prezența în viața colectivului de muncă, a localității, prin creații de autentică ținută, cu reală putere de percutare în conștiințe.Aș adăuga, de asemenea, că sîntem preocupați de faptul că există încă unele case de cultură și cămine culturale fără continuitate în munca po- litico-educativă, în care săptămînl întregi nu se organizează nici un fel de manifestări cultural-artistice, altele în care acțiunile inițiate au un conținut sărac de idei, nu sînt conectate Ia problematica actualității politice, a vieții social-economice din localitatea respectivă. Există încă destule neajunsuri în activitatea bibliotecilor, organizîndu-se sporadic acțiuni cu cartea social-politică, economică, tehnico-științifică, spre a se stimula interesul cititorilor spre o asemenea problematică. Sîntem, de asemenea, preocupați ca importantei creșteri cantitative a numărului de formații și artiști amatori, de cercuri și cenacluri de creație din actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României" să-i corespundă și un substanțial spor calitativ. Adică o forță de înrâurire sporită ă conștiințelor".
Silviu ACHIM 
Stefan DINI CA corespondentul „ScinteW”

Istoria, ecourile durabile ale unui glorios trecut, eroii care prin jertfa lor au netezit drumul libertății noastre sociale și naționale, momentele de adincă spiritualitate ale acestui popor, aduse la loc de cinste, în lumina pe care o merită cu adevărat, reprezintă neostenite izvoare de forță, de continuă afirmare. „A sorbi apa nu din ulcioare, ci din izvoarele limpezi, dătătoare de viață, constituie — și va constitui întotdeauna — singura sursă adevărată de inspirație pentru toți creatorii patriei noastre, care doresc să scrie pentru popor, să trăiască împreună cu poporul" — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea al partidului. Concretizate in piatra ’ sau bronzul monumentelor, în căldura culorii sau in incisivitatea desenului, momente de a- dîncă semnificație pentru istoria națională, veșnic vii in memoria poporului, sînt tot atitea imagini ale duratei noastre, tot atîtea deschideri către patria din inimile noastre. Istoria pământului românesc se identifică in aceste condiții cu orizonturi lăuntrice. capabile să contureze pe deplin noțiunea de specific in spațiul material și spiritual românesc. Căci imaginile istoriei, aceste ferestre către ființa noastră dinții, și-au dovedit dintotdeauna pe lingă ample resurse formative, capacitatea de a grăi convingător despre caracterele cele mai de preț ale lumii în care trăim și a cărei parte sintem. Iată de ce ne întoarcem mereu, cu admirație și respect, la modelele de gindire și simțire ale unor înaintași de prestigiu, a căror operă atestă continuarea unei tradiții autohtone majore. De la arta lui Dragoș — pictorul de la Arbore. la scenele de luptă pictate de Nicolae Grigorescu, de la arta meșterilor țărani care de la începuturile istoriei noastre au creat forme și motive de mare originalitate la pictura lui Andreescu și Lu- chian, Petrașcu și Pallady. de la pictura și sculptura generației strălucit afirmate in perioada interbelică (și n-ar fi decit să amintim numele lui N. Tonitza. Ștefan Di- mitrescu. C. Ressu, D. Ghiață, Fr. Sifato) la forța picturii lui Tuculescu, realitățile noastre naționale s-au dovedit modalitățile cele mal adecvate exprimării unor autentice conștiințe artistice.Continuând această prestigioasă tradiție, artiștii contemporani obiectivează cu hotărîre în lucrările lor sentimente izvorîte din aceeași participare la viata întregului popor. definind cu pasiune liniile de 

UN MONUMENT AL LIMBII ROMÂNE

forță ale unei istorii eroice, dlnd chip concret unora dintre figurile exponențiale care au o valoare simbolică, exemplară, pentru generațiile de azi și de miine. Pasiunea de a desooperi cu ochi contemporani dimensiunile, valorile istoriei si culturii românești, de a le sublinia complexitatea structurală a adus în ultimele decenii artei monumentale realizări de prestigiu. Lucrări care omagiază mari eroi ai istoriei noastre naționale sau proeminente personalități ale culturii românești vorbesc convingător despre o înțelegere superioară a sensului contemporan al artei monumentale în evocarea istoriei.„Noi avem Izvoare nesecate care, COLUMNEALE ISTORIEI
dacă bei din ele te întineresc, tti dau noi puteri de viată, îți stimulează forța creatoare" — spunea secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și. intr-adevăr, dăltuite in piatra monumentelor sau întruchipate în bronz nepieritor, figurile emblematice ale lui Decebal. Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Avram lancu, Nicolae Bălces- cu. monumente închinate eroismului anonim al atîtdr ostași că- zuți pentru apărarea patriei, omagiul adus țăranilor martiri de la Moisei (pentru a da doar cîteva exemple) sint pentru noi, cei de astăzi, adevărate columna ale istoriei. Ele cristalizează o atitudine existențială în care s-a păstrat nealterată măsura umană.Evenimentele memorabile dîn existenta zbuciumată a poporului, chipul marilor personalități ale istoriei noastre care și-au dăruit viata împlinirii idealurilor progresiste sînt capabile să releve, fiecare în parte, sensul și continuitatea unei întregi istorii. O istorie de luptă »i jertfă pentru dobândirea unei vieți libere și demne.Definită drept cea mai puternică manifestare a luptei țăranilor români împotriva exploatării nobiliare, răscoala din 1784 care-și propunea printre telurile ei cele mal de preț ca „nobilii stăpîni de moșii să-șl părăsească o dată pentru 

totdeauna moșiile". Iar „pămînturile lor să se împartă între poporul de rind" stă mărturie unui timp eroic. Procesul răzvrătiților de la Alba Iulia și martiriul de la 28 februarie 1785. la care au fost siliți să asiste 2 500 de țărani aduși din satele Transilvaniei, au zguduit puternic pe contemporani. Și n-ar fi deeît să amintim numeroasele portrete executate direct dună figurile conducătorilor răscoalei de artiști ca Anton Steindwald, Rudolf Liebhard, Franz Neuhauser, Ladis- lau Koreh sau imaginate după numeroasele descrieri si informații furnizate de ziare, lucrări care (multiplicate mai ales cu mijloacele gravurii) au cunoscut o foarte largă răspîndire în toată Europa.

Imaginile artei contemporane privitoare la răscoală au fost reunite dealtfel de Octavian Beu intr-un bogat album ce cuprindea 105 planșe adunate cu migală din arhive, biblioteci, muzee și colecții particulare. album care, împreună cu un catalog al expoziției comemorative din 1935. alcătuia un binemeritat omagiu la împlinirea a 150 de ani de la tragicele evenimente ale anului 1784.Emblematică, figura aspră, emanând atita voință de nezdruncinat a eroului din Albac a impresionat conștiința scriitorilor, muzicienilor sau plasticienilor. Alături de opera „Horea", compusă în 1927 de Sabin Drăgoi. sau de volumul de poezii pe care. în 1935, 1-1 dedica Aron Cotruș. numeroase imagini «.le artelor plastice l-au înfățișat ca pe unul din marii exponenți ai demnității naționale. Prima lucrare de mare anvergură, primul monument închinat luptei și jertfei iobagilor răsculati la 1784 aparține lui Iosif Fekete. care, în colaborare cu arhitectul O. Mihălțeanu, ridica, în 1937, la Alba Iulia monumentul Horia, Cloșca și Crișan. încrustate la baza unui monumental obelisc, alcătuit din trei nervuri unite indestructibil, figurile celor trei martiri țărani dobîndesc sensul triumfului de mai tîrziu al luptei lor prin prezenta unei simbolice întruchipări a Victoriei. în 1931, 

Romul Ladea, care vedea în Horia, ca și în toti marii înaintași „comori scumpe și exemple mari de devotament și demnitate", îl evoca într-un viguros portret pentru ca. peste trei decenii, să-1 fixeze trăsăturile masive, puternice ale chipului în bronzul busturilor monumentale ridicate la Cluj-Napoca și Albac. Calma demnitate a celor ce au mers pînă la sacrificiul suprem pentru binele obștii lor a fost evocată și de sculptorul Ion Vlasiu în binecunoscuta lucrare de la Cluj- Napoca. Cu profundă înțelegere a locului și rostului nostru in lume, monumentala triadă a luptătorilor de acum 200 de ani este grupată, în viziunea lui Ion Vlasiu, în jurul unei coloane de piatră pe care sînt scrijelate motive ale folclorului românesc ca semn al duratei noastre, al statorniciei în lupta pentru dreptate. Sînt semnificații care l-au făcut dealtfel pe Jon Vlasiu să reia în cîteva variante tema „tripticului eroilor", ca și busturile martirilor de la Bălgrad.Numeroși creatori de azi au văzut în Horia, Cloșca și Crișan exponenți pilduitori al aspirațiilor masei de țărani asupriți. în pictură. Petre Abrudan (care i-a înfățișat ca pe „mucenici ai neamului" sau a evocat tensiunea răscoalei în compoziția „1784 pe Mureș"). Eugen Gîscă (autor. în 1955, al compoziției „Horea si căpitanii săi", iar. mai recent, al lucrării înfățișînd pe cele trei căpetenii ale răscula- ților), Traian Brădean („Martirii"), Dan Bimbea (o compoziție în 1968 și portretul lui Horia în 1981), Ion Sasu (un impresionant „Epilog al răscoalei"), Vasiie Popp („Triptic"); în sculptură. Victor Gaga (relieful Horia, Cloșca și Crișan. ca și portretul lui Horia). Mircea Pavel (relieful „Horia, Cloșca și Crișan"); in grafică, Gheorghe Adoc (un expresiv portret al lui Horia și ampla compoziție „începutul răscoalei"), Ethel Lucaci Băiaș si Nistor Ooita ; în tapiserie, o recentă lucrare de dimensiuni monumentale semnată de Ileana Balotă. Sînt cîteva dintre lucrările contemporane care s-au oprit la tema de mare forță emoțională a răscoalei din 1784. Sînt tot atîtea mărturii ale faptului că prin artă istoria poate deveni o adevărată școală a educației civice ; că mijloacele plasticii contribuie la afirmarea idealurilor celor mai scumpe unui popor unit, capabil să-și recunoască istoria neîntreruptă de două milenii încoace. neclintită asemeni imaginilor dăltuite în piatra Columnei lui Traian.
Marina PREUTU

Artiștii amatori—prezență permanentă 
pe scena căminului culturalUn sumar bilanț după faza de masă a celei de-a V-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României" relevă că, în județul Bacău, potrivit aprecierilor tovarășului Petru Enă- șoaie, președintele comitetului județean d». cultură și educație socialistă, numărul formațiilor artistice și al cercurilor de creație este cu aproape 200 mai mare față de ediția precedentă. In satele și orașele băcăuane activează acum 2 600 de formații artistice și 510 cercuri de creație, care însumează 76 500 de interpreți și creatori. Alături de formațiile consacrate, laureate ale edițiilor precedente ale festivalului, cum ar fi cele din Mărgineni, Oituz, Sascut, Asău, Co- mănești, au concurat formații tinere, nou înființate care s-au impus, cum ar.fi formațiile corale de la căminele culturale din Berzunți, Livezi, Parin- cea, «Podu Turcului, Fărăoani ; formații de teatru de la Gura Văii, Ră- căciuni, Zemeș, Mănăstirea Cașin. La 12 cămine culturale între care Dăr- măneștl, Hemeiuși, Luizil Călugăra, ca și,la casele de cultură din Tirgu Ocna și Slănic Moldova au luat ființă teatre de păpuși. La căminele culturale din zonele etnografice de pe văile Tazlăului, Cașinului și Ze- letinului au fost înființate 95 cercuri de artă. A sporit, totodată, numărul cercurilor de artă plastică, al cercurilor și cenaclurilor literare, al cercurilor foto și cinecluburilor, care numără în total peste 6 500 de creatori. Activitatea lor s-a materializat în cele peste 100 de expoziții de artă populară, artă plastică și fotografică, deschise la căminele culturale și la cluburile muncitorești, ele relevînd pasiunea și talentul unor țărani cooperatori, mecanizatori, crescători de animale, intelectuali care, în timpul lor liber, pictează, sculptează, cos sau țes covoare etc. Calitatea reper- toriilor și ținuta interpretativă au fost simțitor îmbunătățite, fapt care a făcut ca peste 80 la sută din numărul formațiilor participante la faza de masă să capete dreptul de a concura și la cea județeană.Pentru a da posibilitate tuturor formațiilor artistice, precum și tinerilor interpreți de a se manifesta plenar în tot cursul anului, comitetul județean de cultură și educație socialistă a organizat Festivalul de creație și interpretare teatrală Slănic Moldova, Festivalul de muzică ușoa-

Ansomblul „Miorița” din comuna Năruja, județul Vrancea Foto : Gh. Vințilără șt populară „Primăvara tinerelor talente", dialogul cultural-artistic „Sub flamurile lui august". Săptămâna cultural-artistică comăneșteană, Festivalul filmului de animație al cineamatorilor, tabere de creație plastică la Berzunți și Tescani, consfătuiri cu meșterii și creatorii populari și alte asemenea acțiuni de amploare care au întrunit peste 100 000 artiști amatori, oameni ai muncii de diferite profesii din județ.Frumusețea muzicii și dansului de pe aceste plaiuri, a folclorului, diversitatea stilistică a repertoriului, ca și gradul înalt de interpretare au constituit tot atîtea motive pentru ca o seamă de formații reprezentative să fie invitate în străinătate, la diferite festivaluri internaționale de prestigiu. Merită amintiți printre mesageri, artiștii amatori din ansamblurile muncitorești „Doina Trotușului" al Combinatului petrochimic Bor- zești și „Bistrița" al Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești, Grupul folcloric „Vatra" al căminului cultural din comuna Berzunți, corul cameral „Ateneu" al cadrelor didactice din Bacău.

Este demn de remarcat de asemenea și un alt fapt : odată cu încheierea etapei de masă a festivalului, formațiile artistice nu au luat vacanță, ci se află într-o continuă activitate. In aceste zile de iarnă, la sate activează brigăzile științifice complexe și specializate, au loc șezători, căminele culturale, casele de cultură organizează treceri în revistă ale formațiilor promovate în etapa județeană. Comitetul județean de cultură și educație socialistă a inițiat un festival al dansului și cintecului moldovenesc, dialoguri pe aceeași scenă, „săptămîni culturale" în diverse localități ș.a. întreaga activitate cultural-artistică care se desfășoară în acest început de an in satele și orașele băcăuane are ca scop mobilizarea tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție pe 1985, la traducerea în viață a mărețelor hotărîri stabilite la cel de-al XlII-lea Congres al partidului nostru.
Gheorqhe BALTA corespondentul „Scînteîi*

Cînd, în sesiunea generală din anul 1884 a Academiei, s-a primit propunerea unui nou dicționar al limbii române, numele profesorului de filologie comparată de la Universitatea din București, rostit de Titu Maiorescu — „printre bărbații cunos- cuți prin lucrările lor filologice și limbistice, ...acela care ar putea duce cu mai multă energie și succes această sarcină ar fi d-1 Hasdeu" — a fost acceptat in unanimitate. în aceeași sesiune, cel desemnat a prezentat o programă de lucru, potrivit căreia dicționarul „avea în vedere... mai ales limba cea veche și graiul actual al poporului cu divergin- țele sale dialectale". Pentru atingerea scopului propus, lucrarea trebuia să se sprijine pe o largă bază de mase; urmînd a se „consulta învățătorii sătești, preoți și alte persoane de prin sate din toate provinciile locuite de români, cărora li se va adresa un cestionar ad-hoc, tipărit într-un mare număr de exemplare". Opera întreagă avea să fie „terminată în interval de 6 ani."Concepția asupra dicționarului a expus-o Hasdeu pe larg într-una din dările de seamă prezentate Academiei. Ea decurgea din starea de atunci a științei limbii („mi se impune vrînd-nevrînd din afară prin Știința limbei") — lingvistica — născută „a- bia de jumătate de secol", cu dezvoltarea căreia trebuia să țină pasul și dicționarul. Dacă gramatica făcuse progrese însemnate, încît „între cea mai voluminoasă gramatică a oricării limbi de pe la 1800 și intre orice gramatică științifică", oricît de mititică, din zilele sale, era „un abis", dicționarul nu făcuse „în principiu aproape nici un pas Înainte". Care să fi fost cauza 1 se întreba Hasdeu. Aflarea ei avea să-i ofere și cheia pentru sincronizarea dicționarului cu nivelul general al lingvisticii. Șl incisivul savant în

treprinde — spre meritul său și al științei românești — o îndrăzneață (pentru vremea aceea) și obiectivă analiză dialectică.„Se crede — spune el — cumcă creștinismul ar fi dat naștere Științei limbei. O spuseră odată Pott și Max Miiller ; de atunci o tot repetă alții." Hasdeu însă se disociază net de colegii de breaslă, afirmind că „nașterea" lingvisticii, „întruparea-i cea pipăită, nu putea fi opera papilor, ci este rezultanta spiritului celui egalitar, care de un veac și mai bine pregătise Revoluțiunea franceză și pe care Revoluțiu-

cu citațiuni dintr-un basm, în care ar fi un scandal nesuferit de a se întâlni laolaltă un vers din «Vicleem» cu o strofă dintr-o tragediă, și-n care se descrie menuetul, dar nu se pomenește -ca la ușa cortului» ; un asemenea mare dicționar este un anacronism astăzi, căci Știința limbei urmărește cu stăruință evoluțlunea vorbei nu lntr-o seamă de capete alese, nu în individualitatea cutare sau cutare, nu în cercuri sociale restrînse, ci tocmai în popor mai pe sus de toate." Sînt pagini antologice ale gindirii progresiste

și pînă la ultimul rînd scris la Cîmpina la 1 ianuarie 1898, dicționarul Etymologicum Magnum Romaniae a necesitat o muncă titanică, pe care Hasdeu a efectuat-o cu devotamentul propriu marilor eroi. Conform programei de lucru stabilite în sesiunea din 1884, tipărirea lucrării se începe în sesiunea generală din anul 1885. Se respectă modul de editare în fascicule, utilizat și la dicționarul elaborat de A. T. Laurian, I. C. Massim, G. Bariț șl Ioslf Hodoș. Următoarele două fascicule apar în 1886, iar în 1887 fascicula IV — cu
Etymologicum Magnum Romaniae

nea franceză l-a transmis înjghebat și Întărit secolului nostru".„Popor ! — exclamăHasdeu — lată ce deosebește pe Știința limbei, născută în secolul nostru, de acele studii linguistice de altădată, cari n-au lipsit pe ici, pe colea, nici chiar în negura veacului de mijloc."Dicționarele însă nu țineau cont de aceste mutații esențiale din lingvistică. Pentru exemplificare, Hasdeu ia in discuție „cea mai nouă operă lexicografică : A new english dictionary on historical principles, pe care de la 1884... a început a o publica James Murray, după ce în curs de 25 de ani o societate întreagă îi grămădise materialuri peste ma- terialuri... Ei bine, — observă el — cărturăria engleză veche și nouă se găsește la Murray, dar poporul englez — nu." Concluzia vine de la sine : „un mare dicționar în care poporul nu este cuprins cel puțin tot pe atîta pe cit se cuprinde acolo statul major al națiunii, în care o odă sau un sonet nu primesc în clubul lor un cintec bătrî- nesc sau o doină, în care citațiunile dintr-o nuvelă s-ar crede pîngărite alături

românești din secolul al XlX-lea. Ele se înscriu în aceleași vederi manifest democrate, exprimate în atîtea rinduri, ale acestui declarat fiu al revoluției de la 1848. Clarificările teoretice sînt dealtfel obișnuite Ia B. P. Hasdeu, preocupat în permanență și de filozofia științei.Conceput astfel, dicționarul ar fl cuprins în el „întreaga viață a poporului român, prezinte și trecută, întrucît se exprimă prin limbă", „spiritul unei întregi națiuni", fiind o „colosală enciclopedia a poporului român". Dicționarul trebuind „să fie cartea de lectură cea mai răspândită, cea mai atrăgătoare", „carte de lectură pentru toți fiii națiunii", Hasdeu, adunînd „din ieri și din astăzi al poporului român", se gîndea totodată la „brazdele cele adinei ale zilei de mîine". Și pentru ca rodul să fie îmbelșugat, cuvintele, spunea el, „mă tem a le da seci, sar- bede, retezate, ci m-am silit și mă voi sili a le aduce palpitinde de viață pe ogorul neamului românesc."De la Programa pentru adunarea datelor privitoare Ia limba română — chestionarul redactat în primăvara anului 1884 —

eare tomul I, A — Amurt, se încheie — și fascicula I a tomului II. Fascicula II a tomului II iese în anul 1888, cînd, la 17 septembrie, Se rupe firul vieții seînte- ietoarei lulii. Ca în mitologia populară atît de prezentă in Dicționar, destinul încearcă să zădărnicească falnica operă. Dar Hasdeu — nu se comparase oare chiar el, pe vremea cînd lucra la Istoria critică a românilor, cu Meșterul Manole ? — spo- rindu-și propria suferință, îl înfruntă. După ce în1889 publică trei volume de opere postume ale Iu- liei Hasdeu, el renunță la lin al patrulea — deja anunțat — pentru a reveni la dicționar, tipărind în1890 fascioara III a tomului II. Un intermezzo in 1891, cînd scrie Sic cogito, și în 1892 termină tomul II, Amuși — Au. în următorii doi ani, scoate fasciculele I, 1893, și II, 1894, ale tomului III. Din a doua jumătate a anului 1894 este acaparat de cumpărarea unui loc de casă și de construirea castelului „Iulia Hasdeu" la Cîmpina, inaugurat în 1896. Ridicarea casei de mult dorite — locuise pînă atunci la Arhive, pe care oricum trebuia să le părăsească la pensionare — ti sporește pu

terile și în 1896 dă la iveală două fascicule, punînd punct și tomului III, B — Bărbat. Dar Academia n-a mai avut răbdare și în sesiunea generală din 1897 — neînchipuindu-șică nici peste o sută de ani dicționarul nu va fi gata, deși coloane de meșteri vor lucra la el șl nu numai unul singur — ii ridică mandatul lui B. P. Hasdeu. Savantul, aflat aproape la șaizeci de ani, se opune cu disperare, fiind dispus să renunțe și la plata muncii și angajîn- du-se să se mențină la „două sau trei fascioare pe an", dar tot ce obține este continuarea lucrării doar în acel an. Resemnat, mai scrie un lung studiu (circa 300 pagini) despre Negru-Vodă, pe care-1 dă ca introducere la tomul IV, 1898. „Și isprăvind, mîndru de cîte am făcut, făcînd ceea ce am voit eu a face, las Etimologicului un măreț veșnic adio" — sfîrșește cu tristețea omului nevoit să-și părăsească uneltele. ,„Și cînd mina obosită a lui va fi scris cel din urmă rînd pe care l-a lăsat din acel vast Etymologicum — crede Ovid Densusianu —, bătrînul Hasdeu va fi simțit mulțumirea că nu scrisese ceva nefolositor și că nimeni în timpul cînd i se încredințase o asemenea lucrare n-ar fi putut da la noi ceva mai bogat ca infor- mațiune, mai impunător ca erudițiune."Așa se punea capăt marelui Dicționar, care stîrni- se admirația și invidia sa- vanților europeni și de peste ocean, caracterizat in rapoartele academice ca „un monument neperitor pentru limba și cultura română" și despre care Maiorescu vorbea ca de „adevăratul monument al limbei române la sfârșitul secolului XIX". Cititorul de azi are această „carte desfătătoare de divagație prin folclor și literatură" (G. Călinescu) în cele două ediții — una integrală — apărute la Minerva mai anii trecuți.
Octavian ONEA
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■ Specialiștii de la întreprinderea metalurgica din lași au conceput și realizat o nouă și valoroasă tehnologie de zincare a țevilor cu diametre mici prin procedeul electrolitic. Spre deosebire de vechiul procedeu, noua tehnologie este deosebit de eficientă, de- terminind o substanțială creștere a productivității muncii, o calitate superioară a procedeului de zincare a țevilor și realizarea unor însemnate economii de zinc.■ Meseriașii de la S.M.A. Cea- murlia de Jos din județul Tulcea au realizat o instalație solară care a- sigură apa caldă pentru spălarea motoarelor in centrul de reparații al unității. Instalația respectivă a- sigură reducerea consumului de combustibil cu 15 tone pe an.■ Colectivul întreprinderii de materiale abrazive din Bîrlad a livrat peste plan un număr de 18 000 corpuri abrazive de diferite tipodimensiuni, foarte necesare e- conomiei naționale. De remarcat că această producție fizică peste prevederi a fost obținută in condițiile economisirii unor importante cantități de materie primă și a 12 500 kWh energie electrică.■ Pentru lucrătorii întreprinderii județene de transport local Mureș din Tîrgu Mureș au fost date în folosință o modernă cantină-restau- rant și o microcantină la sediul autobazei de călători. Cu acestea, numărul cantinelor-restaurant puse la dispoziția oamenilor muncii din unitățile economice ale municipiului Tîrgu Mureș se ridică la 14, iar al bufetelor de incintă la 42. Majoritatea produselor agroalimentare necesare acestor unități sint realizate în cadrul gospodăriilor-anexă.■ La întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare s-a realizat o instalație de încărcat cu greifer pentru puțurile miniere. Realizată după un proiect al Centrului de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare pentru utilaj minier din localitate, instalația, prima de acest fel în țară, are performanțe superioare celor similare din import.■ In orașul Roșiori de Vede a fost dat în folosință un nou și modern complex de prestări servicii pentru populație. La nivelul județului Teleorman, volumul prestărilor de servicii către populație prin cooperația meșteșugărească va crește anul acesta cu 53 la sută față de 1984. Potrivit programului, vor mai fi puse la dispoziția populației alte 36 de unități prestatoare de servicii, amplasate îndeosebi la parterul noilor blocuri de locuințe din localitățile urbane.■ Preocupările pentru mai buna îngrijire și furajare a animalelor în cooperativele agricole din județul

Persoanele care pot primi date în legătură 
cu sumele păstrate la C.E.C.Cetățenii care își depun economiile bănești la C.E.C. beneficiază de multiple drepturi și avantaje, printre care și păstrarea secretului privind numele depunătorilor, ale titularilor și operațiile efectuate la C.E.C.în legătură cu datele informative privind depunerile populației, Casa de Economii și Consemnațiuni precizează că acestea se dau pe bază de cerere scrisă sau adresă, cu condiția prezentării libretului sau Indicării numărului acestuia ori a altor elemente strict necesare identificării libretului :— titularilor libretelor de economii ;— persoanelor indicate prin clauza de împuternicire înscrisă în libret, dar numai pentru operațiile efectuate de acestea ;— depunătorilor, numai pentru sumele depuse de aceștia pe numele altor persoane ;— persoanelor împuternicite de către titulari prin procură sau prin- tr-o altă formă de împuternicire legală, în limitele stabilite prin împuternicire ;

Sălaj, urmărirea atentă, zl de zl, a activității din zootehnie demonstrează că se pot obține producții sporite de lapte chiar în condițiile dificile ale acestei ierni. In luna ianuarie s-a înregistrat o depășire a planului la lapte, livrîndu-se la fondul de stat cu 2 250 hl lapte mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.■ La întreprinderea de aparataj electric pentru instalații din Focșani s-a trecut la fabricația de serie a pompelor de transvazare pentru soluțiile corozive, produs nou în nomenclatorul unității, care, din punct de vedere al parametrilor tehnici și funcționali, poate înlocui importul pentru asemenea cerințe. Și încă o noutate: tot aici, pe lîngă producția de bază a unității, s-a organizat un sector de realizare a unor jocuri și jucării pentru copii, folosindu-se materialele recuperabile rezultate din procesul de producție.■ In noile ansambluri de locuințe ce conturează tot mai distinct zona centrală a orașului Huși au luat ființă, la parterul blocurilor, 8 noi magazine de produse industriale și alimentare, alte unități de alimentație publică și de prestări servicii pentru populație. Suprafața totală comercială de care au beneficiat cetățenii „orașului dintre vii" în 1984 însumează aproape 5 500 mp.■ In condițiile îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan, muncitorii și specialiștii Combinatului de prelucrare a lemnului din Bistrița au economisit pînă în prezent peste 300 MWh energie electrică. In secția PAL, la operația de uscare, ei au reușit să pună în valoare puterea calorică a prafului de lemn, pînă mai ieri un agent poluant, ceea ce le aduce lunar o economie de 200 tone combustibil convențional.■ Prin buna organizare a activității și folosirea la indici superiori a mașinilor-unelte din dotare, oamenii muncii de la Uzina de construcții și reparații utilaje și piese de schimb din Vatra Dornei au atins încă din prima lună a anu
Un nou edificiu de sănătate la NăsăudZestrea edilitar-ur- banistică a orașului Năsăud s-a Îmbogățit cu un nou și modern edificiu de sănătate. Este vorba de un spital care dispune de 430 de paturi, dotat cu aparatură perfecționată și cuplat cu o policlinică în care se acordă zilnic peste 1 200 de consultații. El 'este al doilea ca mărime din acest județ, după spitalul din mu

nicipiul Bistrița, care are 720 paturi. în ultimele două decenii, in județul Biștrița- Năsăud s-au dat in folosință numeroase dispensare rurale și de întreprinderi, creșe cu peste 1 100 locuri, grădinițe. policlinici și cabinete stomatologice. Odată cu dezvoltarea bazei tehnico- materiale a sănătății, numărul medicilor este în prezent cu 333

— părinților și tutorilor, pentru depunerile aparținînd titularilor minori ;— persoanelor înscrise la dispoziția testamentară, numai după decesul titularului și numai pentru soldul existent la data decesului ;— moștenitorilor legali sau testamentari prin atestarea acestei calități de către organele notariale sau instanțele judecătorești, numai pentru soldul existent la data decesului titularului.Conform prevederilor art. 170 din Legea finanțelor nr. 9/1972 și ale Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni, nici un alt organ de stat sau persoană în afară de cele arătate mai sus nu are drept să ceară și să primească date informative asupra depunătorilor șl operațiilor efectuate de aceștia la C.E.C.Este important de reținut că instrumentele de economisire oferite ■populației de unitățile C.E.C. din întreaga țară răspund toate aceluiași scop : păstrarea în cea mai deplină siguranță a economiilor bănești personale șî sporirea acestora prin dobînzi și ciștiguri. 

lui ritmuri înalte de producție. Totodată, au fost introduse în fabricație noi tipuri de utilaje moderne.■ La Tesătoria de mătase din 
Deva a fost produs al 100-lea milion metru pătrat țesături din mătase. Tînăra întreprindere din Deva este cunoscută azi pentru produsele sale în- mai multe țări ale lumii.■ In comunele Ungureni, Măgura, Solonț, Livezi și în alte 12 localități din județul Bacău au fost construite și date în folosință noi brutării sătești. La această dată, în satele și comunele județului funcționează 53 brutării moderne. Alte patru brutării se află în diferite stadii de construcții și vor fi date în folosință în prima jumătate a acestui an în comunele Bogdănești, Hu- ruiești, Strugari și Cașin.■ Pe fluxurile de fabricație ale întreprinderii „Someșul" din Cluj- Napoca au fost lansate 150 noi modele de tricotaje pentru femei, bărbați și copii, din care aproape 50 la sută sint destinate exportului. Toate produsele au fost concepute de colectivul de creație ol întreprinderii și se realizează cu tehnologii moderne puse la punct de specialiștii de aici, asigurîndu-se astfel fabricarea lor la parametri calitativi superiori și Încadrarea în normele de consum.

M In sprijinul cursanților de la învățămîntul agrozootehnic de la sate, întreprinderea cinematografică Constanța a organizat în peste 100 de unități agricole din județ proiecții de filme care prezintă noi tehnologii pentru obținerea de producții sporite.■ La Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Alexandria a fost deschisă o expoziție în care sint reunite numeroase piese de schimb, subansamble și ansamble recondiționate în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Teleorman. Valoarea totală a reperelor recondiționate în acest an în atelierele și centrele de reparații ale acestor unități se ridică la peste 61 milioane lei.
mai mare decît In 1965. cel al personalului mediu sanitar de două ori mai mare, iar fondurile alocate de la bugetul statului pentru ocrotirea sănătății au crescut, în a- ceeași perioadă, de a- proape cinci ori. (Gheorghe Crișan. corespondentul „Scîn- teii").în fotografie : Spitalul orășenesc din Năsăud.

cinema
• Adela: SCALA (11 03 72) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 8; 10; 16; 17,45; 19.30.
• Lampa lui Aladin — 9; 11; 13; 17, 
Cireșarii — 15; 19 : DOINA (16 35 38).
• Fapt divers : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Raliul : UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Secretul lui Bachus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 8,45; 12; 15,15; 18.30.
• Revanșa: PACEA (60 30 85) — 15; 
17; 19.
• O lumină la etajul rece — 17; 19, 
Domnișoara Noorie — 13; 15 I PRO
GRESUL (23 94 10).
• Kramer contra Kramer : SALA 
MICA A PALATULUI — 14,30; 17;
19.30.
• Vraciul : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 10,30; 13; 16; 18,45, FLA
MURA (85 77 12) — 11; 15,15; 18,15.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : BUCU
REȘTI (15 51 56) — 9,15; 12,15; 15,30;
18.30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 12; 
15; 18.
• Mitică Popescu : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19.
• Surorile medicale : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

La București s-au Încheiat lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româ- no-canadiene pentru promovarea comerțului și cooperării economice.Pornind de la rezultatele pozitive Înregistrate în evoluția relațiilor economice româno-canadiene, cele două părți au examinat modalități și acțiuni menite să conducă la dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, îndeosebi în domeniile construcțiilor de mașini, energeticii, electronicii, chimiei, agriculturii, precum și în alte sectoare de interes reciproc. Totodată, au fost convenite noi măsuri pentru intensificarea și diversificarea schimburilor bilaterale de mărfuri pe baze reciproc avantajoase.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie, Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și Peter Hancock, director general in Ministerul Afacerilor Externe al Canadei, au semnat protocolul sesiunii.A fost prezent Jacques Simard, ambasadorul Canadei la București.
★Cu prilejul celei de-a 37-a ani

tv
10.00 Telejurnal (partial color)
20,15 Tribuna TV. In tntîmplnarea ce

lui de-al IlI-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste. Unitatea Întregului popor 
In jurul partidului, al secretaru
lui său general — realitate defi
nitorie a României socialiste

20,35 O țară, un partid, un popor (co

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 februarie, ora 20 — 9 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale, la 
Început sub formă de ninsoare, apoi 
șl sub formă de lapoviță și ploaie. 
Vtntul va sufla slab plnă la moderat, 
cu unele intensificări tn nord-estul și 
sud-vestul țării. Temperatura aerului 
In creștere ușoară in a doua parte a

INFORMAȚII• în runda a treia a turneului zonal de șah de la Praga, din cadrul campionatului mondial masculin, Mihai CȘ_hindă l-a învins pe polonezul Stempin, Mokry (Cehoslovacia) a cîștigat la Csom (Ungaria). Grigorov (Bulgaria) a pierdut la Ftacnik (Cehoslovacia), în timp ce partidele Mihai Șubă (România) — Ermen- kov (Bulgaria). Adorjan (Ungaria) — Florin Gheorghiu (România). Gheor- ghiev — Docev (ambii Bulgaria), Schmidt — Sznapik (ambii Polonia), Farago (Ungaria) — Pranstetter (Cehoslovacia) s-au Încheiat remiză. Partida Pinter (Ungaria) — Jansa (Cehoslovacia) s-a întrerupt. în clasament conduc, la egalitate. Șubă, Ghindă, Ftacnik, Pranstetter și Mokry, fiecare cu cite 2 puncte.• în continuarea turneului pe care 11 întreprinde în Italia, echipa de fotbal Sportul studențesc a jucat la Como cu formația locală, din prima divizie a campionatului italian. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—2.® Combinata alpină feminină din cadrul campionatelor mondiale de schi de la Bormio (Italia) s-a încheiat cu victoria elvețiencei Erika Hess — 18,72 puncte, urmată de Sylvia Eder (Austria) — 34,42 puncte și Tamara McKinney (S.U.A.) — 44,45 puncte.• într-un Interviu acordat publicației iugoslave „Sarajevo ’84“. cu prilejul aniversării unui an de la
• Nemuritorii : VICTORIA (15 28 79)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19.
• Frumoasa Shiniang : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Domn pentru o zi : VIITORUL 
(10 67 40) — 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Undeva, cîndva: STUDIO (59 53 15)
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Romeo și Julieta la sat : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe : FLA
CĂRA (20 33 4b) — 15,30; 18.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19.
• Marfă furată : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic ; 
TIMPURI NOI (13 6110) — 9; 11,30; 
14; 16.30; 19.
• Principiul dominoului : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 15,30; 18,30, ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18, LIRA
(31 71 71) — 9; 12; 15; 18.
• Lupii mărilor : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Rocky II : DACIA (50 35 94) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19.
• Yankeii : COTROCENI
9; 12; 15; 18.
• Pe urmele șoimului î
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
MODERN (23 71 01) — 9;
17,15; 19,30.
• Jandarmul și extratereștrli : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19. 

(49 48 48) —

MELODIA 
17,15; 19,30, 
11; 13; 15;

versări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S., marți după-amiază, la întreprinderea de mecanică fină din Capitală a avut loc o adunare la care au participat activiști de partid și de stat, reprezentanți ai Asociației de prietenie româno-sovietică, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, numeroși oameni ai muncii.Au luat parte delegația Asociației de prietenie sovieto-română, aflată în vizită în țara noastră, și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Petre Dobrescu, directorul întreprinderii, și O. I. Ka- sianenko, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-română. Vorbitorii au subliniat importanța tratatului pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare și prietenie frățească dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică, relații la a căror întărire și amplificare pe multiple planuri o contribuție deosebită o au întîlnirile și convorbirile la nivel înalt româno- sovietice. (Agerpres)
lor). Clntece șl versuri patriotice 
șl revoluționare

20,45 scena și ecranul In lumina Di
rectivelor Congresului al Xlll-lea. 
Arta Ia Izvoarele vieții. Filmul 
românesc In competiția pentru 
calitate

21,00 Film serial. „Tineri In luptă". 
Premieră pe țară. Coproducție in
ternațională. In rolurile principa
le : Rick Ely, Lou Gosset, Alex 
Hentelhorff, Hilarie Thompson. 
Regla : Harry Falk

21.50 Telejurnal (parțial cotor)
22.00 închiderea programului

Intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
Intre minus 10 și zero grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele intre 
minus 4 și plus 6 grade, pe alocuri 
mai ridicate în zonele deluroase. 
Izolat, condiții de polei. Ceață locală 
cu depunere de chiciură. In București: 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros, favorabil precipitațiilor sub 
formă de ninsoare, lapoviță șl ploaie, 
favorlzind producerea poleiului. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peratură aerului în creștere ușoară. 
Minimele vor fl cuprinse intre minus 
8 șl minus 4 grade, maximele intre 
plus un grad șl plus 4 grade. Ceată 
cu depunere de chiciură.

SPORTIVEJ.O. de iarnă, Juan Antonio Samaranch, președintele Comitetului internațional Olimpic, a declarat că a 14-a ediție a „Olimpiadei albe", găzduită de orașul iugoslav, a fost cea mai bine organizată din istoria competiției. Referindu-se la șansele candidaturii Belgradului pentru organizarea J.O. de vară din 1992, președintele C.I.O. a apreciat că, după părerea sa, capitala Iugoslaviei este o candidată deosebit de serioasă, datorită capacității organizatorice și bogatei suprastructuri sportive.• în proba Individuală feminină a campionatelor europene de patinaj artistic, care are loc la Goteborg, după efectuarea exercițiilor obligatorii, conduce Katarina Witt (R. D. Germană), urmată de sovieticele Kira Ivanova șl Ana Kondrașova.• Pentru prima oară în Istoria patinajului viteză un sportiv din R.D. Germană și-a înscris numele pe tabelul recordmanilor mondiali. Este vorba de Andre Hoffmann (în vîrstă de 23 de ani), care cu prilejul unui concurs desfășurat la Davos a fost cronometrat in proba de 3 000 m cu timpul de 4’03”31/100. Vechiul record (4’04”06/100) aparținea sovieticului Ogloblin.• într-un meci internațional a- mical de handbal masculin disputat la Copenhaga, selecționatele Danemarcei șl U.R.S.S. au terminat la egalitate : 19—19 (12—7).
• Ghețuri p« Înălțimi t AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.

teatre

ZIUA NAȚIONALĂ A NOII ZEELANDE

Excelenței Sale Domnului DAVID BEATTIE 
Guvernatorul general al Noii ZeeiandeAniversarea Zilei naționale a Noii Zeelande îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mal bune urări de fericire personală, iar poporului neozeelandez prieten progres și bunăstare.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta și diversifica în continuare, spre binele popoarelor român și neozeelandez, al politicii de pace și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

★Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă primului ministru al Noii Zeelande, David Lange, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări, prin care îi adresează calde felicitări și
Unul din monumentele istorice deosebit de scumpe neozeelandezilor este „Treaty of Waitangi Meeting House", edificiu aflat in partea de nord a țării. In această clădire modestă, reprezentanți ai colonilor albi și ai triburilor de maori conveneau, cu 145 de ani in urmă, bazele constituirii unei țări noi, Noua Zeelandă.Condițiile de sol șl climă din cele mai prielnice au favorizat dezvoltarea unei agriculturi de înalt randament, în special în ceea ce privește creșterea animalelor, si- tuînd Noua Zeelandă pe locuri de frunte intre exportatorii mondiali de carne de oaie și bovine, produse lactate și lină, ceea ce a dus la un nivel ridicat de dezvoltare economică și socială. In anii din urmă, la Wellington, în vederea contracarării efectelor dăunătoare ale crizei economice mondiale, au fost elaborate o se

rie de programe vi- zînd în principal punerea în valoare a resurselor minerale și energetice autohtone și extinderea gradului de prelucrare a acestora prin crearea unor centre industriale. în prezent, industria cuprinde circa 25 la sută din totalul forței de muncă și asigură o treime din produsul național brut.Pe plan extern, Noua Zeelandă participă la eforturile generale îndreptate in direcția înlăturării primejdiei nucleare, trecerii la măsuri de dezarmare, asigurării unei păci trainice în lume. Pe această linie se înscrie hotărîrea a- doptată de guvern de a interzice accesul navelor militare americane dotate cu arme atomice în porturile țării, opțiunea de a acționa pentru transformarea Pacificului de sud intr-o zonă denuclearizată. „Armele nucleare — menționa premierul David Lange — reprezintă
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂUn proiect de anvergură pentru combaterea secetei în Sahel:

FLUVIUL SENEGAL VA FACE SĂ ÎNVERZEASCĂ DESERTUL
•

Agenția italiană de presă ANSA a transmis o amplă relatare 
asupra unui proiect de anvergură în vederea combaterii secetei într-o 
anumită parte a zonei Sahelului, calamitate naturală care se produce 
periodic, soldîndu-se cu imense pagube și suferințe pentru locuitori. 
După cum s-a relatat, deosebit de dramatică a fost situația anul trecut, 
cînd sute de mii de oameni au avut de suferit ravagiile foametei, efec
tele acestui flagel făcîndu-se simțite și în prezent. Chiar dacă între 
timp seceta a luat sfîrșit și au început să cadă din nou ploile, situația 
nu și-a pierdut nimic din dramatismul ei, pentru că an de an procesul 
deșertificării, adică al extinderii deșertului, continuă, iar sezoanele se
cetoase revin cu regularitate. Tocmai de aceea, proiectul la care se 
referă ANSA prezintă o deosebită însemnătate, pentru că el este 
menit pe de o parte să oprească înaintarea deșertului, iar pe de alta 
să determine schimbări structurale în regimul climatic, astfel incit 
Sahelul, dintr-o zonă a foametei și disperării, să devină o regiune în
floritoare.„în pofida faptului că a Început Iarăși să plouă în valea fluviului Senegal, țările riverane intenționează să-și protejeze pe viitor populația de secetă, creînd structuri economice necesare apărării împotriva factorilor naturali imprevizibili — se arată în relatarea ANSA. Mal multe proiecte agroindustriale, în valoare de 130 miliarde de lire Italiene, elaborate de Organizația pentru amenajarea fluviului Senegal (O.M.V.S.), vor permite rezolvarea acestei probleme în anii viitori.Prioritatea a fost acordată unor lucrări de îndiguire a fluviului în două zone-cheie, care să mențină constant nivelul apelor. Aceste lucrări vor ajuta la irigații, navigație și producerea de energie. La gura fluviului, un baraj va bloca revărsarea apei mării, provocată de mareele Atlanticului, și va permite fertilizarea a aproape 400 mii hectare de pămint în apropierea orașului Saint Louis. în zona izvoarelor fluviului, pe teritoriul statului Mali, un baraj hidroelectric va asigura un debit mediu al apelor fluviale de 300 metri cubi pe secundă și va produce 800 milioane kWh pe an, îndeosebi pentru nevoile industriei (extracția minereului de fier și a bauxitei).Programul pe termen scurt al O.M.V.S. prevede, de asemenea, amenajarea portului fluvial și maritim Saint Louis in Senegal, a portului fluvial Kayes din Mall, ca și construirea unor infrastructuri în vederea dezvoltării unor centre urbane șl rurale pe malurile senegalez, mauri- tan și malian.Această primă serie de construcții se va desfășura Intr-o perioadă de zece ani și va fi urmată de o a doua etapă, eșalonată pe un interval de 40 de ani.

Fără îndoială, un plan de asemenea anvergură necesită pentru pu
nerea sa în aplicare fonduri însemnate. Aceasta nu ar trebui însă 
să constituie o problemă avînd în vedere sumele uriașe — estimate anul 
acesta la 1 000 miliarde dolari — irosite pentru înarmări: cu numai 
o foarte mică parte din aceste sume proiectul ar putea fi tradus în 
viață. Este numai un singur exemplu al efectelor binefăcătoare pe 
care le-ar avea oprirea cursei aberante a înarmărilor și folosirea 
sumelor astfel economisite — așa cum România a propus in repetate 
rînduri — pentru nevoile social-economice ale tuturor țărilor, în pri
mul rînd ale celor în curs de dezvoltare.

★cele mai bune urări. în telegramă se exprimă deplina convingere că guvernele celor două țări vor acționa și in viitor pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Noua Zeelandă, in folosul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
cea mai mare amenințare la adresa Noii Zeelande și a tuturor celorlalte țări".După stabilirea relațiilor diplomatice în 1969, între România și Noua Zeelandă s-au statornicit legături de colaborare, pe baze reciproc avantajoase, manifestîndu-se de ambele părți dorința ca, prin eforturi comune, să se identifice noi posibilități în acest sens. în urma convorbirilor purtate la București și Wellington, s-au stabilit măsuri concrete pentru amplificarea legăturilor politice, economice, științifice și culturale. In același timp, cele două țări conlucrează rodnic în domeniul vieții internaționale in cadrul O.N.U.,1 al altor organisme, pentru soluționarea in interesul tuturor popoarelor a marilor probleme care confruntă omenirea, pentru promovarea cauzei păcii și înțelegerii în lume.

în felul acesta, agricultura va fi diversificată, determinînd populația locală să renunțe la monocultura arahidelor impusă de sistemul colonial și, în același timp, va spori șl producția de furaje, care nu va mai fi distrusă de secetă, ceea ce va încuraja creșterea animalelor pe scară largă și va permite refacerea rapidă a șeptelului — decimat în ultimii ani — în Mauritania, Mali și Senegal.Rețeaua de transporturi fluviale va asigura o ieșire la mare pentru economia maliană șl va duce la intensificarea schimburilor comerciale și la stabilirea de noi raporturi intre țările membre ale O.M.V.S. șl celelalte țări din centrul și vestul Africii. Vor fi constituite numeroase întreprinderi în domeniul micii industrii și serviciilor.După ani de foamete și secetă, populația din Mali, Mauritania, Senegal va putea spera într-un viitor mai puțin dur pentru generațiile viitoare, deoarece regularizarea cursului apelor va permite irigarea șl cultivarea a 428 000 hectare, construirea de mari silozuri pentru depozitarea furajelor, stimulînd, totodată, refacerea șeptelului distrus în ultimii ani. Vor fi înființate 232 de unități industriale pentru prelucrarea pe loc a produselor agricole din noile zone irigate : 97 orezării, 14 mori, 28 fabrici de zahăr, 29 abatoare moderne, 3 fabrici de conserve, 29 fabrici textile, numeroase filaturi, rafinării ș. a.în același timp, vor fi construite baraje hidroelectrice la Bouina și Fe- lou, cu o capacitate anuală totală de 700 milioane kW. In 1995 va fi amenajat un al treilea mare bazin hidroelectric la Galougo, care va permite celor trei țări să-și dezvolte industria siderurgică și să construiască o uzină de aluminiu".
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• NOU SISTEM DE PRELU

CRARE A DATELOR MATEMA
TICE. Institutul de cercetări fizice și chimice din Japonia a anunțat realizarea unul sistem de prelucrare a datelor matematice, de mare capacitate, bazat pe un computer de construcție specială. Noul sistem utilizează un mare număr de calcule matematice complexe, de diferite tipuri, efectuind pină la 5 milioane de operațiuni pe secundă, indiferent de ordinul de mărime al numerelor. Sistemul este, intre altele, utilizabil în simularea experimentală a fuziunii nucleare, in perfecționarea circuitelor integrate. în fizica spațială și in alte domenii de înaltă tehnologie, care necesită un număr extrem de mare de calcule matematice foarte complexe.

• EXCAVATOR GIGANT, specialiștii de la uzinele „Uralmaș" din Sverdlovsk au proiectat un excavator-pășitor
«

gigant, cu o cupă de 100 metri cubi și o lungime a brațului de 125 metri. Această uriașă instalație, de mărimea unei clădiri cu nouă etaje, va fi dotată cu un motor electric de mare capacitate. Noul excavator este destinat exploatărilor miniere la zi. Productivitatea unui asemenea agregat a fost demonstrată de darea recentă în exploatare a unui excavator cu o cupă de „numai" 40 metri cubi și o lungime a brațului de 85 metri. In numai zece luni, relatează agenția T.A.S.S.. au fost excavate aproximativ cinci milioane tone de steril.
• CONDUCTE DIN STICLĂ. Începînd cu anul 1984, In R.D.G. au început să se folosească pe scară din ce in ce mai largă conducte de apă caldă din sticlă sau din oțel protejat cu un material plastic. Noile conducte prezintă o rezistență sporită la coroziune, durata lor de folosință fiind de peste trei ori mai mare decit a celor obișnuite. Pe con-

duetele de sticlă nu se fac depuneri de săruri, ceea ce înlătură obturarea lor. Legătura dintre țevi se face cu ajutorul unor manșoane din material plastic special. Folosirea noilor conducte permite realizarea unor importante economii de țevi zincate.
tinerea acestor substanțe pe cale sintetică face posibilă trecerea la experimentarea lor clinică, pentru a stabili eficiența unor terapii anticanceroase.

• GENETICA IN LUPTA ÎM
POTRIVA CANCERULUI, ln la‘ boratoarele firmelor americane „Genetech" și „Biogen", specializate în inginerie genetică, au fost sintetizate două substanțe an- ticancerigene, produse pe cale naturală de organismul uman — limfotoxinul și factorul de necroză tumorală. Cele două substanțe sint produse în cantități atit de mici de organism, incit mult timp cercetătorii s-au îndoit de existența lor. Studiile efectuate în ultimii ani au stabilit totuși că, spre deosebire de interferon, ele acționează direct asupra tumorilor maligne. fără să afecteze celulele sănătoase. Ob-

• SPECIMENE BIOLOGICE VI
TRIFICATE. Celulele, virușii, bacteriile puse la microscopul optic sau electronic trebuie pregătite în prealabil. în caz contrar, imaginea va fi neclară. Prepararea constă — în special — în deshidratare. Or, chiar dacă este bine făcută, operațiunea provoacă modificări, care la microscopul electronic pot cuprinde tot cimpul vizual. Un grup de biofizicieni de la Heidelberg a pus Ia punct o metodă de preparare care exclude orice eroare. Ea constă in congelarea rapidă a specimenului pinâ la minus 133 grade Celsius. Specimenele biologice vitrificate apar în acest caz tot atit de reale ca în starea lor naturală.

• MINIATURIZARE. ° firmă

austriacă a prezentat la o expoziție de invenții de la Geneva cel mal mic aparat telefonic din lume fabricat în serie. întregul aparat este format dintr-un mic tub, de 18 cm lungime, care la un capăt este receptor. Iar la celălalt emițător.
• „APA VIE" IN PILULE. DuPă cum relatează ziarul „Trud“, cercetătorii sovietici au realizat așa-numita „apă vie" în pilule un preparat medicinal original care stimulează regenerarea rapidă a celulelor și a țesuturilor șl permite vindecarea mai rapidă a bolnavilor. Mecanismul acțiunii preparatului se bazează pe accelerarea sintezei proteinelor din celule.
• AUTOMOBIL CU... ABURI.Inventatorul australian Peter Pelandin a pus la punct un motor cu abur nepoluant, care asigură o bună viteză vehiculelor. După cîțiva ani de studiu. Pelandin a construit un cazan pentru mașină, încălzit cu un

arzător de gaze care funcționează pe principiul unui ciclu închis, neavind nevoie de țeavă de eșapament. Ca lubrifiant este folosită apa, în care se adaugă puțin grafit. Mașina cu aburi dezvoltă o viteză de pînă la 130 km pe oră.
• DICȚIONAR AL LIMBII SU- 

MERIENE. Un dicționar al limbii su- meriene — cea mal veche limbă scrisă din lume — a început să fie editat de către Universitatea Pennsylvania. Primul volum, apărut deja, este consacrat trăsăturilor cuneiformelor care corespund literei „B“, pentru alcătuirea lui fiind necesară strădania a șapte filologi vreme de opt ani. Se apreciază că finalizarea dicționarului, care va avea peste 17 volume, va necesita 50 de ani. După curți au declarat editorii, autorii dicționarului lucrează pe baza a cîtorva sute de mii de tăblițe din argilă pe care sint trasate semne ale scrierii cuneiforme, cu o vechime de peste 4 000 de ani.
DIM ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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• Teatrul Național (14 71 TI. «ala 
mică) i Ploșnița — 18.
• Opera Română (13 18 57) t Nunta 
lui Figaro — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) t 
Singe vienez — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o 
bancă — 18.
• Teatrul Mia (14 70 81) I Niște țărani 
— 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) 1 
Pachetul cu acțiuni — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : Olelie, Vînătorll — 18,30.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu stlcleți — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18,
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare * *- 9; Pinocchio 
-;5.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 19.



ÎNFĂPTUIREA dezarmării
- cerință fundamentală a vremurilor noastre 

Reluarea lucrărilor Conferinței de la Geneva
GENEVA 5 (Agerpres). — Marți, au început, la Geneva, lucrările se

siunii anuale a Conferinței pentru dezarmare, organismul unic de nego
cieri multilaterale al Națiunilor Unite in problemele dezarmării, compus 
din 40 de membri, printre care și România.

Aș-*  cum au subliniat în repetate rînduri țara noastră, personal președintele Nicolae Ceaușescu, negocierile din cadrul conferinței trebuie concentrate — în conformitate cu cererile hotărâte ale popoarelor, ale întregii comunități internaționale și cu recomandările Adunării Generale a O.N.U. — asupra temelor prioritare ale dezarmării : încetarea cursei înarmărilor nucleare, interzicerea experiențelor nucleare, eliminarea riscului unui război nuclear, interzicerea armelor chimice, prevenirea cursei înarmărilor în spațiul extra- atmosferic, acordarea unor garanții de securitate corespunzătoare statelor neposesoare de arme nucleare, interzicerea noilor arme de distrugere în masă și a sistemelor de asemenea arme, inclusiv a armelor radiologice, adoptarea unui program global de dezarmare.

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI 
| FILIPINELOR. intr-un mesaj adresat | națiunii cu prilejui celei de-a 40-a aniversări a eliberării Manilei de sub ocupația japoneză, președinte- I le Filipinelor, Ferdinand Marcos, a arătat că principala sarcină a contemporaneității constă în menține- | rea păcii* pe Pămînt. Un nou război mondial s-a.r putea transforma într-o catastrofă pentru în- | treaga omenire, a arătat el,' subliniind că și țările în curs de dez- I voltare trebuie să participe activ la I lupta pentru salvgardarea păcii și realizarea dezarmării.| CRITICI LA ADRESA F.M.I.Șeful statului nigerian, Mohammed | Buhari, a respins — după cum a anunțat ziarul englez „Financial Times" — condițiile cerute de Fon- ■ dul Monetar Internațional (F.M.I.) pentru acordarea unui credit de 2,4 I miliarde dolari. Agenția Associated I Press relatează, în această privință,că F.M.I. recomandase autorităților nigeriene să devalorizeze cu 50—60 la sută moneda națională — naira I — și să reducă subvențiile acordatesectorului petrolier intern. Aseme- 1 nea măsuri inacceptabile, a spus . Buhari, ar determina majorări deprețuri la alimente și la alte pro-I duse, cu consecințe defavorabile peplan social și economic.PENTRU LEGALIZAREA PARTI

DULUI COMUNIST BRAZILIAN.

I Intr-o declarație făcută la Brasilia, 
ministrul industriei și comerțului, 
senatorul Murilo Badaro, s-a pro-

Inunțat pentru legalizarea Partidu
lui Comunist Brazilian și a celor
lalte formațiuni politice naționale 
puse anterior în afara legii, rela- 

Itează agenția Prensa Latina. „In- 
tr-urț regim democratic trebuie ca 
toate formațiunile politice să aibă

în cadrul lucrărilor reuniunii Urmează, în perioada imediat următoare, să fie adoptate ordinea de zi și programul de activitate pentru anul 1985 și să se creeze, pe temele ce vor fi convenite intre statele participante, comitete speciale de negociere, însărcinate cu elaborarea unor proiecte de acorduri sau altor
Pentru crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani

Un articol din ziarul bulgar „Rabotnicesko Delo"SOFIA 5 (Agerpres). — Sub titlul „Zonele denuclearizate — căi spre dezarmare*',  ziarul bulgar ..Rabotnicesko Delo“ inserează un articol în care evidențiază posibilitățile reale pentru crearea unei zone libere de arma nucleară în Balcani. Articolul — citat de agenția B.T.A. — menționează că „în lupta pentru pace din întreaga lume nu există state mari și mici, fapt ce oferă posibilități reale pentru instituirea unei zone libere de arma nucleară în Balcani**.  După ce amintește despre o serie de inițiative și propuneri în această direcție, ziarul relevă că activitatea
Manevrele militare ale pactului 

ANZUS au fost anulate
— ca urmare a refuzului Noii Zeelande de a accepta prezența 

în porturile sale a navelor cu arme nucleare la bordBRUXELLES 5 (Agerpres). — Primul ministru al Australiei, Robert Hawke, a anunțat, în cursul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles, că manevrele militare „Sea Eagle**  ale pactului ANZUS (care reunește Australia, Noua Ze- elandă și Statele Unite), programate pentru luna martie, au fost anulate. El a precizat că decizia a fost luată ca urmare a refuzului guvernului neozeelandez de a permite accesul navelor militare americane cu propulsie nucleară sau cu arme nucleare la bord în porturile neozeelandeze.WELLINGTON 5 (Agerpres). — Primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, a declarat la Welling

măsuri concrete în sfera dezarmării, în acest an,' Conferința de la Geneva urmează, de asemenea, să abordeze probleme legate de creșterea eficienței sale și îmbunătățirea procedurilor de lucru, precum și propunerile de admitere a unor noi state ca membre ale conferinței, în spiritul cerințelor legitime de democratizare a organismelor internaționale.
★NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). Rezoluțiile și hotărîrile celei de-a 39-a sesiuni a Adunării Generale, publicate recent la New York de către Secretariatul O.N.U., evidențiază că problemele păcii, lichidarea pericolului unui război nuclear, încetarea cursei înarmărilor pe Pămînt și preîntîmpinarea înarmărilor nucleare in Cosmos constituie preocupări majore ale întregii omeniri. Peste 70 din cele 247 de rezoluții și 83 de hotăriri ale recentei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. se referă direct la problemele dezarmării și consolidării securității internaționale, ele reflectînd dorința popoarelor de a se trece la măsuri concrete pentru reglementarea problemelor majore ale umanității.

diplomatică intensă, întîlnirile ex- perților din regiune pe această problemă demonstrează că ideea denu- clearizării Balcanilor este realizabilă.Ideea creării de zone denuclearizate — subliniază în încheiere „Rabotnicesko Delo“ — a fost reafirmată la recenta intîlnire de la Atena consacrată păcii și dezarmării nucleare. Indiferent de deosebirile politice și ideologice, se arată în articol, parti- cipanții la lupta pentru pace și dezarmare sînt încredințați că zonele denuclearizate constituie pași importanți spre eliberarea unor întregi continente de arma nucleară.

ton că guvernul său nu va ceda presiunilor și nu va ridica interdicția privind accesul navelor militare americăne în porturile neozeelandeze. Referindu-se la anunțul făcut la Bruxelles de către premierul australian privind anularea manevrelor militare ale pactului ANZUS, șeful guvernului neozeelandez a subliniat că aceasta este „consecința directă și așteptată* * 1 a refuzului cabinetului său de a autoriza accesul navelor americane. In ziua precedentă, David Lange precizase că această poziție va fi menținută chiar dacă aceasta ar reprezenta sfirșitul alianței militare ANZUS — subliniază agenția Associated Press.

HANOI

Intîlnire prietenească 
romănn-vietnamezăHANOI 5 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice dintre România și Vietnam, Comitetul vietnamez de solidaritate și prietenie cu toate popoarele a organizat o întîl- nire prietenească și o gală de filme.Au participat Trinh Ngoc Thai, secretar general al comitetului, reprezentanți ai secției internaționale a C.C. al P.C.V., ai Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale. A fost prezent ambasadorul României la Hanoi.

In favoarea soluționării 
pe cale pașnică 

a situației din Cipru 
Raport prezentat 

Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — în raportul prezentat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a cerut ciprioților greci șl ciprioților turci să nu abandoneze eforturile pentru soluționarea pe cale pașnică a situației din Cipru, relatează a- genția U.P.I. Arătînd că, „in cîteva cazuri. în cadrul convorbirilor in- tercipriote, decalajele între pozițiile celor două comunități par să se fi redus**,  secretarul general al O.N.U. subliniază că „este esențial ca progresele înregistrate să. fie menținu- te“, iar părțile interesate să acționeze astfel incît „nimic din ceea ce ar putea să facă și mai dificilă căutarea unei soluții să nu fie întreprins nici pe insulă, nici în a- fara ei“.în finalul documentului, secretarul general al O.N.U. iși exprimă convingerea că bunăvoința și hotărîrea părților vor putea duce la o soluție cuprinzătoare a problemei cipriote.
Începerea negocierilor 

în problema GibraltaruluiGENEVA 5 (Agerpres). — La Geneva s-au deschis, marți, negocierile dintre delegațiile Spaniei și Marii Britanii vizînd reglementarea problemei Gibraltarului.Delegația spaniolă este condusă de ministrul afacerilor externe,. Fernando Moran, iar cea britanică, din care face parte și Joshua Hassan, prim-ministru al Gibraltarului. de ministrul de externe, G. Howe. Pe lingă problema principală — aceea a suveranității asupra Gibraltarului — figurează, de asemenea, o serie de probleme economice, culturale și militare.într-un interviu acordat ziarului elvețian „Tribune de Geneve**,  primul ministru Joshua Hassan a subliniat că soluționarea problemei Gibraltarului „trebuie să includă, fără îndoială, procesul decolonizării și au- todeterminării**. MADRID 5 (Agerpres). — în noaptea de luni spre marți a fost redeschisă complet frontiera dintre Spania și Gibraltar, colonie britanică din sudul Peninsulei Iberice, s-a anunțat oficial la Madrid.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Arabia Saudită își reafirmă sprijinul față de lupta poporu
lui palestinian • Declarații în legătură cu retragerea trupelor 
israeliene din Liban • Măsuri pentru redresarea economiei 

libanezeRIAD 5 (Agerpres). — In cadrul unei ședințe a guvernului saudit, regele Fahd a subliniat necesitatea realizării dreptului poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat propriu, independent, informează agenția M.E.N. în ' context, el a reafirmat sprijinul țării sale față de lupta poporului palestinian pentru respectarea drepturilor sale, precum și față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), reprezentantul său legitim.în cadrul ședinței guvernului s-a subliniat că în timpul recentei vizite întreprinse la Riad de Yasser A- rafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., au fost examinate ultimele evoluții intervenite în problema palestiniană și în situația din Orientul Mijlociu.Pe de altă parte, regele Fahd a arătat că Arabia Saudită iși va continua eforturile pentru crearea atmosferei propice convocării unei conferințe arabe la nivel inalt. in condiții care să-i asigure suecesul deplin.WASHINGTON 5 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „The New York Times**,  primul ministru israelian, Shimon Peres, a reafirmat că Israelul intenționează să-și retragă complet trupele din Liban.în legătură cu situația economică a țării, el a menționat — după cum relatează agenția France Presse — că „guvernul a luat măsurile drastice necesare pentru redresarea economiei, oricît de dureroase au fost ele“.BEIRUT 5 (Agerpres). — Trupele Israeliene au evacuat la începutul acestei săptămîni o serie de poziții
Mesajul președintelui S. U. A. 

privind bugetul pe anul 1986WASHINGTON 5 (Agerpres). — In mesajul prezidențial privind bugetul pe anul 1986, prezentat Congresului, președintele Ronald Reagan a trecut în revistă rezultatele obținute în domeniul economic de administrația sa in timpul primului mandat de patru ani și a schițat liniile directoare ale politicii economice pentru perioada următoare. Șeful statului american a apreciat, în ansamblu, ca pozitive principalele evoluții din economie și a subliniat necesitatea continuării orientărilor majore de politică economică inițiate.O atenție deosebită este acordată „celei de-a doua etape**  a reducerii ' deficitului, preconizîndu-se in acest sens diminuarea in continuare a cheltuielilor federale, în cadrul unui program eșalonat pînă în 1988. Se relevă, totodată, ca măsuri importante, înghețarea pe timp de un an a totalului cheltuielilor federale, cu excepția serviciului datoriilor, prin suspendarea unor programe, realizarea de economii substanțiale la programele de asistență medicală, în domeniul subvențiilor agricole, la 

militare din sudul Libanului în cadrul primei faze a operațiunii de retragere din această țară '-v. transmite agenția M.E.N.Nabih Berri. ministru de stat pentru sudul Libanului, a reamintit că unități ale armatei libaneze sînt pregătite să preia controlul asupra zonelor evacuate de forțele israeliene de ocupație.BEIRUT 5 (Agerpres). — Cursul lirei libaneze a crescut marți, în raport cu dolarul, stabilindu-șe, la începutul tranzacțiilor valutare, la 13,50/14,50 față de moneda americană, după ce, luni, înregistrase nivelul cel mai scăzut din ultimii ani, respectiv 15,10 per dolar, transmite agenția Reuter. Presa libaneză relatează, totodată, că în cadrul măsurilor adoptate de guvernul condus de Rashid Karame în vederea redresării situației economico-financiare a țării — întărirea controlului guvernamental asupra activităților portuare, perceperea strictă a taxelor vamale, impunerea unui plafon la creditele acordate de Banca centrală — se' află și intervenția pe piața valutară in vederea susținerii monedei naționale.Partidul Comunist Libanez a dat publicității un program in șapte puncte cuprinzînd propuneri pentru depășirea crizei economice și monetare din Liban. In documentul aprobat de Biroul Politic se relevă că, în pofida unor măsuri luate de guvernul de coaliție pentru stabilizarea monedei naționale, devalorizarea lirei libaneze a îmbrăcat forme tot mai severe, care, într-o țară ca Libanul, dependentă de import, au ca rezultat o inflație galopantă.

alocațiile pentru guvernele locale, reducerea forței de muncă angajate în serviciile federale și o raționalizare a activității.„Nu este suficientă o reducere drastică a sferei șl nivelului cheltuielilor federale pentru a obține o reducere a deficitului*',  se arată în mesaj, subliniindu-se : „Trebuie, de asemenea, să instituim măsuri extensive pentru îmbunătățirea conducerii și reforme administrative, garantînd astfel o utilizare cît mai eficientă a fondurilor disponibile. Guvernul federal ia măsuri dure, dar necesare, în vederea reducerii cheltuielilor pentru conducere și administrație". în mesaj se precizează că pentru îmbunătățirea eficienței în domeniul conducerii și al reglementărilor se instituie un program pentru creșterea productivității cu 20 la sută pină in 1992, in toate domeniile care privesc Administrația S.U.A., și se vor Îmbunătăți sistemele de administrare a fondurilor.Proiectul de buget pe anul financiar 1986, care începe la 1 octombrie a.c.. urmează să fie luat în dezbatere de Congres.

O cuvîntare a tovarășului 
Erich HoneckerBERLIN 5 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la consfătuirea Secretariatului C.C. al P.S.U.G. cu primii secretari ai comitetelor districtuale de partid ale P.S.U.G., Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a evocat eforturile depuse pentru obținerea unor im- * portante realizări in dezvoltarea multilaterală a țării, precum și necesitatea continuării acestor eforturi pențru a se îndeplini cu succes ho- tărîrîîe Congresului al X-lea al partidului și pentru creșterea bunăstării poporului. Vorbitorul a subliniat, totodată, că menținerea păcii și înlăturarea pericolului unui război este cea mai importantă sarcină a contemporaneității — transmite a- genția A.D.N.Ocupîndu-se pe larg de rezultatele obținute in anul 1984. Erich Honecker a relevat că venitul național al R.D. Germane a crescut cu 5,5 la sută, față de 4,4 la sută, cît era prevăzut. Productivitatea muncii în industrie a sporit cu 7.7 la sută. 40 

Agențiile de presa
' - pe scurt

SJ-SKîiA .* -X,7-

Ia sută din creșterea venitului național s-a realizat pe seama diminuării consumurilor în producție. In 1984, in R.D.G. au fost predate cetățenilor peste 200 000 de locuințe noi sau renovate.Erich Honecker s-a referit apoi la sarcinile planului economic pe 1985, al cărui principal obiectiv este de a dezvolta in continuare intens toate ramurile economiei, plan considerat program de lucru al întregului popor pentru pregătirea celui de-al XI-lea Congres ai P.S.U.G.Subliniind că politica de coexistență pașnică este unica alternativă la politica confruntării și înarmării. Erich Honecker a apreciat că este momentul ca printr-o soluționare a celor mai importante probleme care preocupă omenirea contemporană să se deschidă calea spre o lume mai bună. In context, el a declarat că în relațiile intergermane rămîne de neclintit principiul suprem de a face totul pentru ca niciodată de pe pă- mîntul german să nu mai pornească un război.

posibilitatea legală de a se expri
ma" — a spus el.ȘOMAJUL ÎN BELGIA. Potrivit ' datelor difuzate de agenția belgia- . nă de presă ,,Belga", în luna ianuarie alte 24 539 de persoane s-au I înscris pe listele celor aflați în căutare de locuri de muncă in Belgia. I Cu aceștia, numărul total al șome- | rilor înregistrați oficial in țară se ridică la peste 530 000. Intr-o de- ■ clarație făcută agenției citate, liderul socialist, Guy Spitaels, a apre- ' ciat că, in realitate, numărul celor fără locuri de muncă se apropie de un milion, deoarece la cei înregis- | trați oficial trebuie adăugați cei care nu au un loc de muncă stabil. I

PUTERNICE NINSORI s-au abă- ' 
tuf asupra teritoriului Turciei, pro- 
vocînd moartea a cel puțin două 
persoane și blocind alte citeva sute I 
pe șosele. In partea de est a țării, > 
mii de sate sint lipsite de comuni- | 
cații, ca urmare a troienelor de ză
padă de aproape doi metri. In pro
vinciile răsăritene Bingol, Van și . 
Kakkari, haite de lupi au pătruns 
in sate, atacind staulele de vite, I 
informează presa turcă. A căzut 
zăpadă și în provinciile vestice, in | care, de regulă, iarna este mai I 
blindă.CURSUL DOLARULUI A URCAT VERTIGINOS, marți, pe pie- 1 țele monetare occidentale, atingind noi niveluri record in raport cu I francul francez (9,8330 franci), lira | italiană (1 978,60 lire) și coroana daneză (11,4860), precum șl unele | dintre cele mai înalte cursuri de schimb față de marca vest-germană 1 (3.2208 mărci) și yenul japonez (260,90 yeni). Ascensiunea monedei americane, stimulată, intre altele, I de factori conjuncturali. nu a putut fi frînată de intervențiile băncilor I centrale occidentale în apărarea | monedelor lor naționale.

CA UN TALAZ URIAȘ...
Mișcările pentru pace — în continua extindere pe toate meridianele

Zi de zi, din toate colțurile lumii, sosesc noi știri despre intensificarea, In acest început de an, a marilor mișcări pentru pace. Popoarele, indiferent pe ce meridian geografic s-ar afla, își înmulțesc acțiunile pentru depășirea încordării, pentru înlăturarea primejdiei nucleare și salvgardarea păcii. Opinia publică este conștientă că, dacă se dorește ca începutul timid de înseninare a vieții internaționale să se transforme într-o realitate durabilă, lupta trebuie să continue și să ia amploare. Tocmai în această direcție îndeamnă să se acționeze tovarășul Nicolae Ceaușescu. Realizarea înțelegerii sovieto-americane referitoare la desfășurarea de negocieri la Geneva cu privire la armele nucleare și cosmice reprezintă un pas important, dar nu constituie decît un început ; problemele nu sînt soluționate, cursa înarmărilor continuă. De aceea - arăta secretarul general ai partidului, președintele Republicii - este necesar să fie intensificate eforturile pentru ca aceste negocieri să ducă, în cel mai scurt timp, la rezultate concrete.
Oprirea cursei înarmări

lor — problemă fundamen
tală a epocii noastre. Con_ secvență politicii sale de pace, ROMANIA SOCIALISTA a evidențiat, prin glasul de înaltă autoritate al președintelui ei, că oprirea cursei înarmărilor, și în primul rind a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare constituie problema fundamentală a epocii noastre. Prin numeroase inițiative, prin mari acțiuni de masă desfășurate la sate și orașe, poporul nostru și-a manifestat cu putere hotărîrea de a-și aduce întreaga contribuție, alături de celelalte popoare, la înlăturarea primejdiei nucleare, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie.Mari manifestații populare au avut și au loc pe continentul european, asupra căruia planează pericolul grav creat de acumularea armelor racheto-nucleare. Imbrăcind cele mai diferite forme, s-au desfășurat în țările socialiste din Europa, în U.R.S.S. sau IUGOSLAVIA, în R.D. GERMANA, POLONIA sau BULGARIA, în CEHOSLOVACIA sau UNGARIA ; dar, deosebit de interesant este faptul că, pe lingă țările socialiste, și în celelalte țări ale lumii zeci și sute de mii de oameni, reprezentînd cele mai diferite categorii sociale, se pronunță pentru desfășurarea unor tratative eficiente, care să ducă la realizarea unor înțelegeri concrete privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune, eliberarea continentului de orice arme nucleare, prevenirea militarizării Cosmosului, asigurarea dezvoltării pașnice a întregii omeniri.In acest an, cînd se împlinesc patru decenii de la încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale, milioane și milioane de oameni de pe întregul nostru continent, ca și de pe

celelalte continente, din Est și din Vest, din Sud și din Nord, „aidoma 
unui talaz uriaș" — cum se exprimă agenția France Presse — își manifestă voința fermă de a nu mai permite repetarea greșelilor trecutului. de a nu precupeți nici un efort pentru a impune pacea, pentru a apăra dreptul lor suprem la viață, la existență liberă și demnă. Muncitori, țărani, intelectuali, reprezentanți ai păturilor mijlocii, ai tuturor claselor sociale, oameni de cele mai diferite convingeri și orientări politice și filozofice, membri ai unor parlamente și guverne, reprezentanți ai clerului 

UN „LANȚ AL VIEȚII"

De la baza militară Hasselbach $1 pină la Duisburg mii și mii de cetățeni vest-germani au constituit un „lanț al păcii", protestînd împotriva prezenței rachetelor nucleare pe teritoriu1! R.F.G.

se regăsesc în aceste zile în marele front al mișcărilor pentru apărarea păcii.
1985 — an de luptă tot 

mai intensă pentru pace. Pentru anul 1985, mișcările pentru pace din numeroase țări europene au stabilit programe speciale pentru desfășurarea unor ample acțiuni. Astfel :• In R.F. GERMANIA, „Adunarea 
păcii" de Ia Dortmund, la care au luat parte peste 700 de reprezentanți ai organizațiilor și grupărilor antirăzboinice, a stabilit programul 
„marșurilor păcii" din primăvara acestui an. Obiectivul ? Oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune și retragerea celor existente.• în MAREA BRITANIE, gruparea „Campania pentru dezarmare 
nucleară", care reunește peste 400 000 de membri, s-a adresat celorlalte organizații de luptă pentru pace, organizațiilor sindicale, profesionale în vederea desfășurării de acțiuni comune pentru „eliberarea teritoriului 
britanic și a întregii lumi de armele 
nucleare și de celelalte arme de dis
trugere in masă".

0 în BELGIA șl OLANDA, toate organizațiile de luptă pentru pace, precum și o serie de partide politice au lansat apeluri la mobilizarea opiniei publice pentru a Împiedica înfăptuirea planului N.A.T.O. de amplasare pe teritoriul celor două țări a rachetelor cu rază medie de acțiune.• In NORVEGIA, peste 300 de organizații și grupări reunite în mișcarea de masă „Nu — armei nuclea
re !“ au stabilit calendarul amănunțit al acțiunilor de masă în vederea eliberării continentului de armele racheto-nucleare, a transformării nordului Europei într-o zonă fără arme nucleare. Asemenea obiective urmăresc și mișcările pentru pace din SUEDIA, FINLANDA și DANEMARCA.• In ITALIA a început o amplă campanie de mobilizare a opiniei publice pentru a determina oprirea amplasării de noi rachete americane la baza de la ComiSo.• In FRANȚA, AUSTRIA. SPANIA, PORTUGALIA, LUXEMBURG, în alte țări europene, în BERLINUL OCCIDENTAL, mișcările antirăzboinice prevăzute pentru anul în curs vor îmbrăca cea mai amplă paletă de forme posibile : mitinguri, demonstrații, marșuri, conferințe, simpozioane, ștafete ale păcii, dezbateri în cadrul unor mese rotunde, crearea de noi „tabere ale păcii", strîngerea de semnături pe apeluri pentru pace și dezarmare.

întregul glob este în peri
col I Sub această lozincă, in numeroase țări de pe alte continente ale lumii se desfășoară ample acțiuni populare pentru dezarmare și pace, pornindu-se de la convingerea că un conflict nuclear nu ar cunoaște frontiere, că întreaga omenire s-ar afla în pericol.• La chemarea a peste 200 de organizații antirăzboinice, asociații culturale șl profesionale, religioase și de . tineret din STATELE UNITE, în primăvara aceasta sînt programate demonstrații de masă pentru pace și dezarmare în toate marile orașe ale țării. Manifestările vor culmina cu o mare demonstrație care se va desfășura la Washington, la 20 aprilie, sub lozincile : „Să înceteze cursa 
înarmărilor !“ ; „Avem nevoie de 
locuri de muncă, nu de rachete !“. Deosebit de semnificativ este faptul că, în cadrul unui sondaj de opinie, ale cărui date au fost publicate de ziarul „Los Angeles Times", majoritatea populației se pronunță pentru

NICIODATĂ O NOUĂ
HIROSHIMĂ!

Demonstrație la Tokio (Japonia) sub lozinca „Niciodată o nouă Hi- roshimă I" înghețarea arsenalelor nucleare șl trecerea la reducerea lor.• Numeroase acțiuni sînt în curs de desfășurare în JAPONIA — singura țară care a cunoscut ororile bombardamentelor atomice. Un uriaș 
„marș al păcii", ce va străbate toate regiunile țării și la care vor participa, după opinia organizatorilor, peste 10 milioane persoane, se va încheia la 6 august, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la bombardamentul de la Hiroshima. De asemenea, în toate localitățile din Japonia 
a început campania de strîngere de semnături pe un apel care cere „in
terzicerea totală a armelor nucleare 
și distrugerea lor înainte ca ele să 
distrugă întreaga omenire".

0 La reuniunea de la Singapore a țărilor membre ale Asociației națiunilor din Asia de sud-est (A.S.E.A.N.), din care fac parte FILIPINE, INDONEZIA, MALAYEZIA, BRUNEI, SINGAPORE și THAILANDA, a fost analizată problema creării unei zone denuclearizate în această regiune. 
„Ideea transformării Asiei de sud- 
est intr-o zonă fără arme nucleare, 
o zonă a păcii și neutralității face 
parte integrantă din politica state
lor A.S.E.A.N." — a declarat ministrul de externe al Indoneziei, Moch- tar Kusumaatmadja.0 In AUSTRALIA și NOUA ZE- ELANDA, ca și în rîndurile populației din insulele situate în Pacificul de sud se intensifică acțiunile privind transformarea acestei regiuni

SĂ SFĂRÎMĂM ARMELE NUCLEARE! i

La New Delhi (India) a avut loc o amplă demonstrație, în cadrul căreia s-a cerut interzicerea definitivă a tuturor armelor nucleareîntr-o zonă lipsită de arme nucleare, în care să fie interzisă pătrunderea, stocarea și experimentarea unor asemenea arme. Ca expresie a voinței tot mai clar exprimate a opiniei publice neozeelandeze, premierul David Lange a reafirmat opoziția față de accesul în porturile țării a navelor militare propulsate cu energie nucleară sau dispu- nînd de arme nucleare — pentru această atitudine fiind, dealtfel, propus drept candidat la Premiul Nobel pentru pace pe 1985.
0 La 9 februarie, la Cairo, în EGIPT se va desfășura o conferință regională africană asupra dezarmării, la care urmează să participe reprezentanți ai opiniei publice africane. ai cercurilor științifice, organizațiilor neguvernamentale și consiliilor parlamentare. Conferința are drept scop să mobilizeze opinia publică africană pentru a acționa in direcția înfăptuirii dezarmării, a transformării Africii intr-un continent al păcii și colaborării.Concomitent cu desfășurarea — în curs sau proiectată — a unor ample acțiuni de masă, au loc un șir de inițiative și demersuri la nivel guToate aceste acțiuni, demersuri, inițiative dau expresie aceleiași convingeri ferme că în unirea forțelor sociale celor mai largi, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, indiferent de opțiunile politice sau religioase, în colaborarea și solidaritatea tuturor popoarelor rezidă forța capabilă să frîneze cursa înarmărilor. Aceasta este poziția nestrămutată pe care s-a situat și se situează România socialistă, care, alăturîhdu-se cu toată vigoarea marilor mișcări pentru pace de pretutindeni, a afirmat în repetate rînduri, prin glasul președintelui ei, că stă pe deplin în puterea popoarelor, ca adevărate făuritoare ale istoriei, să oprească, prin acțiunea lor unită și convergentă, colea spre prăpastie, să impună un curs nou în viața internațională - de pace, colaborare și înțelegere.

Nicolae PLOPEANU

vernamental. In acest context, este demnă de menționat acțiunea întreprinsă de șefii de stat sau de guvern- din ARGENTINA, GRECIA, INDIA, MEXIC, SUEDIA și TANZANIA, care au participat zilele trecute la Conferința internațională consacrată problemelor dezarmării, din capitala indiană. Ei au adoptat „Declarația 
de la Delhi", care conține un nou apel adresat țărilor ce dețin arme nucleare de a pune capăt actualei curse a înarmărilor în domeniul atomic. Popoarele, parlamentele și guvernele tuturor țărilor sint chemate să sprijine noul apel la eliminarea unei catastrofe nucleare. 
„Omenirea luptă pentru dreptul său 
la viață, pentru generațiile actuale 
și pentru cele viitoare" — se arată in încheierea documentului.Conferința de la Delhi a fost urmată de o altă reuniune la Atena în favoarea păcii și dezarmării nucleare. In alocuțiunea inaugurală, premierul grec, Andreas Papandreu, a lansat un apel la „mobilizarea 
opiniei publice mondiale, astfel incît 
toate statele să ajungă la hotărîrea 
politică de a se angaja pe calea 
dezarmării".
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