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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 15 februarie, ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și apro
bat Raportul privind evoluția populației și a 
principalelor fenomene demografice în anul 1984 
și dinamica față de anul 1983. Potrivit datelor 
statistice, populația Republicii Socialiste România 
era, la 1 ianuarie 1985, de 22 687 374 locuitori. 
Spotul natural al populației a fost, in anul 1984, 
de 5,2 persoane la 1 000 de locuitori, față de 3,9 
in anul 1983.

Evidențiind insemnătatea deosebită a creșterii 
demografice in ansamblul dezvoltării multilaterale 
a societății românești, Comitetul Politic Executiv 
a cerut organelor sanitare, consiliilor populare, 
tuturor factorilor cu răspunderi în acest domeniu 
să se preocupe în continuare cu cea mai mare 
atenție de problemele care privesc întărirea fa
miliei și sporirea natalității. In acest cadru, s-a 
cerut să fie perfecționată activitatea unităților 
din sistemul medico-sanitar, să se întărească și 
mai mult răspunderea tuturor cadrelor din acest 
sector, în scopul măririi continue a sporului na
tural al populației, in principal pe calea Crește
rii natalității, pentru ridicarea stării de sănătate 
a intreguiui popor. S-a indicat, în același timp, 
să se ia măsuri ferme pentru extinderea și întă
rirea muncii de educație în acest domeniu, pen
tru dezbaterea largă, în fiecare județ - îndeo
sebi in județele unde se înregistrează un nivel 

- mai scăzut al sporului natural al populației — a 
problemelor legate de creșterea natalității și de 
reducerea in continuare a intreruperilor de sar
cină. Va trebui ca, pe baza acestor măsuri, să 
se ajungă, in cel mai scurt timp, la o dublare 
a sporului natural al populației înregistrat in 
anul 1984.

Comitetul Politic Executiv a aprobat apoi Ra
portul privind activitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii adresate conducerii partidului, orga
nelor locale de partid și organelor de stat, orga
nizațiilor de masă și obștești, presei și radiotele- 
viziunii in anul 1984.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că apli
carea indicațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în do
meniul activității de examinare și rezolvare a 
propunerilor și sesizărilor celor ce muncesc, a 
măsurilor adoptate în acest sens de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 21-22 martie 1984 a determinat 
ridicarea nivelului calitativ al muncii cu scriso
rile și de organizare a audiențelor, sporirea preo
cupării organelor de partid și de stat, a condu
cerilor organizațiilor de masă și obștești pentru 
valorificarea contribuției pe care o aduc oame
nii muncii - și pe această cale - la perfecțio
narea activității economico-sociale.

S-a stabilit ca Raportul privind activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii să fie supus dezba
terii plenarei Comitetului Central al partidului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și adoptat proiectul Hotăririi privind 
aniversarea a 40 de ani de la victoria asupra 
fascismului și sărbătorirea „Zilei independenței 
României". Comitetul Politic Executiv a relevat că 
poporul român va cinsti aceste evenimente ca două 
momente hotărîtoare pentru destinele sale, pen
tru afirmarea sa liberă, independentă și demnă 
in rindul națiunilor lumii.

S-a hotărît ca, în întîmpinarea zilei de 9 Mai, 
organele și organizațiile de partid, organizațiile 
de masă și obștești să desfășoare in întreprinderi, 
instituții, școli și facultăți, unități militare, la 
orașe și sate o Intensă muncă politico-ideologică 
și cultural-educativă, ample acțiuni consacrate

evidențierii semnificației istorice a victoriei asupra 
fascismului, relevării contribuției importante aduse 
de poporul român care, după înfăptuirea revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 August 1944, s-a 
angajat, cu toate forțele sale, alături de Uniunea 
Sovietică și celelalte țări ale Națiunilor Unite, in 
războiul antifascist, într-un moment cind soarta 
acestuia nu era încă decisă, ceea ce a deschis 
larg calea inaintării rapide a armatelor sovietice 
și zdrobirii dispozitivului militar al Germaniei 
naziste in această parte a Europei, scurtind cu 
cel puțin 6 luni durata războiului și grăbind in 
mod hotăritor victoria armatelor aliate impotriva 
Germaniei fasciste.

Acțiunile consacrate sărbătoririi zilei de 9 Mai 
vor trebui să releve, totodată, lupta poporului 
român pentru unitate și independență națională, 
insemnătatea marilor transformări revoluționare 
petrecute in viața social-politică a țării, a 
triumfului socialismului pe pămintul patriei, pre
cum și voința României socialiste de a contribui 
activ la afirmarea politicii de destindere, de 
dezarmare, de conlucrare egală intre națiuni, de 
securitate și colaborare internațională.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că sărbă
torirea zilei de 9 Mai va trebui să prilejuiască 
o largă desfășurare a eforturilor creatoare al9 
întregului popor pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială a țării, pentru 
transpunerea in viață a istoricelor documente 
adoptate de Congresul al Xlll-lea al Partidului 
Comunist Român - garanție a sporirii forței 
patriei noastre socialiste și a ridicării ei pe noi 
trepte de progres și civilizație, a întăririi indepen
denței și suveranității României.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca Hotă- 
rirea privind aniversarea a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului și sărbătorirea „Zilei 
independenței României" să se dea publicității.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat și aprobat unele probleme privind buna or
ganizare a alegerilor de deputați in Marea Adu
nare Națională și in consiliile populare de la 17 
martie, exprimindu-și convingerea că atît campa
nia electorală, cit și desfășurarea alegerilor vor 
constitui o nouă și puternică manifestare a de
mocratismului nostru socialist, a unității intreguiui 
popor in jurul Partidului Comunist Român - forța 
politică conducătoare a societății noastre - a 
voinței tuturor oamenilor muncii de a asigura 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. In 
legătură cu aceasta, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pornind de 
la rezultatele înregistrate in prima lună a anului, 
a cerut guvernului, ministerelor, centralelor in
dustriale, tuturor întreprinderilor producătoare și 
in primul rind din industria minieră și energetică 
să ia toate măsurile pentru buna organizare și 
desfășurare a muncii, astfel incit, in fiecare în
treprindere și la fiecare loc de muncă, prevede
rile planului pe acest an și pe întregul cincinal 
să fie realizate în cele mai bune condiții. To
varășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat încre
derea că oamenii muncii din industrie, agricuL 
tură și celelalte sectoare ale economiei naționale 
vor face totul pentru a intimpina alegerile de la 
17 martie cu realizări cit mai importante in înde
plinirea planului și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, în asigurarea trecerii 
cu succes la înfăptuirea obiectivelor celui de-al 
8-lea cincinal, a hotăririlor și orientărilor stabi
lite de Congresul al Xlll-lea al partidului.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare privind vizita de priete
nie efectuată in țara noastră, în zilele de 4-5 
februarie, de tovarășul Veselin Giuranovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia. Comitetul Politic Executiv a dat 
o înaltă apreciere rezultatelor vizitei, care a mar-
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cat un nou 
a relațiilor 
laborare dintre țările și popoarele noastre.

S-a relevat, cu satisfacție, că schimburile de 
păreri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ve- 
selin Giuranovici - care s-au înscris în cadrul 
tradiționalului dialog româno-iugoslav la nivel 
inalt - au prilejuit examinarea unor probleme 
esențiale privind dezvoltarea colaborării econo
mice, în special a cooperării și specializării în 
producție, intensificarea legăturilor comerciale, 
amplificarea conlucrării tehnico-științifice dintre 
cele două țări, în avantajui popoarelor român și 
iugoslave, al cauzei destinderii, securității și 
păcii in Balcani, in Europa și în intreaga lume. 
A fost evidențiată importanța pe care ambele 
țări o acordă extinderii colaborării pe termen 
lung, menită să creeze condiții corespunzătoare 
lărgirii și diversificării raporturilor economice din
tre România și Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv ți-a exprimat, tot
odată, satisfacția in legătură cu concluziile la 
care au ajuns prețedinții Nicolae Ceauțescu ți 
Veselin Giuranovici cu privire la evoluția situației 
internaționale actuale, subliniind însemnătatea 
hotăririi celor două țări de a intări conlucrarea 
pe plan extern, de a-și aduce contribuția activă 
la reducerea încordării existente pe arena mon
dială, la reluarea ți 
destindere, pace ți respect al independenței 
naționale,

continuarea politicii de

naționale, la realizarea unor măsuri ferme de 
dezarmare, și in special de dezarmare nucleară 
in Europa și intreaga lume, la soluționarea 
tuturor problemelor dintre state pe cale pașnică, 
prin tratative. In acest context a fost subliniată 

'însemnătatea intilnirii de la Geneva a miniștrilor 
de externe ai Uniunii Sovietice și S.U.A., ca un 
pas pozitiv pe calea angajării unor negocieri 
concrete, constructive, care să ducă la înțelegeri 
corespunzătoare privind încetarea cursei înarmă
rilor și la dezarmare, la eliberarea omenirii de 
primejdia unei catastrofe nucleare. S-a evidențiat 
necesitatea ca toate statele europene să conlu
creze și să contribuie, intr-o formă sau alta, la 
desfășurarea cu bune rezultate a tratativelor 
sovieto-americane, in vederea eliminării rachetelor 
cu rază medie de acțiune, a tuturor armelor 
nucleare de pe continentul european. A fost 
reliefată, de asemenea, voința României și 
Iugoslaviei de a acționa, in continuare, pentru 
desfășurarea cu succes a Conferinței de la 
Stockholm, consacrată întăririi încrederii, înfăp
tuirii securității și dezarmării in Europa.

Comitetul Politic Executiv a apreciat hotărîrea 
celor două țări — reafirmată in cadrul convorbi
rilor - de a acționa și in viitor pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii, colaborării 
și bunei vecinătăți, intr-o regiune lipsită de 
arme nucleare și baze militare străine. De ase
menea, a fost apreciată preocuparea celor două 
țări pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea 
unei noi ordini economice Internaționale, pentru 
înfăptuirea idealurilor de libertate, independență 
și progres ale tuturor popoarelor. Dialogul la 
nivel inalt a pus in evidență - și de această 
dată - importanța pe care România și Iugoslavia 
o acordă rolului mișcării țărilor nealiniate in 
soluționarea constructivă a problemelor complexe 
ce confruntă lumea contemporană.

Aprobind in unanimitate rezultatele vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pentru 
transpunerea in viață a înțelegerilor convenite, 
care asigură dezvoltarea și mai puternică a 
colaborării multilaterale dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, a relațiilor de prietenie 
bună vecinătate dintre România și Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
asemenea, probleme curente ale activității 
partid și de stat.

HOTĂRÎRE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Sor 
cialiste România, s-a întîlnit, in 
cursul zilei de joi, cu tovarășii 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care a efectuat, 
în zilele de 14 și 15 februarie, o 
vizită in țara noastră.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și-au 
manifestat satisfacția pentru noua 
întîlnire, pentru posibilitatea de a 
continua dialogul Ia nivel înalt asu
pra relațiilor bilaterale și în legătură 
cu situația din Orientul Mijlociu și 
alte aspecte actuale ale vieții inter
naționale.

în cursul convorbirilor s-a dat o 
înaltă apreciere relațiilor de strînsă 
prietenie, solidaritate și colaborare 
statornicite între Partidul Comunist 
Român, România socialistă șl Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
dintre popoarele român și palestinian 
și s-a manifestat dorința comună de 
a dezvolta și aprofunda aceste ra
porturi în interesul reciproc, al 
cauzei securității și păcii, colaboră
rii și progresului în lume.

In timpul întîlnirii s-a subliniat 
necesitatea intensificării activității 
politice și diplomatice pentru a se 
ajunge la o soluție pe cale politică, 
la o pace justă și durabilă în Orien
tul Mijlociu care să garanteze res
pectarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian, inclusiv drep-

tul la autodeterminare șl la crearea 
unui stat propriu, independent.

în acest spirit, s-a evidențiat în
semnătatea organizării unei confe
rințe internaționale, în cadrul O.N.U., 
cu participarea tuturor țărilor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și a 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
ale Americii, a altor țări care pot 
să-și aducă contribuția la realiza
rea păcii în această zonă. S-a sub
liniat, totodată, importanța întăririi 
unității mișcării palestiniene pentru 
înfăptuirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, Însemnătatea 
înfăptuirii unității de acțiune a țări
lor arabe în eforturile lor pentru in
staurarea unei păci drepte și trainica 
în zonă.

Oaspetele a dat o înaltă prețuire 
activității statornice și sprijinului 
permanent pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le acord® luptei poporului 
palestinian pentru cucerirea dreptu
rilor sale inalienabile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat și cu acest prilej hotărîrea 
Partidului Comunist Român, a gu
vernului și poporului român de a 
sprijini în continuare cauza dreaptă 
a poporului palestinian, de a-și 
aduce intreaga contribuție la solu
ționarea justă a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

La convorbiri au participat tova
rășii Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Mihai Nicolae și Stan Soare, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte Abul Hol, membru 
al C.C. al Organizației „Al-Fațah“, 
Ahmed Abdel Rahman, Tayeb Âbdel 
Rahim și Nabil Amar, membri ai 
Consiliului Revoluționar, Ezzat Abou 
El Rob, reprezentantul permanent al 
Organizației pentru 
lestinei la București.

Convorbirile 
tr-o atmosferă 
caldă prietenie.

Eliberarea' Pa-

s-au 
de

desfășurat în- 
cordialitate și

★
In aceeași zi, în cursul după- 

amiezii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reîntîlnit cu 
tovarășul Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

în atmosfera de cordialitate ce ca
racterizează relațiile de prietenie, și 
solidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, dintre cele 
două popoare, a continuat schimbul 
de vederi privind aspecte ale vieții 
internaționale, îndeosebi cu privire 
la soluționarea problemelor poporu
lui palestinian prin exercitarea drep
tului său la autodeterminare și la 
crearea unui stat propriu, indepen
dent, la modalitățile și căile de rea
lizare a unei păci drepte și durabile 
în Orientul Mijlociu.

în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

Puternică angajare
muncitorească pentru realizarea

privind aniversarea a 40 de ani de la victoria asupra fascismului
și sărbătorirea „Zilei independenței României46

In acest an, Ia 9 Mai, poporul 
român, împreună cu intreaga ome
nire progresistă, aniversează împli
nirea a 40 de ani de la victoria asu
pra fascismului — eveniment de covîr- 
șitoare însemnătate în istoria uni
versală, in lupta națiunilor lumii 
împotriva celor mai reacționare forțe 
ale imperialismului, ale întunericului 
și războiului.

Tot la 9 Mai, printr-o fericită 
coincidență, vom sărbători și „Ziua 
independenței" - luminoasă pagină 
în istoria națională, în lupta de 
veacuri a poporului român pentru li
bertate și independență - aducînd 
un fierbinte omagiu și o înaltă cinsti
re eroilor neamului, tuturor acelora 
care, acționînd cu neasemuită vitejie 
pe cîmpul de luptă, au pecetluit cu 
sîngele lor actul istoric al proclamă
rii, în 1877, a independenței depline 
de stat a României.

Liber și demn, angajat cu toate 
forțele sale în edificarea pe pămîn- 
tul patriei a celei mai drepte și 
umane orînduiri cunoscute în Istorie
- orinduirea socialistă și comunistă
- poporul român va sărbători aceste 
evenimente ca două momente hotărî
toare pentru destinele sale, pentru 
afirmarea sa liberă și independentă 
în rindul națiunilor lumii.

La marcarea gloriosului jubileu al 
victoriei asupra fascismului, poporul 
nostru se prezintă cu conștiința da
toriei împlinite, cu sentimentul de

legitimă mîndrie de a-și fi adus 
nemijlocit contribuția materială și 
umană la uriașa bătălie purtată de 
forțele coaliției antihitleriste pentru 
înfrîngerea celui mai periculos duș
man al libertății și independenței 
popoarelor, al păcii și progresului în
tregii lumi - fascismul.

Cunoscînd din propria experiență a 
existenței sale multimilenare ce în
seamnă asuprirea și dominația străi
nă, poporul român — acționînd in 
spiritul bogatelor sale tradiții de 
luptă pentru libertate, unitate și 
independență națională — s-a ridicat 
cu hotărîre împotriva fascismului și a 
politicii sale înrobitoare încă din pri
mele momente ale apariției acestuia. 
Este un fapt cunoscut că eroicele 
lupte revoluționare ale muncitorimii 
române, din ianuarie-februarie 1933 
au fost primele mari manifestări 
antifasciste de masă care au avut loc 
în Europa după instalarea lui Hitler 
la putere în Germania.

In anii premergători războiului, 
Partidul Comunist Român, dînd glas 
voinței și hotăririi forțelor înaintate, 
patriotice ale țării, voinței întregului 
popor, a organizat și condus mari 
acțiuni de luptă și demonstrații 
antirăzboinice și antifasciste. Marea 
demonstrație de la 1 Mai 1939 - în 
organizarea și desfășurarea căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
un rol determinant — s-a înscris ca o 
puternică ridicare la luptă împotriva

fascismului șl a războiului. La chemă
rile Partidului Comunist Român, clasa 
muncitoare, forțele progresiste și pa
triotice din România au militat activ 
și au opus o dîrză rezistență politicii 
antinaționale promovate de unele' 
cercuri guvernante, care au împins 
România îrr sfera de influență a Ger
maniei hitleriste și apoi au tîrît-o - 
contrar voinței poporului - în războiul 
criminal, dezlănțuit de Hitler, împo
triva Uniunii Sovietice.

In timpul războiului, lupta antifas
cistă și antihitleristă a poporului 
român a căpătat caracterul unei 
adevărate mișcări de rezistență popu
lară, națională. Partidul Comunist 
Român a organizat și condus, în a- 
ceastă perioadă grea, ample acțiuni 
de sabotare a mașinii de război 
hitleriste, a constituit formațiuni de 
partizani care au luptat cu arma în 
mînă împotriva ocupanților hitleriști, 
a desfășurat o largă activitate pentru 
unirea într-un larg front de luptă a 
tuturor forțelor patriotice, democrati
ce și antifasciste ale țării pentru ie
șirea României din război și ală
turarea ei coaliției forțelor antifascis
te. Infruntînd teroarea închisorilor și 
a plutoanelor de execuție, mii de fii 
ai țării - comuniști, patrioți și 
antifasciști - și-au dat viața în a- 
ceastă încleștare cu mașina de război 
fascistă.

Prin înfăptuirea victorioasă a revo
luției de eliberare socială și naționa-

lă, antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944, care a dus la răsturna
rea guvernului de dictatură militară 
a lui Antonescu, poporul român - 
scuturind dominația fascistă și luîn- 
du-și soarta în propriile mîini - a 
întors din primele momente, ca un 
singur om, armele împotriva Germa
niei hitleriste, s-a alăturat cu întregul 
său potențial militar și economic 
coaliției antifasciste, luptind de 
partea acesteia pînă la victoria finală 
asupra Germaniei hitleriste. Prin 
hotărîrea cu care s-a avîntat în lupta 
antihitleristă, prin eroismul și jertfele 
uriașe pe care le-a dat în această 
luptă, poporul român a demonstrat, 
prin fapte, că nu a avut nimic comun 
cu cei care au dezlănțuit războiul 
contra Uniunii Sovietice, că aspira
țiile sale erau de partea popoarelor 
care s-au opus fascismului, a luptei 
pentru dreptate, libertate și inde
pendență.

Angajarea României, alături de 
Uniunea Sovietică și celelalte forțe 
ale Națiunilor Unite, în războiul 
antifascist, într-un moment cînd soar
ta acestuia nu era încă decisă, cînd 
Germania nazistă era departe de a 
fi învinsă, a dat o puternică lovitură 
planurilor strategice ale lui Hitler, a 
dus la prăbușirea întregului front din 
Balcani, deschizînd larg calea înain
tării rapide a armatelor sovietice și 
zdrobirii dispozitivului militar al Ger
maniei. naziste în această parte a Eu-

ropei. Aceasta a scurtat cu cel puțin 
6 luni durata războiului, a grăbit în 
mod hotărîtor victoria armatelor alia
te împotriva Germaniei fasciste.

Eliberînd - prin lupte îndîrjite pur
tate cu sprijinul poporului, al forma
țiunilor patriotice de luptă — Ca
pitala și cea mai mare parte a țării 
de trupele hitleriste, armata română 
a trecut să lupte în continuare, cot 
la cot cu ostașii sovietici, pentru eli
berarea părții de nord-vest a Româ
niei, cotropită de Ungaria horthystă 
în urma odiosului dictat fascist de la 
Viena, din 30 august 1940. După 
alungarea, la 25 octombrie 1944, a 
tuturor trupelor hitleristo-horthyste de 
pe întreg teritoriul patriei, ostașii 
români, alături de cei ai armatei 
sovietice - care a dus pe umerii săi. 
greul războiului și a dat cele mai 
grele jertfe în uriașa bătălie pentru 
înfrîngerea fascismului - au luptat 
cu eroism și au participat activ la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și 
a unei părți din teritoriul Austriei, 
pînă la zdrobirea totală a Germaniei 
hitleriste, la încheierea victorioasă a 
războiului.

La 9 mai 1945, cînd războiul 
antihitlerist a luat sfîrșit prin strălu
cita victorie a Națiunilor Unite, ar
mata română străbătuse peste 1 700 
km, de la Marea Neagră pină în

în conștiința clasei noastre mun
citoare, a întregului popor a avut 
un puternic răsunet înflăcărată 
chemare adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la înalta tri
bună a celui de-al III-lea Congres 
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste : „SA ÎNTÎMPINAM 
ALEGERILE DE LA 17 MARTIE 
CU REZULTATE CIT MAI BUNE 
IN TOATE SECTOARELE DE 
ACTIVITATE !“.

Numeroasele știri primite la re
dacție de pe întreg cuprjnsul țării 
demonstrează că și în condițiile mai 
dificile ale acestui început de an, 
cind vremea friguroasă a creat o 
serie de neajunsuri în asigurarea 
resurselor energetice, în desfășu
rarea normală a activității produc
tive, decisivă pentru realizarea in
tegrală a planului la toți indica
torii. se dovedește răspunderea cu 
care acționează fiecare colectiv, 
fiecare om al muncii.

Producția fizică — reali
zată ritmic, integral, la fie
care- sortiment I Iată 0 sarci" 
nă de maximă însemnătate care 
trebuie să se situeze în cen
trul preocupărilor tuturor oame
nilor muncii. Această perioadă 
de pregătire a alegerilor de la 17 
martie trebuie să fie o perioadă a 
rezultatelor maxime în producție 
în toate domeniile de activitate. 
Cu deosebită consecvență trebuie să 
se urmărească înfăptuirea sarcini
lor cu privire la asigurarea bazei 
energetice și de materii prime. 
Minerii, petroliștii, energeticienii 
sînt chemați să-și intensifice efor
turile, să -dea dovadă, zi de zi, de 
inalt spirit de răspundere și disci
plină pentru realizarea și depăși
rea prevederilor de plan, așa cum 
cer interesele economiei naționale, 
ale noastre, ale tuturor.

Planul la export — înde
plinit exemplar, zi de zi, 
lună de lună I Pentru fieca‘ 
re colectiv de întreprindere 
stituie o sarcină de mare

con- 
răs-

pundere producerea și livrarea rit
mică, la nivelul exigențelor stabi
lite în contractele încheiate cu 
partenerii externi, a produselor 
destinate exportului. După cum 
se știe, numai pe această cale 
se pot asigura resursele necesare 
importurilor, precum și resursele 
valutare pentru diminuarea și li
chidarea treptată a datoriei ex
terne.

înaltă productivitate, 
înaltă calitate, înaltă efi
ciență ! Obiectivele stabilite 
la Congresul al Xlll-lea al 
partidului orientează ferm, încă 
din acest an, preocupările colec
tivelor de oameni ai muncii asu
pra laturilor calitative, 1 intensive 
ale activității productive. Nu exis
tă întreprindere în care să se poată 
spune că au fost epuizate posibili
tățile de creștere a productivității 
muncii sau de reducere a consu
murilor materiale și energetice. Și, 
tocmai de aceea, trebuie să se ac
ționeze cu toată hotărîrea pentru 
ca aceste posibilități să fie neintîr- 
ziat valorificate. Așa cum a subli
niat secretarul general al partidu
lui, esențial este ca pretutindeni, în 
fiecare Întreprindere, la fiecare 
produs să se asigure încadrarea 
strictă în normele de consum, eco
nomisirea severă a materiilor pri
me, a energiei electrice și combus
tibililor, lichidarea și prevenirea 
oricăror forme de risipă.

în spiritul sarcinilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
cel de-al III-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, al Rezoluției adoptate de 
acest larg și reprezentativ forum 
al democrației noastre muncitorești- 
revoluționare, întreaga pregătire și 
desfășurare a alegerilor de la 17 

’martie trebuie să se realizeze sub 
semnul mobilizării largi, tot mai 
puternice, a energiilor creatoare 
ale întregului popor pentru înde
plinirea neabătută a obiectivelor 
stabilite la Congresul al Xlll-lea 
al partidului, pentru îndeplinirea 
ritmică, integrală a planului la toți 
indicatorii.

(Continuare în pag. a V-a)
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III-A : Relatări primite ieri la redacție
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EXIGENTELE CODULUI ETIC
A fost o vreme cînd. pentru a excela într-un, domeniu oarecare de 

activitate, era suficient să fii specialist. Vremea aceea-i revolută, s-a dus, 
a trecut. Bineînțeles că și azi — azi, mai ales! — pentru a excela într-un 
domeniu trebuie să-l cunoști temeinic, să-i stăpînești toate tainele, să-1 
profesezi cu competență și pasiune. A fi specialist este o opțiune funda
mentală a omului în lumea contemporană. Anii noștri au mai adăugat 
însă o cerință, tot fundamentală : a fi revoluționar.

Am trăit, trăim și vom mai trăi vremuri revoluționare. De la înalta 
tribună a Congresului al XlII-lea al partidului a subliniat acest adevăr 
însuși tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Nu pot să înțeleg pe unii care 
încep să pună întrebarea ce perspective revoluționare mai au dacă revo
luția s-a făcut acum 40 de ani. Mai aveți de făcut, dragi tovarăși, și voi, 
și urmașii voștri, foarte multe transformări revoluționare, în perma
nență ! Cine dorește să fie revoluționar va fi întotdeauna in fruntea 
transformării societății, a noului !“.

realizez" ar fl clasat problema de
finitiv.

— Și totuși l-ați făcut...
— Tocmai în asta constă aspectul 

revoluționar al problemei. Era ade
vărat că nu aveam mașinile nece
sare. dar ia fel de adevărat este 
că oricare produs se poate execu
ta în mai multe feluri. A revoluțio
na înseamnă și a transforma, a în
noi. Ne-am pus pe treabă, am de
tronat autoritatea „bunului simț", 
ne-am prefăcut că uităm procedee
le „clasice" și am transforma.t ceea 
ce era de transformat. Pentru rec
tificarea inelului exterior ai rul
mentului, tehnicianul Mirțea Hodo
rog a proiectat o broșă specială, 
maistrul Pompiliu Olaru și oamenii 
lui au executat-o la sculărie, după 
care am montat-o pe o mașină uni

foarte buni specialiști. Am avut 
prilejul să constat .însă că a fi spe
cialist e prea puțin. Rulmentul a- 
cesta ne-a obligat să răsturnăm 
prejudecăți, să renunțăm la regu
lile convenționale, la inhibiții înră
dăcinate adine. Am constatat că vo
cația și consacrarea, dacă nu sînt 
dublate de spirit revoluționar și de 
efort persistent, nu sînt decît o 
simplă slujbă. Am înțeles că spiri
tul trebuie să rămână deschis și 
suplu, pătrunzător și curios, perma
nent pregătit pentru ceea ce este 
neobișnuit...

— Vă place așa ?
— Cred că da, altfel nu cred că 

aș fi acceptat, la absolvirea facul
tății, să primesc o repartiție la o 
întreprindere care atunci nu exista 
decît... pe hirtie.

• Anchete social-politice 
• Opinii • Comentarii • Note

Cînd la întrebarea „Ce semnifi
cație are pentru dv. expresia bun 
specialist, bun revoluționar ?“ cine
va — care nu-i calculator electro
nic, nici robot, ci un tînăr lesne 
confundabil cu un actor de cinema 
— v-ar răspunde „240/950 CA 
30F2W33", ați avea, desigur, toate 
motivele să credeți că-i pus pe 
șotii. Omul ne-a asigurat însă că 
nu glumește deloc :

— Este simbolul 
rădial-oscilant cu 
două rînduri", cel mai greu fabri
cat vreodată în România. Repet : 
nu cel mai mare, ci cel mai greu. 
Cintărește 2,3 tone — o... simplă 
rolă are 9,8 kilograme! —. costă o 
jumătate' de milion de lei și l-am 
executat pentru Combinatul side
rurgic Galați. De fapt, întreprinde
rea noastră de aceea se și numește 
de rulmenți grei. A fost construită 
in 1979 și este dotată cu utilaj- de 
excepție.

Explicațiile ni le-a oferit ingine
rul Spiridon Zăinescu, de la între
prinderea de rulmenți grei din Plo
iești, „unul 'dintre foarte bunii 
noștri specialiști" — ca să uzăm de 
formularea maistrului Ion Constan
tin, secretarul comitetului de 
partid. Adăugase : „Datorită Iul am 
reușit ca la 23 August ’84 să pu
tem defila cu cea mai grea reali
zare a noastră de pină acum...". 
Cine este inginerul Zăinescu?

Schiță de portret : 32 de ani ; 
născut la Buzău ; absolvent In 
1977 al Facultății de tehnologia 
construcțiilor de mașini din 
Brașov ; șef de promoție ; că
sătorit, tatăl unui copil de 5 ani; 
lucrează in atelierul de proiec
tări.

L-am întrebat :
— Cum poate un rulment — fie 

el șl cel mai greu — să „vorbeas
că" despre calitatea unor oameni 
de a fi specialiști-revoluționari ? 
Mai ales că și noțiunea de specia
list este controversată. Unii spun 
că' „specialiștii în tot sînt specia
liști în nimic" ; alții că „specialis
tul știe foarte multe lucruri despre 
foarte puține lucruri" ; Nicolae 
Iorga definea specialistul ca fiind 
„un om oare pe încetul ajunge a 
uita că mai sînt pe lume și alte 
lucruri decît acelea pe care crede 
că le știe el“... Dv. vă considerați 
specialist ?

— Nu încă, deși despre rulmenți 
știu foarte multe. Pe ing. Cristian 
Ianculescu,- șeful atelierului nostru 
de proiectare, îl consider însă spe
cialist. El știe despre ei totul și- 
încă ceva pe deasupra. Și tot spe
cialiști îi consider pe muncitorii 
Keller Francisc, Gheorghe Berciu, 
pe tehnicianul Mircea Hodorog, pe 
maiștrii Pompiliu Olaru. și Ște-

unui „rulment 
role butoi pe

Strada produce, într-un flux 
continuu, evenimentele ei. 
(Strada : egal cetatea, oamenii 
cetății). Unele intîmplări au 
un anumit grad de probabili

tate, sint deci, mai mult ori mai pu
țin, previzibile. Altele, sint de-a 
dreptul absurde. Cum a fost aceea 
petrecută de curind, rolul principal 
reveni ndu-i unui om in puterea 
vârstei, tată de copii. în aglomerația 
Capitalei, mașina lui a izbit o fe
meie. Pe trecerea de pietoni sau in 
afara ei ? ■— iată întrebarea crucială de 
răspunsul căreia se însoțea firesc un 
pasibil verdict așezat pe temeliile a- 
devărului și numai ale adevărului.

Apel firesc la mărturia celui în 
Cauză. Și, mai ales, apel la mărtu
riile martorilor oculari. Care se îm
part în două. „Da, fapta s-a produs 
pe marcaj". „Exclus, totul a fost la 
clțiva metri de trecerea de pietoni". 
Măsurători meticuloase. Calcule. 
Punerea in ecuație logică a. fiecărui 
amănunt. Solicitarea specialiștilor. 
Totul pentru a afla drumul drept 
care duce la adevăr. Totul pen
tru a nu nedreptăți un om, dar, 
în egală măsură, și pentru a nu 
lăsa nepedepsită o eventuală culpă. 
Nu Întotdeauna aceste drumuri sînt 
atît de drepte și aproape deloc pre
sărate cu flori. Motivele sînt dintre 
cele mai diverse, tocmai pentru că, 
la fel ca și în viață, nici o întîm- 
plare nu seamănă cu alta. Dar tot 
atît de cert este și că astfel de mo
tive țin de cele mai multe ori de oa
meni. Pentru că, iată :

Se face o reconstituire a celor pe
trecute la locul cu pricina. Pus în si
tuația de a rememora, omul aflat 
atunci la volan repetă ceea ce a 
spus-din capul locului. Martorii — 
că a fost, că n-a fost pe marcaj. A- 
ceeași dilemă. Aceeași înțepenire in 
punctul mort, cînd...

La locul reconstituirii, de pe par
tea cealaltă a străzii vine o femeie. 
Care spune nici mai mult, nici mai 
puțin :

— Știu eu cum s-au petrecut lu- 
erurile cu adevărat.

— Și de unde știți dv. ?
— Priviți exact in lungul marca

jului. Acolo este magazinul unde lu
crez. ■Femeia care a trecut prin fața 
mașinii fusese mai înâinte la mine 
și a plecat grăbită, pentru că lăsase 
laptele pe foc... Am urmărit-o cum 
traversează strada, am văzut tot...

Reluarea măsurătorilor și.din acest 
unghi. Iar calcule. O nouă punere in 
ecuație a datelor, a amănuntelor. 
Dilema este dezlegată, punctul mort, 
anulat. Mărturia din ceasul al doi
sprezecelea se dovedea stîncă, impo
sibil de răsturnat.

— Ați știut că sîntem în căutarea 
adevărului. De ce-ați ezitat atît de 
mult să ajutați la scoaterea lui în 
lumină ?

„Să demonstrezi cum se poate 
face un lucru, nu cum nu se poate"

25 de ani. Specializare înaltă. 
„Am învățat foarte multă me
serie in țară și la Chicago, unde 
m-a trimis întreprinderea".

— Deci ?
— Sînt mai multe. Trebuie inte

ligență, originalitate, talent de a 
organiza un colectiv, capacitatea de 
a-i convinge pe alții, entuziasm, 
perseverență, voința de a-ți „bate 
capul Ia nesfârșit...

— Dar cea mai importantă ?
— Curajul. Sîntem o întreprin

dere tinără, chiar foarte, dar 
de la înființare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a vizitat de două 
ori. De fiecare dată ne-a îndem
nat : „Cutezați mai mult, dați do
vadă de curaj, aveți dotare foarte 
bună, oameni minunați...".

— La ce se referea ?
— Studiul tehnico-economic 

întreprinderii prevedea posibilita
tea fabricării a 176 tipuri de rul
menți. în 1979 asimilasem deja 96 
de tipuri, iar la sfirșitul anului tre
cut am depășit 500 ! In acest an 

« vom crește cu 
tăm rulmenții 
unele cu mari 
Vă asigur că 
de curaj, și de

fan Fieraru, pe inginera Rodica 
Misleanu... Pe fiecare dintre ei îl 
consider specialist-revoluționar.

— De ce ?
— M-a ajutat să înțeleg asta top- 

mai rulmentul despre care - v-am 
vorbit. Adică? Simplu. A venit co
manda să-I executăm. Cînd am 
văzut despre ce era vorba ne-am 
minunat. Nu pentru că nu mai 
făcusem așa ceva, ci pentru că nu 
aveam nici cu ce să-l facem, nici 
pe ce, nici scule și dispozitive ve
rificatoare. Repet, sîntem dotați cu 
mașini excepționale, dar care nu 
pot prelucra decît anumite diame- 
tre. Cel care ni se cerea depășea 
cu mult posibilitățile utilajelor. 
„Bunul simț" te obligă... să nu te 
legi la cap dacă nu te doare. O 
apostilă gen „n-am condiții să-1

versală de rectificat; „clasic", coli
viile rulmenților le executăm din 
alamă pe o mașină de frezat cu oo- 
mandă numerică, mașină care nu 
poate realiza locașe decît cu dia
metrul de 70 milimetri. „Adapta
rea/*  practicată de inginerul Florin 
Scărlătescu a permis frezarea unor 
locașe de 99 milimetri, și încă în 
fontă! Și așa mai departe...

— Spiridon Zăinescu, care a fost 
rolul dv.?

— Am urmărit lucrarea pe întreg 
fluxul tehnologic, am reușit să-mi 
.formez o părere de ansamblu. Toți 
oamenii noștri sînt foarte buni 
meseriași, categorii înalte, toți au 
cel puțin liceul, inginerii citesc li
teratură străină în original — en
gleză, rusă, germană, o pot face 
chiar și pe translatorii — sint deci

— Să înțelegem că aveți o defi
niție proprie despre ceea ce în
seamnă bun specialist, bun revolu
ționar ?

— După mine, asta înseamnă SA 
DEMONSTREZI CUM SE POATE 
FACE UN LUCRU, NU CUM NU 
SE POATE.

— Și care-î principala însușire 
a spiritului revoluționar ? întreba
rea am adresat-o unuia dintre 
maiștrii despre care s-a amintit 
mai sus. Numele lui : 
Fieraru.

Schiță de portret : pe 
bruarie a.c. împlinește 
ani; căsătorit, patru copii : „toți 
ieșiți pe plinea lor". Secretarul 
unei organizații de bază. Lu
crează in tratamente’termice de

Ștefan

18 fe-
51 de

incă o sută. Expor- 
noștri in multe țări, 
tradiții industriale... 
am avut nevoie și 

.. , încurajări...
— Ni s-a spus, că — atunci cînd 

ați introdus în cuptor inelul exte
rior al rulmentului — nimeni în 
afară de dv. n-a avut curajul să 
stea la pupitrul de comandă ; cei 
mai mulți ziceau că e imposibil... 
De unde îndrăzneala ?

— Din meserie. Nimeni nu se 
naște cu meseria în cap, trebuie în
vățată nu bine, ci foarte bine. Iar 
de la bătrînul meu mi-a rămas o 
vorbă : „Mă, imi zicea, insul că
ruia îi e frică de moarte e pe ju
mătate mort". Clar e un lucru — 
curajul și-l face omul cînd vrea să 
facă ceva.

— Și cînd nu ?
— E imposibil să nu .găsească el 

o justificare...

Mircea BUNEA 
Constantin CAPRARU

Ieri la prinz, dialog de lucru obișnuit in secția de montaj a întreprinderii de rulmenți grei din Ploiești. Participant (de la stingă la dreapta) : teh
nicianul Mircea Hodorog, inginerul Spiridon Zăinescu și maistrul Ștefan Fieraru Foto : Eugen Dichiseanu

întrebarea vine cu calm. Un calm 
grav insă, generat de timpul 
pină atunci descîlcirii unei 
plări de viață. Generat de 
consacrat unui destin care 
alt apărător decît mărturia 
prezent atunci și acolo, dispus să 
relateze corect, cinstit, întocmai cum 
a fost și nu altfel. >

— Ei, am ezitat...
— De ce ?

dăruit 
întim- 
timpul 
n-avea 

celui

tul de indiferentă față de fapta care 
aduce atingere valorilor morale sta
tornicite, sub pretextul apărării, ne- 
tulburârii confortului personal, echi
valează cu propria decădere din 
demnitatea civică. Trăind și muncind 
în mijlocul oamenilor, subscriem cu 
munca, viața și comportarea noas
tră la ansamblul de legi scrise sau 
nescrise ale colectivității, ne obli
găm noi înșine să le promovăm, să

— Da, susținem. în ziua cu prici
na, categoric !

— Păi, nu s< 
eram in deplasare, In 
Poftiți dovada.

Moment de stupefacție.
ceasta, 
cadei".

— De ce ați făcut asta ?
Cele două martore lasă vinovate 

privirile in jos :

îș poate. în ziua aceea 
provincie.

De data a-
de partea cealaltă a „bari-

Demnitatea atitudinii civice
— M-am gîndit că vor urma de

clarații, apoi drumuri la tribunal, 
timp pierdut...

Nu este pentru prima dată cind 
auzim asemenea argumente. Le su
punem atenției tovarășului Gheor
ghe Bărbulescu, președintele Jude
cătoriei sectorului 4 din Capitală.

— Sigur, omul care are cunoștin
ță de un fapt sau altul trebuie să 
dea declarații, să vină la judecătorie 
cind este citat. Da, asta ii ia din 
timpul lui, îl obligă la un drum in 
plus. întrebarea care se pune însă : 
oare nu merită să faci acest efort 
pentru a sluji o cauză dreaptă, pen
tru a proba vinovăția ori nevinovă
ția unui om ? Eu zic, categoric, că 
dai

— întrebarea dv. se adresează în 
primul rînd conștiinței.

— Conștiinței și, în egală măsură, 
spiritului civic, intr-o colectivitate 
ca a noastră,, cu ideal și țeluri co
mune, existența fiecăruia este legată 
de a tuturor. Mai mult ca oriunde, 
societății noastre i se potrivește ade
vărul potrivit căruia „trebuie să 
trăiești și pentru alții dacă vrei să 
trăiești, pentru tine". Efortul pentru 
continua dezvoltare a spiritului civic 
are, în aceste circumstanțe, scopul 
de a pune in mișcare această valoa
re socială, de a contribui la acura
tețea relațiilor dintre oameni, la în
tărirea climatului nostru social.

— înțelegem, din afirmațiile dv., 
că polemizați cu manifestările de 
comoditate, de indiferentă.

— ...și deosebit de nocive atunci 
cind este vorba de oameni, de a 
cîntări faptele lor, de a despărți ade
vărul de neadevăr.

Da, omul cetății este legat prin mii 
de fire de realitatea cetății. El este 
părtaș la tot ceea ce se clădește fru
mos și trainic in spațiul-lui de mun
că și viață. El este, in același timp, 
răspunzător de viața copacului firav, 
abia sădit, de drumul drept al ur
mașilor, de apărarea legilor, a nor
melor morale ale colectivității. Ges-

le înrădăcinăm în conștiința tuturor.
Iată însă căT, uneori...
Un oarecare proces de divorț în 

desfășurare. Părțile — despărțite in 
fapt, fiecare cu domiciliul ei. La un 
moment dat, soția il dă în judecată 
pe soț că i-a furat lucruri din casă. 
Acuzație gravă, aspru pedepsită de 
lege dacă se face dovada producerii 
faptei incriminate. Acuzație susținută 
și de două martore : mama soției și 
o prietenă a mamei.

— Susțineți că ați văzut cum s-au 
petrecut lucrurile ?

— Da, susținem.
— Și chiar vă amintiți cu exacti

tate ziua și ora cînd s-a produs fur
tul ?

— Da, ne amintim.
— L-ați văzut chiar pe. dinsul in

trând în casă ?
— Da, chiar pe el.
Luat prțn surprindere, fostul soț 

rămine descumpănit. De unde să-și 
amintească ce-a făcut el în ziua... 
ora... de la care s-au scurs citeva 
luni ? Unii nu-și amintesc ce-au fă
cut cu citeva zile mai în urmă, dară
mite cu luni !...

— Ce aveți de spus ?
— Eu atita am de spus : că nu am 

săvîrșit fapta care mi se pune în 
circă. Ar fi fost sub demnitatea, îm
potriva firii mele.

Apărare de... bun simț, dar nimic 
mai mult. In schimb, martorele acu
zării vin cu amănunte, plusează- ca 
la jocul cu cărți. Pe cine să crezi ? 
De partea cui este dreptatea ? Cine 
minte ? Pentru că, e clar, nu pot fi 
două adevăruri despre același lucru, 
aici cineva nu este corect. Justiția 
nu se grăbește, lasă timp de reflec
ție pentru părți. Cel in cauză trece 
peste momentul de derută, judecă 
rece ce s-ar fi putut să. facă el 
ziua și ora numite cu exactitate 
martore. Reconstituie, răscolește 
memorie si. în sfîrșit :

— Martorelte mai susțin că 
ziua... și ora... am făcut fapta 
care sînt acuzat ?

— Ca să o ajutăm...
Și arată spre fosta soție.
Dar bine, omul ăsta putea să 

fere pe nedrept ?!...
— N-am vrut să facfem rău. 

credeam că așa o ajutăm pe
noastră, o țin morțiș martorele min
cinoase.

su-

Noi 
fata

Și, drept ultim „argument" :
— Mai ales că ne-a rugat...
Unde am ajunge dacă fiecare 

spune : „m-a rugat cutare să-i fac 
un serviciu ?“ Și pentru a-1 „ajuta", 
spune ce n-a fost, vede ce n-a văzut! 
Ajutîndu-1 astfel pe cel care a soli
citat asemenea... servicii, lovește 
implicit în celălalt. Pe nedrept, se-n- 
țelege. Dar numai in el lovește? Nu. 
Ci in ideea de dreptate, in genere.

Spiritul civic se opune cu fermita
te dereglărilor de acest fel. Sigur, 
țesătura relațiilor interumane este 
complexă. Oscilațiile nedorite, ce mai 
apar uneori, pot fi determinate de 
motivații felurite : de la cele de or
din sentimental pină la cele înte
meiate pe interes material. Tocmai 
de aceea este important să se pro
moveze cu și mai multă fermitate, 
în orice împrejurare, ideea respec
tului față de adevăr și, implicit, față 
de demnitate. Statutul social și mo
ral al omului cetății este certificat 
de faptele, de condiția sa, de viața 
trăită cu demnitate, în respectul 
pentru valorile etice ale colectivi
tății.

Hie TANASACHE

Ștefan D1N1CA

și

mina dreaptă, 
om a intrat in 
pentru a salva 
unor semeni ai

să 
Atît. 
mai 

Cum

la 
de 
de 
Pe

reînceput 
cu toți 
aleargă, 

plină de 
cînd
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roagă 
ajutat s-o gă- 
pe una din su- 
sotiei sale pe 
caută de 40 de

din Scări- 
însă de 

lui. Ar fi 
spună ce-

ereștea cu 
minut. Un 
de- gheată a 

apei,.

celor 
era 

și al 
să le

de ore :

să stea pe gîn- 
în clipa cînd a 
că acolo. în flă- 
viața

pe Ărieș !“ 
Albac, la 
din nou la

co- 
blo- 
fie- 
pin- 
tăiat

care a 
mai

exprimîndu-și 
reîn- 
dum- 
rugat 
că în

Mihai VIȘOIU ț

Florile care nu se veștejesc...

fiica sa. 
dumnea-

Slo- ț
Dan ’

După 40 de ani, ? 
acești oameni, risipiți )

De mulțumiri n-a fost vreme
„Atita puhoi de 

gheață pe Arieș n-o 
fo’ de cindu-i lumea" 
— au spus bătrinii 
din Scărișoara pri
vind sloiurile mari, cu 
o grosime de peste 
40 cm, care curgeau 
amenințătoare pe spi
narea Învolburată a 
riului. încălzirea de 
scurtă durată a vremii 
rupsese din sus, că
tre arieșeni, podul de 
gheață, și riul scăpat 
din chinga gheții se 
burzuluise. Oamenii, cu 
prăjini lungi, dirijau 
sloiurile, care încer
cau să se - așeze în 
curmezișul Arieșului, 
ca un stăvilar care 
blochează curgerea a- 
pelor. Lupta era în- 
dîrjită, inserarea 
borîse, pericolul 
cării 
care 
ten 
firul 
început să iasă 
intii pe luncă, intrînd 
apoi in citeva gospo
dării. Erau amenințate 
casele.

Apelul celor din Scă
rișoara a fost recep
ționat la Cîmpeni de 
un om inimos, vice
președintele Consiliu
lui popular orășenesc 
Gheorghe Cimpeanu. 
Om al locului, moț. el

Iată-1 din nou la 
spital. Ca de atitea 
ori in ultimele două 
luni, ieșind de la lu
cru, de la „Textila" — 
Buzău, ajutorul de 
maistru Ștefan Popa 
s-a oprit iar la pa
tul fostului său vecin, 
Gheorghe Oprescu, din 
localitatea Poșta-Cil- 
nău. Cind merge cu 
familia, florile le duce 
„cea mică", fetița in 
vîrstă de nouă ani. 
Dar azi, „cea mică" 
este la școală. Se ho
tărăște : va duce el 
florile.

— Este omul căruia 
îi datorăm, eu și fa
milia mea, de două 
ori viață. El mi-a sal
vat mama din flăcări. 
El mi-a salvat copilul. 
Mama a fost și ea in
ternată un timp, însă 
cu arsuri superficiale. 
Copilului nu i s-a în-

Miliției 
municipiului Slobozia 
a sosit o scrisoare de 
la Ion Matache din 
municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Pe parcursul 
a 32 de rînduri, ce 
acoperă fața unei pa
gini dintr-un caiet de 
dictando, omul 
să fie 
sească 
rotile 
care o 
ani.

Din cele citeva fraze 
scurte, dar cu emoție 
scrise, emoție doar de 
autor știută, aflăm că 
I. M. se afla atunci 
pe front. Cînd s-a în
tors acasă la termina
rea războiului, a aflat 
că soția sa murise 
într-un spital din 
Galați, tar dintre rude 
mai trăiau doar suro
rile acesteia, despre 
care însă nimeni nu 
putea să-i dea relații 
precise. A căutat în 
Moldova, apoi în Ba
nat și Oltenia. în Do-

/
FIȘIER SOCIAL

lâ 
in 
de 
în

în 
de

Povestește comu
nistul' Ovidiu Todiriță, 
președintele comisiei 
inginerilor și tehnicie
nilor din binecunoscu
ta întreprindere bucu- 
reșteană „23 August":

— Ne aflam in sala 
de ședințe a uneia 
dintre firmele occiden
tale cu care colaboram 
de mai multă vreme. 
Intre cei care formau 
delegația noastră eram 
singurul mai vîrstnic 
— asta-i situația, tim
pul nu iartă, 34 de ani 
au trecut numai de 
cind mă ocup de scu
lărie — ceilalți erau 
ingineri tineri, foarte 
tineri, atît de tineri 
incit •-> purtătorul de 
cuvînt al trustului îi 
privea cp un fel . de 
cordialitate detașată. 
Tipul era tehnician 
desăvîrșit și as in 
tratative, știam dinain
te. totuși,- lăudin- 
du-și marfa — zicea : 
„facem cele mai bune 
scule din lume" ; nici 
măcar nu se străduia 
să-și ascundă zimbe
tul în care, dincolo de 
satisfacția' altminteri 
explicabilă și firească

a celui care se știe In 
frunte, se ghicea orgo
liul, parcă chiar și 
ceva mai mult... 
Atunci s-a ridicat unul 
dintre „puștii" mei și 
i-a replicat :

— Faceți scule bune, 
ne-am convins și noi,

«
vint de onoare, sînt 
cele mai bune..." 
„Puștiul" — inginerul 
Stejerel Roșu, pentru 
că' despre el este vor
ba — nu face parte 
din categoria celor 
dintre care se aleg o- 
ratorii. S-a întors spre

din Politehnică, pen
tru originalitatea lu
crărilor sale, Stejerel 
Roșu a luat premii la 
seminariile naționale 
studențești. încă de 
pe băncile facultății a 
cerut să fie și a fost 
primit in partid. Acum

și-a dat imediat sea
ma de situație. Dar 
ajutorul solicitat nu-i 
stătea in puteri. „Slo
iurile trebuie pușcate 
— a zis el. Pentru 
această operație deo
sebită avem nevoie de 
artificieri. Să-i rugăm 
pe cei de la Exploa
tarea minieră Roșia 
Montană să intervină".

Era noapte, avusese 
o zi grea, se putea 
retrage spre casă. Ne
cazul 
șoara 
acum 
putut 
lor de la Roșia Mon
tană : „S-a blocat A- 
rieșul la Scărișoara. 
Trimiteți, dacă puteți, 
niște artificieri 
puște gheața". 
Mai departe nu 
era treaba lui. 
să nu fie ? „Aveți Ia 
telefon exploatarea Ro
șia Montană" — l-a 
anunțat telefonista. 
„Alo. exploatarea 7 
Sint vicele de la Cim- 
peni. Cei de la Scări
șoara au un necaz 
mare și cer ajutor. Vă 
rog trimiteți urgent o 
echipă de artificieri la 
Cimpeni, la primărie. 
Eu ii duc la Scărișoa
ra, răspund de acțiu
ne". La scurtă vreme 
au apărut artificierii 
Nicolae Paven, Fran-

cisc Balint și Nicolae 
Neagu, cu cele trebu
incioase. „Haideți, or
tacilor, ne așteaptă 
oamenii".

în drum spre Scări
șoara, cei trei artifi
cieri se gîndeau că 
poate mai prind și 
citeva ore din șut. 
Pentru ei, o pușcătură 
in gheață, chiar și 
noaptea, este o treabă 
ușoară. Dar n-a fost 
așa : 48 de ore n-au 
închis ochii, n-au pă
răsit Arieșul ! După 
miezul nopjii, sloiurile 
au fost sfarîmate de 
pușcătură și apele 
s-au retras în matcă. 
Cînd credeau că e de 
acum liniște la Scări
șoara, a sunat din 
nou telefonul : „Orta
cii cu «artifițul» mai 
sînt la copcă? Să vină 
urgent la Albac, baraj 
de gheață 
Au fost la 
Mihoiești, 
Scărișoara.

După 48 
„Alo, Exploatarea mi
nieră Roșia Montană? 
Sint vicele de la Cîm
peni. Au făcut ortacii 
dumneavoastră o trea
bă faină și nici de 
mulțam n-o fo’ vreme, 
deși am fost mereu 
lingă ei !“

tîmplat nimic, nimic. 
A rămas doar cu 
spaima... Vecinul a 
ajuns la spital, la ur
gență, imediat după 
incendiu, cu arsuri 
grave. Astăzi are de 
suportat o operație, un 
transplant de epider
mă la

Un 
flăcări 
viața 
săi. Și-a riscat viata, 
fără 
duri, 
aflat 
cări. 
amenințată, 
cărora li s-a ! 
nenorocirea, 
focul le-a 
într-un ceas 
lor de peste zece 
— casa,

altora e 
Oamenii 

întimplat 
cărora 

mistuit 
i munca 

ani 
lucrurile, 

amintirile — au luat 
totul de la capăt. Co
lectivele în care lu-

crează soții Ștefan 
Marioara Popa au dus 
pină la capăt actul de 
omenie al consăteanu
lui lor. Le-au găsit o 
locuință. Au cumpărat 
îmbrăcăminte pentru 
copil, lucruri pentru 
casă nouă...

Fetița a 
școala, odată 
copiii. Ride, 
se zbenguie, 
viață. Doar din ___
în cînd iși mai aduce 
aminte cum s-a trezit, 
atunci, în brațele lui 
nenea Gheorghe, pur
tată printre flăcări. 
Cind merge la el, 
spital, o întreabă 
școală, de jocuri, 
vremea de afară, 
noptieră, florile aduse 
de ea nu au timp să 
se veștejească...

Anlca FLORESCU
*

minute cit o viață
brogea și în Vrancea. 
dar de peste tot pri
mea răspunsuri ce-i 
umpleau sufletul de 
singurătate. „în război 
nu dispar doar solda- 
ții, ci și cei 
trece acest 
tăvălug al 
scrie I. M.
tor. anul ____
întîlnește cu un 
consătean și află 
persoana îndelung că
utată s-ar afla undeva 
prin județul Ialomița.

După numai o săp- 
tămînă de investigații, 
organele de miliție din 
municipiul Slobozia 
sînt în măsură să-i 
aducă la cunoștință 
vestea mult așteptată : 
„Vă comunicăm că am 
identificat pe Cumnata 
dumneavoastră. Ileana 
Tăpliga. care locu
iește în Slobozia, îm
preună cu 
Scrisoarea 
voastră a fost o sur
priză deosebită, atît 
pentru mamă, cit și 
pentru fiică, amîn-

peste care 
sîngeros 

durerii.,.", 
întimplă- 

trecut, se 
fost 

că

două 
dorința de a vă 
tilni... Cumnata 
neavoastră ne-a 
să vă asigurăm 
corespondența viitoare 
vă va vorbi și despre ( 
alte rude, iar cînd veți ‘ 
veni în Slobozia va l 
organiza o reintîlnire". ? 
Semnează șeful Mili- ) 
ției municipiului 
bozia. căpitan 
Udățeanu.

de război, s-au rein- i 
tilnit. 1

Q scrisoare de 32 de i 
rînduri, o comunicare i 
oficială de 14 rînduri. I 
Ele se parcurg în nu
mai două minute, ■■ 
două minute care vor- 1 
besc însă cit se poate l 
de clar despre nevoia 1 
de pace, singura în l 
stare să-i lase pe oa- - 
meni să trăiască fără 
ca ei să se mai caute 
nu un an, doi. ci. PA
TRUZECI DE ANI 1

— Care-i semnifica
ția acestei întimplări ?

Mi-a răspuns că 
nu-i vorba despre o 
singură semnificație, 
ci despre un cumul. 
Se dovedește încă o 
dată că valoarea nu 
așteaptă numărul ani-

Avem asemenea tineri
însă la o anumită vi
teză de așchiere repe
rul cutare din ansam
blul cutare 
numit — 
dispozitivul. Ați reușit 
să depistați de ce se 
întimplă așa ? Presu
pun că nu, de 
ce ne propuneți 
soluția veche...

Zimbetul de pe 
reprezentantului 
mei se 
exprima 
amestesc de. 
tâte. uimire. 
S-a obstinat : 
să mă credeți pe cu-

— le-a 
blochează

vreme 
tot

fața 
fir- 

cam oxidase, 
acum un 

curiozi- 
ciudă. 

„Vă rog

mine și m-a întrebat : 
„Să-i zic ?!“ „Zi-i, 
i-am răspuns, invenția 
este protejată". Steje
rel a ieșit în față, a 
pus mina pe cretă și 
a umplut două table 
cu ecuații, dovedindu-i 
aceluia că blocajul se 
datorează unei erori. 
Străinul începuse să 
capete culoarea tablei. 
Stejerel îl făcuse 
„mat". Noi, păstrin- 
du-ne cuviința, zîm- 
beam pe dinăuntru. 
De unde să fi știut 
străinul acela cu cine 
are de-a face ? încă

are 32 de ani, e căsă
torit, are un copil, 
cinci invenții breve- 

și douăsprezece 
certificate, 
fi trecut

tate 
inovații 
Cum să-i 
prin cap reprezentan
tului acelei firme toa
te astea 1 Cînd și-a 
terminat demonstrația 
la tablă, Stejerel Roșu 
i-a spus :

— Colega, 
tehnicii 
ța, nu 
onoare...

L-am 
inginerul Ovidiu 
diriță :

este 
cuvîntul

temelia 
știin- 

de
întrerupt pe 

To-

lor pentru ca să se 
poată impune ; se mai 
dovedește că, la noi, 
în marea majoritate a 
cazurilor, omul potri
vit este pus să lucreze 
la locul potrivit și că 
datorită unei aseme
nea strategii în uzina 
„23. August", încă de 
acum doi ani. nu s-a 
mai importat nici una 
dintre sculele nece- . 
sare mașinilor-uneite. 
Problema lor 
rezolvată de 
zeci de tineri 
și tehnicieni 
seamănă ca

a fost 
citeva 

ingineri 
care-i 

statură

profesională lui Steje
rel Roșu. „Tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
ne-a cerut ca, cel pu
țin în citeva domenii, 
nu numai să atihgem 
performanțele mon
diale, dar chiar să le 
și depășim ; orientarea 
se află înscrisă și in 
documentele Congre
sului al XlII-lea al 
partidului", spunea in
ginerul Todiriță. Iar 
semnificația semnifi
cațiilor întimplării de 
mai sus ar fi urmă
toarea : datorită ințe- 
leptei politici a parti
dului nostru de for
mare profesională a 
cadrelor dispunem 
acum de mii și mii de 
oameni pregătiți exce
lent, dornici de afir
mare, care în anumite 
domenii sint capabili 
să producă bunuri ma
teriale mai bune decît 
chiar cele mai 
existente în 
Cine sînt ei ? 
nii muncii de 
comuniștii acestor ani. 
Avem asemenea oa
meni !

bune 
lume. 

Oame- 
la noi.

B. MIRCEA
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In centrul preocupărilor - realizarea producției fizice
Acționînd cu energii sporite, în 

spiritul vibrantelor chemări și în
demnuri adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a întimpina 
alegerile de la 17 martie cu tioi și 
remarcabile realizări în toate do
meniile de activitate, numeroase 
colective muncitorești din industria 
județului Iași raportează un succes 
de prestigiu : îndeplinirea și depă
șirea planului la producția fizică în 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului și pină acum. între 
produsele realizate peste prevederi 
— ne transmite corespondentul 
nostru Manole Corcaci —figurează 
țevi din oțel carbon șl aliat, ma-, 
șinl-unelte, utilaje tehnologice 
pentru minerit, agregate, instalații 
și echipamente pentru agricultură 
și silvicultură, boghiuri pentru va
goane, "produse de mecanică fină, 
optică și echipamente hidraulice. 
Și nu putem să nu subliniem fap
tul că toate aceste sporuri de pro
ducție au fost obținute în condi
țiile utilizării judicioase a energiei 
și combustibilului, reducerii con
sumurilor specifice de materii pri
me și materiale.

Prezent in mijlocul colectivului' 
muncitoresc de la întreprinderea 
minieră Voivozi, județul Bihor, co
respondentul nostru loan Laza ne 
anunță că inlsectorul Vărzari a fost 
dat în exploatare un nou abataj.

Acțiuni hotărîte pentru
îndeplinirea planului la toți In

dicatorii presupune, ca o condiție 
sine qua non, și o producție de 
calitate, competitivă, de înaltă efi
ciență. în acest scop, se manifestă 
o preocupare tot mai stăruitoare 
pentru promovarea progresului teh
nic, pentru înnoirea, modernizarea 
și diversificarea produselor. în a- 
ceastă săptămînă, de exemplu — 
ne spune Nicolae Băbălău — la 
Combinatul de utilaj greu din 
Craiova s-a înregistrat un adevărat 
record, livrîndu-se beneficiarilor 
interni șl partenerilor externi cel 
mai mare volum de produse din 
acest an. Confratelui său, Combi
natul de utilaj greu din Iași, i-a 
fost expediată cea mai mare ma
șină de frezat cu dublu portal șl 
comandă numerică realizată la noi 
In țară. O asemenea freză, cu o 
greutate de 550 tone, poate prelu
cra piese pină la 20 de metri lun
gime. Tot in aceste zile, în pofida 
condițiilor grele ale acestei ierni 
aspre, au fost expediate Combina

Toată atenția economisirii resurselor
în această săptămînă. ca de 

altfel in întreaga perioadă care a 
trecut de la începutul anului, oa
menii muncii din numeroase în
treprinderi industriale din județul 
Mureș au reușit să realizeze im
portante economii de energie elec
trică. Succesul lor se datorește mă
gurilor luate pentru reorganizarea 
judicioasă a schimburilor și reali
zarea cu forțe proprii a unor siste
me automate de urmărire a consu
mului de energie electrică, in,fie
care secție și atelier, la fiecare loc 
de muncă. Așa se face că 13 uni
tăți mari consumatoare de energie 
au economisit peste 5 300 MWh 
energie electrică, la loc de frunte 
situîndu-se Combinatul chimic din 
Tîrnăveni. întreprinderea metalur
gică „Republica" din Reghin și în
treprinderea de sticlărie și faianță 
din Sighișoara.

— în această competiție a hărni
ciei — ne transmite coresponden
tul nostru Gheorghe Giurgiu — în 
întreprinderile mureșene s-au afir

Mai multă energie in termocentralele pe cărbune
DE LA DISPECERATUL ENERGETIC NATIONAL

Cum a evaluat producția 
de energie electrică în ultima lună

— Asigurarea energiei electrice 
șl termice necesare alimentării tu
turor consumatorilor — precizează 
ing. Constantin BUNESCU, director 
generai al Dispeceratului energetic 
național — reprezintă o problemă 
majoră in această perioadă. în po
fida condițiilor meteorologice gre
le, caracterizate prin ninsori abun
dente și temperaturi foarte scăzute, 
am reușit în aceste zile să menți
nem în funcțiune grupuri- energeti
ce a căror putere însumată este cu 
circa 900—1 100 MW mai mare față 
de 14 ianuarie a.c. De reținut că, la 
acea dată, s-a înregistrat o situație 
atmosferică similară cu cea din 
prezent.

— Care este pon'derea centralelor 
termoelectrice pe cărbune in pro
ducția de energie electrică din a- 
ceastă săptămînă?

— Din rezultatele înregistrate în 
aceste zile rezultă că 33—35 la sută 
din energia electrică se produce in 
termocentralele pe cărbune. Colec
tivele de energeticieni de la aceste 
centrale se confruntă cu probleme 
deosebite datorate în primul rînd 
alimentării cu cărbune. în multe 
centrale, cărbunele sosește Înghe
țat, făcînd deosebit de dificilă des
cărcarea vagoanelor și transportul 
pe' benzile de alimentare. Se înre
gistrează, totodată, numeroase în- 
fundări ale buncărelor de alimen
tare a morilor. Se fac eforturi sus
ținute pentru a se menține în ex
ploatare cit mai multe grupuri 
energetice care funcționează pe 
cărbune.

— In ce măsură contribuie hldro- 

Dotat cu complex mecanizat româ
nesc, noul abataj asigură o produc
ție zilnică de 500 tone lignit. Frun
tași in întrecerea socialistă, minerii 
bihoreni au extras, în perioada care 
a trecut de la începutul anului, mai 
bine de 48 000 tone lignit peste 
prevederile planului. Tot aici, bri
gada lui Dumitru Guî a realizat în 
aceste zile o viteză de avansare în 
abataj de 66 de metri, ceea ce con
stituie un record in materie.

Felicitări și... tot înainte !
Eforturi susținute pentru înde

plinirea și depășirea producției de 
cărbune, atît de necesar termocen
tralelor în această perioadă, se re
marcă și din partea colectivului de 
la întreprinderea minieră Căpeni- 
Baraolt, care a realizat, de la în
ceputul anului și pină acum, un 
plus de aproape 10 000 de tone. Co- 
respondenta^noastră pentru județul 
Covasna, Păljănos Maria, sublinia
ză că acest succes este cu atît mai 
semnificativ, cu cît această pro
ducție fizică suplimentară a fost 
obținută in întregime pe seama 
creșterii productivității muncii.

în condițiile acestei ierni aspre, 
oamenii muncii de la Schela de 
producție petrolieră Videle acțio
nează zi și noapte, cu dăruire și 
abnegație, pentru a extrage canti
tăți tot mai mari de țiței. Datorită 
măsurilor întreprinse pentru repu
nerea in funcțiune a tuturor son

tului de oțeluri speciale din Tîrgo- 
viște trei noi utilaje de mare com
plexitate tehnică pentru rularea și 
derularea tablei silicoase.

într-un veritabil „dialog la dis
tanță", desfășurat In cadrul între
cerii socialiste, colectivul de la 
Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca anunță introducerea 
in aceste zile în fabricație a unor 
noi mașini și utilaje termoenerge- 
tice de înaltă tehnicitate necesare 
economiei naționale. După cum ne 
informează Marin Oprea, este 
vorba de două noi tipuri de gene
ratoare de injecție a aburului în 
straturile petrolifere pentru creș
terea factorului de extracție a ți
țeiului. Totodată, au fost realizate 
două noi tipuri de cazane cu ardere 
în strat fluidizat pentru abur și 
apă caldă, care prezintă marele 
avantaj că utilizează drept combus
tibil lignitul inferior și praful de 
cărbune care nu pot fi arse îp 
cazanele tradiționale cu grătar. Tot 
în aceste zile, a fost livrat primul 

mat Inițiative muncitorești deose
bit de valoroase : „Să lucrăm o zl 
pe lună din materiale economisi
te", „înaltă productivitate prin lu
crul la mai multe mașini" și „Con
tul de economii al grupei sindica
le". Inițiative care se soldează, lună 
de lună, cu economisirea unor im
portante cantități de materii prime, 
materiale și energie electrică.

Despre două din cele mai mart 
unități economice din județul Tul- 
cea care sint și mari consumatoare 
de materii prime și energie — 
Combinatul metalurgic și între
prinderea de construcții navale șl 
utilaj tehnologic — corespondentul 
nostru. Neculai Amihulesei, ne 
transmite :

— Pentru reducerea consumuri
lor. creșterea gradului de valorifi
care a materiilor prime și reintro
ducerea în circuitul productiv a 
materialelor refolosibile s-au a- 
doptat și aplicat programe speciale 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
După intrarea în funcțiune, la 

centralele la acoperirea necesarului 
de energie electrică?

— Hidrocentrala Porțile de Fier I 
produce în limitele debitului Du
nării, care înregistrează in aceste 
zile o reducere simțitoare ca ur
mare a temperaturii scăzute din în
tregul bazin hidrografic al acestui 
fluviu. Centralele de pe rîurile in
terioare nu pot fi utilizate decit 
pentru scurte intervenții in perioa
dele de vîrf de consum, ca urmare 
a epuizării rezervelor de apă din 
marile acumulări hidroenergetice. 
Ponderea energiei electrice produse 
de hidrocentrale este în această 
perioadă de circa 15—17 la sută. 

Termocentrala 14 ianuarie 14 februarie

Mintia-Deva 14 880 19 200
Ișalnița 13 568 15100
Rovinari 2 230 4100
Turcenl — 2 800
Doicești 2 369 3 700
Paroșeni 3 700 1 900
Oradea 3 682 3 500
Onești 1 000 2100

Total producție 157500 185100
Grupaj realizat de Ion LAZAR

delor și folosirea la întreaga lor 
capacitate a instalațiilor speciale de 
intervenții, realizările zilnice au 
cunoscut cote superioare de la o 
perioadă la alta.

— Concret, ce înseamnă acest lu
cru, Stan Ștefan 7

— Concret, aceasta înseamnă că 
de la o producție zilnică de țiței 
de 1 600 tone extrase in ianuarie 
s-a ajuns la 1 700 tone la începutul 
lunii februarie și la 1 800 tone în 
această săptămînă. Cu cele mai 
bune rezultate se Înscriu brigăzile 
de producție petrolieră conduse de 
inginerii Vasile Dochia, Florentin 
Zainea, Gheorghe Olteanu și Cor
nel Moraru. După cum ne-a infor
mat tovarășul Zamfir Minea, secre
tarul comitetului de partid al sche
lei, eforturile muncitorilor și spe
cialiștilor de aici sînt îndreptate 
acum spre punerea în funcțiune a 
unor noi sonde, extinderea foraju
lui șî finalizarea obiectivelor de 
investiții.

— Pentru a se înțelege mai bine 
despre ce este vorba în ceea ce re
latez — intervine Silvestri Ailenei 
— am să incep cu un fapt petrecut 
nu acum, la jumătatea lunii fe
bruarie, ci exact cu o lună în urmă. 
Atunci, pe la mijlocul lunii ianua
rie, întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industrie alimentară 
din Botoșani a fost solicitată de 

modernizarea
cazan destinat recuperării resurse
lor energetice secundare de la 
cuptoarele de var și de carbid.

La întreprinderea constructoare 
de mașini din Reșița, coresponden
tul nostru Nicolae Cătană a fost 
martor la efectuarea probelor unor 
noi motoare navale de 6120 și 
20 000 cai putere. Noul motor de 
6120 CP, care va funcționa cu 
consum redus de combustibil, con
stituie o premieră tehnică deosebit 
de valoroasă. El va fi livrat, in 
următoarele zile, constructorilor de 
nave de la Galați.

Dar ce fac in aceste zile gălățe- 
nii 7 Răspunsul îl primim de la 
corespondentul nostru Dan Plăeșu : 
,,La Șantierul naval din Galați a 
început montajul In docul uscat la 
primul petrolier de 35 000 tdw, o 
noutate pentru întreprinderea de 
aici și pentru construcția navală 
românească. Șantierul gălățean va 
realiza o serie de patru vase de 
acest fel. După cum ne spunea 
inginerul Virgil Ciubotaru, direc- 

combinatul metalurgic, a unei Im
portante capacități de recuperare a 
zgurii, cu posibilități de utilizare 
atit In procesul de elaborare a 
feroaliajelor, cit și în industria 
materialelor de construcții, în acest 
an se va da in exploatare o nouă 
instalație de brichetare a prafului 
cu conținut de mangan, reziduu 
care nu avea pină acum nici o în
trebuințare. Noua instalație va 
avea o capacitate anuală de 15 000 
tone și va contribui la reducerea 
importului de minereu de mangan. 
La rindul lor, muncitorii și specia
liștii de la întreprinderea de con
strucții navale și utilaj tehnologic 
s-au angajat să economisească în 
acest an o cantitate de metal din 
care se va construi o navă de 2 000 
tone pentru transportul mărfurilor 
pe Canalul Dunăre — Marea 
Neagră.

Veste bună și de la întreprinde
rea de postav din Buhuși, unde au 
fost puse în funcțiune, cu două 
luni de zile mai devreme, patru

— în MWh — 

mai multe baze de aprovizionare 
tehnico-materială din țară să de
vanseze livrarea unor componente 
ale ridicătorului hidraulic pentru 
tractoarele U 650. „Vă rugăm să ne 
înțelegeți că avem mare nevoie de 
ele pentru încheierea grabnică a 
reparațiilor la tractoarele angajate 
in campania de primăvară" — se 
arăta intr-una din numeroasele so
licitări urgente venite prin telex.

— Care a fost răspunsul la aces
te solicitări 7

— După cum am aflat, vi
neri, 15 februarie, de la directorul 
întreprinderii, inginerul loan Mi- 
halache, s-au luat imediat toate 
măsurile pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de fabricație a 
reperelor respective. Muncind cu 
dăruire șî ambiție, colectivul de 
aici s-a întrecut pe el însuși : față 
de 740 de piese cite erau planifi
cate să se realizeze și să se livreze 
beneficiarilor de la începutul anu
lui și pină acum, au fost puse la 
dispoziția acestora un număr de 
10 000; exact cite s-au cerut în mod 
expres. Un fapt cu atît mai semni
ficativ, dacă avem în vedere că 
această depășire a producției fizi
ce s-a înregistrat în condițiile în
deplinirii tuturor celorlalți indica
tori economico-financiari, între
prinderea încadrîndu-se și în cote
le de energie electrică stabilite, 

produselor
torul Șantierului naval, In progra
mul de lucru pe acest an mai figu
rează livrarea a patru cargouri de 
cite 15 000 tdw, a unor noi nave 
destinate transportului de trailere, 
autovehicule și conteinere, a unui 
nou mineralier de 55 000 tdw, pre
cum și 10 nave pentru .flota flu
vială.

Tot în aceste zile — Intervine 
corespondentul nostru din județul 
Harghita, I. D. Kiss — colectivul 
muncitoresc de la întreprinderea 
mecanică din Gheorgheni, venind 
în sprijinul minerilor, a asimilat 
și introdus în fabricație mașini de 
săpat canale, cu caracteristici teh- 
nico-funcționale superioare celor 
similare, mașini necesare Combina
tului minier de la Rovinari. De 
asemenea, la întreprinderea de 
fier Vlăhița se toarnă și se prelu
crează o serie de repere care vor 
intra în componența mașinilor de 
încărcat și descărcat pneumatice 
pentru grăbirea transportului de 
cărbune extras către termocentrale.

materiale
noi instalații care asigură materia 
primă necesară secțiilor de țesăto- 
rie. După cum ne Informează 
Gheorghe Baltă, cu noile instalații, 
capacitatea de producție a intre- 
prinderji sporește, se reduc chel
tuielile de transport care se făceau 
pină acum cu materiile prime rea
lizate prin cooperare cu unități si
milare din țară, iar aprovizionarea 
locurilor de muncă se face acum 
în mod ritmic și îndestulător.

Firește, numărul veștilor primite 
Ieri, de la corespondenții „Scinteii" 
a fost mult mai mare decit am 
reușit noi să cuprindem in spațiul 
acestui „tur de orizont" prin jude
țele țării. Cu siguranță, știrile pe 
care le vom primi în zilele urmă
toare vor aduce în prim plan rea
lizări și mai importante, mărturii 
ale hotăririi cu care oamenii mun
cii, întregul nostru popor intîmpină 
alegerile de la 17 martie.

Ancheta realizată de 
Petre POPA

Cu toată asprimea acestei 
Ierni, termocentrala Mintia- 
Deva pulsează zi de zi in sis
temul energetic național circa 
19—20 milioane kWh. In bătă
lia pentru sporirea producției 
de energie electrică sînt an
grenați toți oamenii muncii din 
această modernă termocentra
lă, care desfășoară o activitate 
stăruitoare pentru exploatarea 
la parametrii superiori a tutu
ror agregatelor și instalațiilor. 
Unul dintre punctele fierbinți 
ale activității din aceste zile 
este depozitul de cărbune — 
— in fotografie — unde se află 
In stoc importante rezerve de 
lignit energetic. în prezent, în 
depozitul termocentralei se gă
sesc peste 150 000 de tone de 
cărbune, asigurindu-se alimen
tarea ritmică a grupurilor 

energetice
Foto : Cornel Mocanu

Campania agricolă de primăvară
- temeinic pregătită !

SUB SEMNUL URGENȚEI:
Condiționarea și preluarea semințelor

A mai rămas puțin timp pini la începerea insămințărilor de primă
vară, timp in care unitățile agricole, concomitent cu celelalte pregătiri 
necesare, au obligația să-și asigure semințe cu insușirl biologice superi
oare și adecvate zonei respective. Există sămința necesară pentru apro
piata campanie de primăvară ? Care este stadiul condiționării și analizării 
însușirilor biologice ale acesteia ?

La direcția de specialitate din Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare sîntem informați că pentru fiecare cultură in parte au fost 
asigurate semințe cu însușiri biologice superioare in cantități mai mari 
decit în alți ani, iar la unele sortimente există chiar o rezervă importantă. 
Pentru ca insămințările, îndeosebi la culturile din prijna urgentă, să 
poată începe imediat ce starea terenului va permite, se impune ca semin
țele respective să ajungă cit mai devreme in unitățile agricole.

La griul de primăvară, orzoai- 
că, ovăz, mazăre și. sfeclă, deci la 
culturile care se seamănă îri prima 
epocă, întreaga cantitate de sămîn- 
ță este pregătită și se află depozi
tată in magaziile centrelor specia
lizate. Pe măsură 'ce vremea se va 
îmbunătăți, ea urmează să fie pre
luată de către unitățile producătoare, 
într-un stadiu avansat de pregătire 
se află și sămința de in pentru ulei 
(cultură pentru care s-a asigurat un 
excedent de aproape 2 000 tone) și cea 
de floarea-soarelui, expedierea aces
teia din urmă fiind însă condiționată 
de executarea tratamentelor împotri
va bolilor și dăunătorilor.

O atenție aparte trebuie acordată 
condiționării seminței de porumb. 
Este bine cunoscut faptul că, pentru 
conservarea corespunzătoare a po
rumbului de sămînță, este obligato
rie uscarea știuleților în vederea re
ducerii umidității boabelor la limita 
stabilită prin normele in vigoare. în 
acest scop, .unitățile specializate sînt 
dotate cu stații de uscare. Potrivit 
unui program special întocmit de or
ganele de specialitate și aprobat de 
conducerea ministerului, în aceste 
stații urma să fie uscată aproape în
treaga cantitate de sămînță de po
rumb, cel tîrziu pină Ia începutul 
lunii ianuarie, adică înainte de apa
riția gerurilor mari, care, in anumite 
cazuri, pot afecta germinația boabe
lor. Prevederea nu a fost respectată, 
la această dată aflindu-se in pătu-

Cum se acționează pentru asigurarea semințelor necesare?
TELEORMAN. „Spre deosebire de 

alți ani, pentru 1985 ne-am asigurat 
în condiții mult mai bune semințele 
necesare la toate culturile — ne spu
ne inginerul Mircea Popescu, direc
tor cu. producția vegetală Ia direcția 
agricolă județeană. Din analizele de 
laborator a reieșit că germinația este 
foarte bună, fiind cuprinsă între 90 
șl 99 la sută, atît la porumb, cît și 
la floarea-soarelui, soia, In și la cele
lalte culturi. în,principal, s-a urmă
rit să se satisfacă structura pe soiuri 
și hibrizi, solicitată de specialiștii din 
unitățile agricole".

La Inspectoratul județean pentru 
controlul calității semințelor și ma
terialului săditor aflăm că, după e- 
fectuarea analizelor de laborator, 
s-au eliberat buletine roșii prin care 
s-a atestat valoarea culturală a în
tregii cantități de semințe de floarea- 
soarelui, soia, mazăre, fasole și in. 
Pe măsură ce se primește restul se
mințelor de porumb, ricin și trifolie- 
ne, continuă efectuarea analizelor de 
laborator.

Ne-am continuat investigațiile la 
Centrul județean pentru semințele de 
cereale și plante tehnice din Alexan
dria. Aici, in depozite, remarcăm con
dițiile bune de păstrare a semințelor. 
Acestea, ambalate în saci cu etiche
te pe care se specifică rezultatele 
analizelor, sînt gata de a fi distri
buite In unități. înainte de a fi expe
diată sămința de floarea-soarelui va 
fi tratată cu substanțe chimice. Lu

Maximă exigență pentru calitatea 
reparațiilor la tractoare

în stațiunjle pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Vrancea, re
pararea tractoarelor și mașinilor a- 
gricole care vor fi folosite în campa
nia agricolă de primăvară este pe 
terminate. Care este calitatea lucră
rilor de reparații 7 Pentru a afla 
răspuns la această întrebare ne-am 
oprit la început la centrul speciali
zat de la S.M.A. Adjud. Consemnăm 
un element pozitiv : dacă în 1983 
„căderile" motoarelor in perioada de 
garanție reprezentau 6 la sută, în 
1984 ele au coborit la 2 la sută, Iar 
în 1985, potrivit hotăririi organizației 
de partid care a fost însușită de toți 
lucrătorii unității, acestea urmează 
să fie complet eliminate. Cum se 
acționează practic pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv 7

în primul rînd, la controlul de ca
litate nu se admit nici un fel de a- 
bateri. La toate posturile de lucru, 
preocuparea pentru respectarea teh
nologiei de reparații este evidentă. 
Pentru piesele care alcătuiesc un 
motor, tehnologia de reparații pre
vede toleranțe dimensionale precise. 
Ce se intîmplă cînd acestea nu sînt 
respectate 7 Cităm din registrul de 
evidență al defecțiunilor constatate 
pe fluxul de reparații': „în urma 
rectificării unui arbore motor de că
tre muncitorul Gheorghe Boaru, a 
rezultat un diametru la palier cu 
cinci sutimi de milimetru mai mare, 
iar la bielă — cu o sutime mai mic, 
față de cotele prevăzute." Dacă la 
primul element, măsurătoarea arată 
clar o greșeală de execuție, la cel 
de-al doilea diferența este acceptată 
de tehnologie. Cu toate acestea, am
bele erori au constituit „un caz" ce 
a fost analizat, cu toată exigența, în 
secția respectivă. De ce 7 „Nu admi
tem nici o abatere dimensională ori- 
cit de mică, nici chiar pe cele ad
mise pentru că, mai devreme sau 
mai tîrziu, acestea vor scurta vjața 
motorului — ne-a spus maistrul Ion 
Plescan, șeful C.T.C.- Orice greșeală 
de execuție acum în atelier, dacă nu 
este depistată, provoacă defecțiuni 

lele unităților agricole sau ale centre
lor de semințe circa 25 000 tone de 
porumb știuleți, care urmează să fie 
uscat și condiționat în perioada ur
mătoare. Mari cantități de porumb 
neuscat se află tocmai in cele mai 
importante județe agricole — Giur
giu, Brăila, Dolj, Constanța, Galați, 
Teleorman, unde urmează a se cul
tiva suprafețe întinse în sistem in
tensiv, sau în județe — Iași și Vas
lui — în care s-au înregistrat tem
peraturi mai scăzute. în această si
tuație, concomitent cu măsurile me
nite să asigure încheierea neîntîr- 
ziată a condiționării seminței de po
rumb, se impune ca aceasta să fie 
analizată, cu cea mal mare exigență, 
pentru a se determina cu exactitate 
parametrii ei calitativi, și în func
ție de aceștia să revadă însăși des
fășurarea schimbului de semințe 
între județe.

Merită evidențiat faptul că In acest 
an cantitățile de semințe ce se trans
feră (exceptînd cea de porumb) sint 
mai mici decit în anul trecut. De 
comun acord cu organele de resort 
s-a întocmit un grafic de transport 
pentru întreaga cantitate de sămînță, 
grafic care se află acum în plină 
desfășurare, urmînd ca pină la sfîr- 
șitul lunii acțiunea să se încheie. 
De clteva zile unitățile agricole cul
tivatoare au început să ridica de la 
centrele specializate semințele nece
sare.

crări de condiționare se fac în aceste 
zile la ricin ; din totalul de 300 tone, 
realizindu-se operațiunile respective 
la 230 tone. De asemenea, se prelu
crează in stația de decuscutare ulti
mele cantități de semințe de trifo- 
liene. „Se ridică unele probleme In 
legătură cu sămința de porumb — 
ne spune inginerul Florea Gițoi, șe
ful centrului. Față de graficele sta
bilite In ultima parte a anului trecut, 
lucrările de condiționare sînt întîr- 
ziate cu aproape trei săptămîni". Pe 
scurt, iată despre ce este vorba, 
încă nu eu ajuns la centru 100 tone 
de porumb știuleți aflați in pătulele 
cooperativelor agricole din Suhaia, 
Plosca și Slobozia Mîndra. Totodată, 
trebuie uscate pentru a fi aduse la 
umiditatea normală semințe de po
rumb insumînd 350 tone (inclusiv cu 
cel care urmează a fi adus din uni
tățile amintite). Situația se datorează 
lipsei carburanților pentru transport. 
Cu sprijinul comitetului județean de 
partid s-au format două coloane 
auto care aduc porumbul de la uni
tățile amintite. Se preconizează ast
fel ca in cîteva zile tot porumbul să 
ajungă la centrul din Alexandria. 
Rămîne, In continuare, ca urgență 
aprovizionarea cu motorina necesară 
procesului de uscare și batozare 
pentru care există cotă repartizată. 
Numai astfel va putea fi pusă la 
dispoziția unităților întreaga canti
tate de semințe de porumb. Și o altă 
problemă ridicată de șeful centrului: 

mari ce nu pot fi remediate In 
cîmp".

Menționăm că aici controlul tehnic 
este astfel organizat Incit nici o pie
să care nu corespunde parametrilor 
de calitate stabiliți de tehnologia de 
reparații nu trece prin acest filtru. 
Faptul că, la fiecare post de lucru, 
calitatea operației este garantată de 
semnătura celui ce a efectuat-o, spo
rește răspunderea personală, astfel 
că pentru orice defecțiune constatată 
se știe cu precizie cine e vinovat

Exigenței ridicate în ce privește 
calitatea lucrărilor trebuie să-i co
respundă o dotare tehnică și o orga
nizare pe măsură. Desigur, centrul 
de reparații de la S.M.A. Adjud a 
beneficiat de importante “ investiții, 
fapt ce l-a permis să procure un 
mare număr de utilaje, între care 
amintim instalația de metalizare, 
strunguri, freze, macarale, pod ru
lant monoraiuri pentru transportul 
mecanizat al motoarelor sau contei- 
nerelor cu piese de schimb ș.a. A- 
cestea nu asigurau însă efectuarea In 
totalitate a gamei de lucrări pe flu
xul tehnologic. Aici au intervenit 
ingeniozitatea, competența profesio
nală, pasiunea și dăruirea lucrători
lor. Ei au conceput, au adaptat și 
au realizat prin autodotare, toate 
mașinile care lipseau. Fără îndoială, 
diversitatea mașinilor șl a operații
lor ce se efectuează cer calificare 
înaltă, cunoașterea mai multor me
serii. Din efectivul centrului, 17 
muncitori sint strungari, frezori, rec
tificatori, sudori, mecanici de pom
pe de injecție și lăcătuși, dar fie
care din ei mai cunoaște încă una 
sau două meserii. Ceilalți, avînd ca
lificarea de bază ca mecanici agri
coli, au fost ajutați să învețe alte 
meserii, tocmai pentru a putea fi re
partizați oricînd, la orice loc de 
muncă sau operație, după cum cere 
producția.

Ce spun beneficiarii motoarelor 
reparate la centrul de la Adjud 7 Ne 
aflăm la S.M.A. Sihlea, unde se re
pară tractoare cu motoare aduse de 

stația de uscat și calibrat prelucrează 
și 1 900 tone porumb pentru județele 
Giurgiu, Argeș și Dîmbovița. Se 
solicită ca, pe măsura prelucrării, 
să fie asigurate vagoanele necesare 
expedierii acestor semințe. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scinteii").

DOLJ. Ca urmare a măsurilor lua
te de organele de specialitate s-a a- 
sigurat întreaga cantitate de semințe 
necesare : aproape 2 800 tone porumb 
boabe, peste 200 tone floarea-soare
lui, 1 900 tone soia, circa 100 tone sfe
clă de zahăr, 700 tone mazăre, peste 
200 tone fasole și aproape 460 tone 
in. în scopul obținerii unor producții 
superioare la porumb, care constituie 
una din culturile de bază din județul 
Dolj, cu sprijinul Ministerului Agri
culturii a fost repartizată sămință 
din grupa hibrizilor mijlocii și tar
divi, cu potențial biologic ridicat 
Deși din probele prezentate de uni
tățile de producție spre analiză re
zultă că, din .punct de vedere calita
tiv, acestea întrunesc condițiile pre
văzute în standarde, pentru a avea 
certitudinea utilizării acestora cu 
randament maxim continuă acțiunea 
de testare a indicilor de germinație.

întreaga cantitate de semințe care 
urmează să fie introduse sub brazdă 
In această primăvară a fost analizată, 
Întrunind în totalitate condițiile ce
rute. Problema principală a condu
cerilor unităților agricole o reprezin
tă în această perioadă ridicarea rit
mică și în flux continuu a cantită
ților de semințe repartizate în func
ție de structura indicatorilor de plan. 
Pină la această dată. 35 unități agri
cole au ridicat din depozitele centru
lui de semințe cantitățile repartizate 
pentru culturile furajere, in și floa
rea-soarelui. în aceste zile, cînd dru
murile de acces permit deplasarea 
mijloacelor de transport, există con
diții să fie intensificată acțiunea de 
preluare a semințelor de către toate 
unitățile agricole, asigurindu-se ast
fel condiții ca la declanșarea tnsă- 
mînțărilor ele să dispună de întrea
ga cantitate -de sămînță prevăzută. 
(Nicolae Băbălău, corespondentul 
„Scinteii").

BRAILA. In județul Brăila, sămîn- 
ța este asigurată atît cantitativ, cît 
și calitativ. Există Chiar și disponi
bilități pentru livrare în alte județe. 
De exemplu, s-au asigurat în totali
tate cele 169 tone floarea-soarelui, 
79 tone sfeclă de zahăr, iar la soia 
există chiar un plus de 1 600 tone. 
Odată cu primirea repartițiilor pen
tru transferurile de semințe s-au în
tocmit grafice de transport și a în
ceput expedierea In județe a prime
lor 400 tone porumb. In total, din 
județul Brăila urmează să fie expe
diate altor județe 2 000 tone porumb, 
500 tone soia, 80 tone floarea-soarelui.

Din datele furnizate de organele de 
specialitate rezultă că, în urma con
diționării semințelor și analizelor de 
laborator, semințele corespund nor
melor de calitate. Pină acum s-au 
condiționat și au fost analizate 4 000 
tone porumb și întreaga cantitate de 
sămînță de soia, floarea-soarelui și 
năut. Întrucît mai sînt de condiționat 
1 500 tone orez și 3 700 tone porumb, 
analizele de laborator continuă. în- 
cepînd din această săptămînă, să- 
mînța este preluată de unitățile agri
cole. O problemă deosebită se ridică 
In legătură cu pregătirea seminței de 
porumb. La această dată, în pătulele 
unităților agricole mai sînt 1 000 tone 
știuleți, iar alte 2 700 tone — la cen
trele din Vădeni și Brăila-Triaj, care 
așteaptă să fie uscat. S-au luat 
măsuri de prelucrare și a acestor 
cantități de sămînță (Corneliu Ifrim, 
corespondentul „Scinteii")., 

la centrul amintit. Pe măsură ce 
tractoarele sint scoase in curte pen
tru testări și recepție, altele le iau 
locul. „Nu am stat nici o oră în ac
tuala campanie de reparații, pentru 
că nu ne-au lipsit niciodată motoa
rele — ne spune ing. Ion Tăicuțu, 
directorul stațiunii. Lucrătorii cen
trului de reparații de la S.M.A. Ad
jud respectă cu cea mai mare stric
tețe atît calitatea, cît și graficele de 
livrări. în acest fel, putem lucra rit
mic șl avem condiții să respectăm, 
la rindul nostru, tehnologia de repa
rații". Asistăm la probele de func
ționare efectuate la- Iotul de tractoa
re care abia fusese scos din hală. 
Toate au trecut cu bine examenul 
calității. La S.M.A. Odobești, conco
mitent cu montarea ultimului Iot de 
motoare, a început recepția tractoa
relor. Comisia formată în cadrul uni
tății le cercetează cu cea mai mare 
atenție. Inginerul Dumitru Hăncu- 
lescu, directorul stațiunii, ne face 
cîteva precizări : „Urmărim cu deo
sebire consumul de motorină. înca
drarea în normele de consum depin
de în cea mai> mare măsură de mo
dul în care au fost reparate și re
glate pompele de injecție. Probarea 
tractorului în sarcină arată că pom
pa de injecție, inima motorului, 
pulsează bine". Reținem și părerea 
maistrului Gheorghe Apostu de la 
atelierul S.M.A. Măneștl, care după 
efectuarea recepției „ascultă" un 
motor. „Nu se deosebește cu nimic 
de unul nou — ne spune el. Acum 
nu avem nimic de reproșat. Proba 
rezistenței in timp o va face cîmpul".

Opinii pozitive referitoare la ca
litatea motoarelor reparate la cen
trul de la S.M.A. Adjud am consem
nat și în alte unități. Este o dovadă 
a seriozității, a competenței profe
sionale și a modului responsabil în 
care lucrătorii de aici au înțeles 
să-și facă datoria.

Lucian CIUBOTARU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii*
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IN NUMELE IDEALURILOR DE DREPTATE 
Șl LIBERTATE ALE POPORULUI

Bogatele tradiții ale luptei po
porului nostru, in frunte cu Partidul 
Comunist Român, pentru eliberare 
socială și națională, înscriu la loc de 
frunte contribuția pe care a avut-o 
clasa muncitoare in bătăliile împo
triva exploatării și asupririi capita
liste, pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru independenta, 
suveranitatea și integritatea patriei. 
Din șirul acestor confruntări de 
clasă se detașează pregnant eroicele 
lupte revoluționare din ianuarie— 
februarie 1933, care au reprezentat 
apogeul luptelor desfășurate de oa
menii muncii din țara noastră în anii 
crizei economice din 1929—1933. Sub
liniind uriașa însemnătate a eroice
lor bătălii de clasă de acum 52 de 
ani, secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aprecia că acestea „au marcat o. 
nouă etapă în istoria mișcării mun
citorești revoluționare din țara noas
tră, demonstrind maturitatea politică 
a clasei muncitoare, afirmarea ei ca 
forța socială cea mai avansată, in 
stare să conducă masele populare, 
întregul popor, in lupta contra asu
pririi burghezo-moșierești, pentru o 
viață mai bună, pentru apărarea 
libertăților democratice, a păcii și 
independentei naționale".

Criza economică mondială interbe
lică a avut consecințe dintre cele 
mai grave ' pentru țara noastră, 
datorită unor factori specifici, prin
tre care : predominarea în economie
a unei agriculturi extensive, slab 
înzestrată tehnic, acapararea unor 
întreprinderi importante de către 
monopolurile străine (ceea ce a 
adîncit starea de dependență eco
nomică și politică a țării), ruinarea 
și falimentul a numeroase întreprin
deri, în primul rînd mici și mijlocii, 
scăderea catastrofală a preturilor la 
produsele destinate exportului, con
comitent cu menținerea la un nivel 
ridicat a preturilor produselor im
portate. Consecințele crizei ău afec
tat puternic clasa muncitoare, țără
nimea. o serie de categorii sociale 
mijlocii șl părți însemnate ale-inte
lectualității. determinînd amplifi
carea și adincirea tuturor contradic
țiilor regimului burghez din Româ
nia. Nemulțumirea populară s-a 
transformat treptat intr-un val de 
acțiuni revoluționare, caracterizat, 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin puternice mișcări 
de mase, demonstrații și greve, ce 
au cuprins sute de mii de oameni al 
muncii și au atins un înalt nivel 
combativ.

In aceste condiții, Partidul Comu
nist Român, afirmindu-se ca expo
nentul cel mai fidel al intereselor 
vitale ale celor ce muncesc, și-a 
Intensificat activitatea de organizare 
și mobilizare la luptă a muncitori
mii. indeosebi a detașamentelor ei 
cele mai puternic lovite de criză — 
petroliștii, feroviarii, minerii, meta- 
lurgiștii, textiliștii etc. — care erau 
Bi cele mai combative categorii de 
muncitori. La chemarea partidului, 
luptele revoluționare au cuprins 
întreg teritoriul țării, mase largi de 
oameni ai muncii angajîndu-se într-o 
Înfruntare deschisă cu regimul ca
pitalist. In cursul a numeroase greve 
și manifestații de stradă s-au afir
mat răspicat obiective economice și 
politice de interes general, un ade
vărat program de luptă vizînd ridi
carea stării materiale a maselor, lăr
girea drepturilor democratice, edi
ficarea unor rînduieli mai bune și 
mai drepte, apărarea independenței 
și suveranității naționale. Aflată in 
primele rînduri ale acestor bătălii, 
clasa noastră muncitoare a dovedit, 
Încă o dată, înalta sa maturitate 
politică si combativitate revolu
ționară. patriotismul fierbinte, răs
punderea față de prezentul și 
viitorul patriei, capacitatea de a-și
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Se extinde oferta 
de servicii publice

Preocupări și rezultate ale cooperației 
meșteșugărești din Capitală

Oferta de servicii pe an
samblul cooperației meș
teșugărești bucureștene ur
mează să sporească în acest 
an, față de 1984, cu peste 
500 milioane lei, creștere 
ce echivalează cu sporul 
înregistrat în primii patru 
ani ai actualului cincinal, 
luați la un loc. In conti
nuare, pină în 1990, se pre
vede dublarea volumului 
de activitate, asigurîndu-se 
astfel o ofertă de servicii, 
in medie pe locuitor, de 

, peste 3 000 lei anual.
în primul rind, se va 

urmări apropierea servici
ilor de beneficiari. prin 
dezvoltarea rețelei de uni
tăți din cartiere. Deși in 
ultimii ani s-au construit 
numeroase ateliere mește
șugărești in noile cartiere, 
totuși mai bine de jumă
tate din numărul solicită
rilor continuă să fie con
centrate in perimetrul cen
tral al orașului. Pentru a 
se crea cetățenilor posibi
litatea de a-și rezolva in 
zona propriului cartier 
cerințele de servicii, cele 
aproape 70 de noi unități 
meșteșugărești, care se vor 
adăuga in acest an celor 
existente, vor fi amplasate 
la parterul blocurilor din 
noile ansambluri de locuin
țe din cartierele Titan, 
Berceni-Olteniței, Drumul 
Taberei, Aviatorilor, Raho
va, Cringași ș.a.

Noile unități vor fi pro
filate îndeosebi pentru 
sfera serviciilor cel mal 
mult solicitate : pentru re
pararea bunurilor de folo
sință îndelungată, pentru 
confecționat și reparat 
obiecte de îmbrăcăminte și 
Încălțăminte etc. Se vor lua 
măsuri ca în fiecare car
tier să funcționeze cel 
puțin cite o unitate de 
întreținere a aparaturii e- 
lectrocasnice, de croitorie, 
tricotaje, încălțăminte, fri
zerie și coafură.

Pentru a se remedia ca
rențele constatate in unele 

îndeplini cu strălucire misiunea sa 
istorică.

Viguroasele lupte desfășurate de 
muncitorii petroliști din Valea Pra
hovei in ianuarie 1933 și cele ale 
muncitorilor ceferiști de la atelierele 
„Grivița" din București din 15—18 fe
bruarie 1933 au constituit punctul cul
minant al bătăliilor de clasă desfășu
rate de proletariatul român în pe
rioada. crizei economice. Grevele și 
mișcările din perioada crizei, arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au ex
primat în modul cel mai grăitor 
spiritul combativ al clasei noastre 
muncitoare, afirmarea rolului Parti
dului Comunist, a capacității sale de 
a organiza și conduce lupta oamenilor 
muncii. Ele au demonstrat cu vigoare 
că forța clasei muncitoare constă in 
unitatea ei, că aceasta este o con
diție fundamentală pentru asigurarea 
rolului conducător al proletariatului 
in lupta întregului popor.

O importanță deosebită a avut-o, 
în acest context, înfăptuirea Frontu
lui Unic Muncitoresc pe scară locală, 
regională și pe ramuri economice, 
cit și la nivelul întregii țări, ceea 
ce a imprimat luptelor proletare un 

52 de ani de la eroicele lupte revoluționare 
ale muncitorimii române din ianuarie-februarie 1933

caracter unitar și combativ. Această 
trăsătură a caracterizat, totodată, 
ampla , mișcare de solidaritate cu 
muncitdrii aflați în luptă. Astfel, 
cu muncitorii „Gr'iviței" s-au soli
darizat lucrătorii întreprinderilor 
„Malaxa", „Wolf“, „Voina", „Le- 
maître", „Laromet", „Ford Română", 
„Saturn", „Birman", „AdesgoV, de la 
alte și alte fabrici și ateliere din 
Capitală, din numeroase orașe ale 
țării. Se ilustra cu deosebită preg
nanță faptul că în lupla muncitori
lor grivițeni, clasa noastră munci
toare vedea propria sa luptă, protes
tul său hotărît împotriva exploată
rii și asupririi sociale, voința sa de 
a se opune 'fascismului și războiului, 
de a apăra neabătut drepturile 
suverane ale tării.

Puternicele confruntări de clasă 
din ianuarie—februarie 1933 aveau 
ca fundal o situație internațională 
îngrijorătoare prin instaurarea dic
taturii fasciste, hitleriste în Germa
nia, care reprezenta un pericol grav 
pentru libertatea, independența și 
integritatea multor țări, printre care 
și România. împrejurările noi ce 
caracterizau situația internă și exter
nă confereau luptei muncitorimii 
române un tot mai evident caracter 
politic-național, avînd drept țel salv
gardarea intereselor majore ale țării.

Aceste lupte au avut, pe lingă 
semnificația lor politică, un evident 
caracter antiimperialist, fiind îndrep
tate șl împotriva capitalismului 
străin., Drept urmare a acestor lupte, 
a devenit caduc planul de la Gene
va, prin care cercurile financiare 
occidentale urmăreau să dicteze în 
problemele economice și politice ale 
României.

Desfășurindu-se la scurt timp după 
instaurarea dictaturii hitleriste în 
Germania, luptele muncitorești din 
1933 au avut și o însemnătate inter
națională. inscriindu-se printre pri
mele mari acțiuni ale proletariatului 
mondial împotriva fascismului. Se 
ilustra astfel, o dată mai mult, anti
fascismul consecvent al clasei noas
tre muncitoare, faptul că proleta
riatul român a înțeles de la început 
grava primejdie pe care hitlerismul 
o reprezenta la adresa păcii, inde
pendenței și cuceririlor democratice 
ale poporului, hotărirea clasei noas
tre muncitoare de a sta. în fruntea 

zone ale orașului, se va 
trece la reorganizarea uni
tăților existente, astfel îneît 
in același spațiu să se asi
gure mai multe servicii de 
profiluri apropiate. Bună
oară, în atelierele de croi
torie se vor introduce șl 
activitățile de tricotaje, re
maiat ciorapi și chiar de ‘ 
cojocărie ; în unitățile de 
radio-TV se vor introduce 
activități ca montarea de 
antene, repararea de cea
suri electronice etc.

O atenție deosebită se 
va acorda în acest an și, 
în continuare, în cincinalul 
1986—1990 extinderii acti
vității de achiziții de la 
populație — în vederea re- 
condiționării și valorifică
rii — a obiectelor de îm
brăcăminte și încălțăminte, 
a bunurilor de folosință în
delungată uzate (autoturis
me, televizoare, aparate de 
radio, frigidere, ceasuri, 
aparatură electrocasnică, 
mobilă ș.a.). Dacă în’urmă 
cu 3—4 ani această activi
tate se desfășura în doar 
cîteva unități, care realizau 
un volum de servicii de 
numai citeva mii de lei, 
în acest an vor funcționa 
peste 100 asemenea unități, 
care și-au propus să achi
ziționeze și să valorifice 
bunuri în valoare de peste 
30 milioane Iei.

Anul 1985 și cincinalul 
1986—1990 vor marca noi 
etape în creșterea calității

Gospodari
în noile cartiere și an

sambluri de locuințe ale 
Brașovului — Valea Cetă
ții, Timiș-Triaj, Hărma- 
nului. Bartolomeu-Nord, 
Tractorul — se lucrează 
din plin, chiar în aceste 
zile de iarnă, la plantarea 
de arbori ornamentali.

— Primăvara și toamna 
— ne relatează Marcel 
Laurențiu, șeful sectorului

serviciilor. Pentru aceasta 
se prevede îmbunătățirea 
nivelului de dotare a uni
tăților cu aparatură și 
utilaje adecvate (indeosebi 
iii activitățile de croitorie, 
tricotaje, foto, marochină- 
rie, blănărie, reparații de 
aparate electrice și electro
nice, autoturisme). In plus, 
pentru satisfacerea tuturor 
solicitărilor de blănărie, 
cojocărie, tăbăcărie, vopsi- 
torie este prevăzută pune
rea in funcțiune a unei 
mari unități de prelucrare 
a pieilor. Pentru onorarea 
mai operativă a tuturor so
licitărilor in profilurile re- 
parații-incălțăminte și con
fecții, în care în anumite 
perioade, de sezon, se mai 
produc aglomerări de lu
crări, este prevăzută des
chiderea în 1985 a 22 de 
noi ateliere, asigurindu-se 
totodată și forța de muncă 
necesară.

Factorul hotăritor de 
care depinde ridicarea ca
lității serviciilor .îl consti
tuie creșterea nivelului de 
calificare al meseriașilor. 
Tinind cont de exigențele 
sporite care se pun in fața 
prestatorilor de servicii, 
cooperativele bucureștene 
au stabilit reciclarea -în 
acest an, a întregului co
lectiv de muncitori din 
atelierele meșteșugărești. 
Odată cu perfecționarea 
pregătirii profesionale se 
urmărește— pe baza unor 
programe amănunțite de 
măsuri, stabilite la nivelul 
tuturor cooperativelor — și 
ridicarea nivelului de edu
cație, întărirea ordinii și 
disciplinei, întronarea co
rectitudinii în unități.

Mihai IONESCU

neobosiți
de gospodărie comunală al 
consiliului popular muni
cipal — cind se fac, de obi
cei, plantările de arbori, ar
buști, pomi fructiferi sau 
puieti, sint anotimpuri 
foarte aglomerate în ac
țiuni gospodărești. De 
aceea, ne-am gindit să 
schimbăm puțin acest 
obicei, pentru a cîștiga 
timp și a ține pasul eu dez

luptei poporului pentru apărarea in
tegrității și suveranității patriei. 
Aceasta explică, în mare măsură, 
ecoul pe care l-au avut peste'hotare 
aceste lupte, amploarea și intensita
tea acțiunilor de solidaritate cu pro
letariatul român.

In contextul acestor evenimente si 
îndeosebi în timpul acțiunilor de so
lidarizare cu conducătorii luptelor 
revoluționare, cărora li s-a înscenat 
un odios proces, s-a afirmat și im
pus personalitatea politică a tânărului 
muncitor revoluționar de atunci, 
conducătorul de azi al Partidului Co
munist Român și al României socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a primit din partea partidului 
sarcina de a prezenta la proces pro
testul muncitorilor din București. El 
s-a remarcat încă de atunci prin 
dîrzenie și tenacitate revoluționară, 
printr-o remarcabilă clarviziune po
litică, prin devotament fără mărgini 
față de cauza clasei muncitoare, a 
partidului ei revoluționar, a libertății 
și propășirii României.

In perioada ce. a urmat, partidul 
a desfășurat o intensă activitate pen
tru ralierea pe o platformă comună 

a tuturor forțelor patriotice, democra
tice, antifasciste, interesate în apăra
rea drepturilor și libertăților de
mocratice, în stăvilire^ pericolului 
fascist, în promovarea intereselor 
majore ale națiunii. Cutezanța, eroi
ca luptă politică, ideologică dusă 
în acei ani de partidul comunist in 
fruntea clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor progresiste, sub steagul de
mocrației și al independentei țării, 
amploarea mișcării antifasciste au 
stăvilit pentru un timp ascensiunea 
spre putere a organizațiilor de ex
tremă dreaptă și înrobirea țării 
Germaniei naziste.

în anii regimului de dictatură mi- 
litaro-fascistâ, ai dominației hitleris
te și antrenării țării în războiul anti- 
sovietic, clasa muncitoare, dovedind 
o înaltă responsabilitate națională, a 
oferit întregii națiuni exemplul unei 
totale dăruiri pentru cauza eliberării 
patriei. In pofida terorii și represiu
nilor, ea a dovedit exemplară com
bativitate, desfășurînd ample și cu
tezătoare acțiuni, constituind forța 
principală a mișcării de rezistentă 
antifascistă.

în perioada care a urmat gloriosu
lui act revoluționar din August 1944, 
clasa noastră muncitoare s-a situat 
In fruntea luptei pentru cucerirea 
puterii politice, pentru construirea 
noii orînduiri, făurind. împreună cu 
țărănimea și intelectualitatea, o nouă 
istorie a României. Clasa munci
toare — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — clasa cea mai Înaintată 
a societății, eliberîndu-se pe sine, 
a eliberat de exploatare și asuprire 
toate păturile muncitoare, întreaga 
națiune română.

în anii socialismului, odată cu ma
rile succese obținute în dezvoltarea 
forțelor de producție și perfecționa
rea relațiilor sociale, în moderniza
rea răpidă și permanentă a economiei 
naționale, forța și capacitatea clasei 
muncitoare au crescut și s-au matu
rizat, ea reprezentînd cel mai im
portant factor al progresului ma
terial șî social al țării.

Aplicînd politica partidului, clasa 
muncitoare și-a demonstrat cu stră
lucire capacitatea de a construi o 
industrie modernă, grăitor fiind 
faptul că România realizează astăzi 
o producție industrială de 53 de ori 
și un venit național de 16 ori mai 

voltarea urbanistică a Bra
șovului. Ne-am propus ca 
o parte din cei 60 000 ar
bori, arbuști și. puieți, în
deosebi arborii cu talie 
mare, din speciile de răși- 
noase, să fie plantați... 
iarna. Experiența ne-a de
monstrat că arborii plan
tați pe ger rezistă mai 
bine, devin mai viguroși, 
pierderile fiind mult re
duse, iar cheltuielile mic- 
șorindu-se și ele. Asta 
pentru că arborii sint scoși 
împreună cu baloții de pă- 
mirit necesari, care le pro
tejează rădăcina. Fiind în
ghețată. masa de pămint a 
baloților nu se desprinde 
de pe rădăcină, așa cum se 
intimplă vara, astfel că nu

Iarna grea din acest an, 
bogată in zăpadă, a pus 
mari probleme edililor din 
aproape toate localitățile 
țării. Desigur, rolul prin
cipal în deszăpezirea arte
relor de circulație l-au 
avut mijloacele mecanice. 
Dar numai intervenția lor 
n-a fost suficientă. La 
anumite operațiuni, frezele 
sau plugurile sînt neutili
zabile. Sînt apoi locuri pe 
unde acestea nu pot pă
trunde —• și după cum se 
știe, după cum prevede 
legea — e necesar și lucrul 
.„la lopată", potrivit obliga
ției cetățenilor de a-și 
curăța partea de trotuar și 
de carosabil din fața casei. 
Și trebuie spus că pretu
tindeni cetățenii, manifes- 
tlnd un înalt spirit gospo
dăresc, au pus mina pe' 
unelte și au ajutat la des
zăpezire.

Chiar tn aceste zile, cind 
In multe județe din țară a 
venit un al doilea val de 
ninsori, mii și mii de cetă
țeni lucrează la îndepăr
tarea zăpezii de pe căile de 
acces spre depozitele de 
materiale din întreprin
deri, spre fermele zooteh
nice, participă la curățatul 
străzilor și trotuarelor. Pe 
bulevardele Muncii, Ion 
Șulea, Armata Poporu

La deszăpezire, potrivit 
obligațiilor legale I

mare decît în perioada dinainte de 
cel de-al doilea război mondial. în 
procesul edificării societății socia
liste, România s-a transformat dintr-o 
țară cu o industrie și o agricultură 
slab dezvoltate, înțr-o țară indus- 
trial-agrară, cu o industrie puterni
că, modernă și o agricultură socia
listă în plină dezvoltare. Toate aces
tea demonstrează — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea 
rostita la cel de-al III-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste — ce poate realiza clasa 
muncitoare, un popor devenit liber 
și care este stăpin pe destinele sale; 
demonstrează că numai socialismul 
asigură adevărata cale pentru dez
voltarea rapidă a popoarelor.

Pornind de la marile transformări 
care au avut loc in viața socială, de 
la misiunea istorică a clasei munci
toare. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a elaborat o concepție unitară privi
toare la creșterea rolului conducător 
al clasei muncitoare in orinduirea 
noastră socialistă, atit prin repre
zentanții ei in diferite foruri, cit și 
direct, nemijlocit, in organele de de
cizie pe întreaga filieră a organis
mului social.

în cei aproape 20 de ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea, s-a 
creat la toate, nivelurile un sistem 
larg de conducere a activității, 
profund original, ca formă nouă de 
manifestare a democrației muncito
rești : consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi și centrale ca organ de 
conducere colectivă cu- caracter de
liberativ ; adunările generale ale oa
menilor muncii — for superior de 
conducere muncitorească ; organis
mele de control muncitoresc. al acti
vității economice și sociale ; unită
țile de control ale oamenilor mun
cii ; consfătuirile de lucru pe ramuri 
de activitate, congresele și conferin
țele pe plan național, organismele de 
conducere colectivă la scară na
țională.

Succesele dobîndite în moderniza
rea forțelor de producție și perfec
ționarea relațiilor sociale, creșterea 
volumului și complexității sarcinilor 
în toate domeniile, lărgirea orizontu
lui de cultură al muncitorilor, ridica
rea nivelului lor politic și ideologic, 
adincirea continuă a democrației so
cialiste accentuează poziția de forță 
socială conducătoare a clasei munci
toare, exercită o inrîurire hotăritoare 
asupra procesului de intărire a co
eziunii poporului nostru.

Acum, cînd prin istoricele hotărîri 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, întreaga noastră națiune are 
la îndemînă un amplu și mobilizator 
program de acțiune, clasa noastră 
muncitoare este chemată să dea 
uriașa măsură a potențialului său 
creator, să acționeze cu neabătută 
consecventă pentru îndeplinirea sar
cinilor pe acest an și pe întregul 
cincinal, așezînd astfel trainice te
melii pentru realizarea tn bune con
diții a cincinalului viitor, pentru 
înaintarea neabătută a patriei pe 
calea socialismului și comunismului. 
La împlinirea a 52 de ani de la e- 
roicele lupte revoluționare din la- 
nuarie-februarie 1933, întregul nostru 
popor privește cu încredere viitorul, 
adine convins că deplina unitate mo- 
ral-politică a poporului român în 
jurul partidului comunist — centrul 
vital al națiunii noastre socialiste — 
al secretarului său general, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă un uriaș izvor de forță al 
societății noastre socialiste, condiția 
fundamentală a înfăptuirii obiective
lor mărețe înscrise în Programul 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Prof. unlv. dr. 
Nicolae PETREANU

mai sînt necesare plasele 
din sîrmă. Evident, in a- 
ceastă perioadă scoaterea 
arborilor din pămint și 
apoi plantarea lor cer un 
efort in plus din cauza 
solului înghețat. Dar me
rită. Chiar în primăvara 
acestui an noile cartiere 
vor avea o frumoasă haină 
vegetală croită din iarnă.

In afară de valoarea ex
perienței ca atare, faptul 
ni s-a părut demn de con
semnat și pentru tilcul lui : 
pentru adevărații gospodari 
ai localităților nu există 
„sezon mort".

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

lui, pe șoseaua Iancului 
din Capitală am intilnit oa
meni ai muncii din marile 
întreprinderi <,23 August", 
..Republica", de la Fabrica 
de medicamente și între
prinderea de articole din 
sticlă, de la F.C.T.B., de la 
„Metalurgica", care, înainte 
de schimb sau la ieșirea 
din schimb, au zăbovit 
pentru un timp „la ză
padă".

Cu spirit gospodăresc se 
acționează și in ansamblu
rile de locuințe din cartie
re, pe străzile pe unde nu 
circulă mijloacele de 
transport I.T.B. Se curăță 
trotuarele, rigolele, gurile 
de canalizar.e, terasele 
blocurilor. Numai că nu 
toți locatarii participă la 
aceste lucrări. Deși este o 
obligație legală pentru toți 
cetățenii, unii mai așteaptă 
— probabil — invitații spe
ciale pentru a ieși „la. ză
padă". Nu vom da aici 
adrese, dar e de datoria 
organelor in drept, ale mu
nicipalității și ale consili
ilor populare de sector, să 
se deplaseze pe teren și. 
acolo unde constată aseme
nea cazuri de nepăsare, să 
treacă la aplicarea preve
derilor legale.

I. MIHAI

Instontoneu intr-uno din sălile bibliotecii Casei de cultură din orașul Novaci, județul Gorj

Dialogul permanent cu colectivele 
muncitorești—factor important 

a! creșterii calității actului artistic
O discuție cu cîțiva dintre laureații edițiilor precedente ale Festi

valului național „Cintarea României" despre o seamă de aspecte intere- 
sind calitatea actului artistic este un lucru deosebit de firesc. Oamenii 
miticii care participă in calitate de artiști amatori la actul de creație 
estetică, acești deopotrivă creatori de bunuri materiale și spirituale, au 
opinii dintre cele mai interesante vizînd propriile pasiuni, modul in care 
se împlinesc ele in cadrul Festivalului național „Cintarea României". 
Interlocutorii noștri sint : Victor Pogor, maistru la Combinatul siderur
gic Galați, responsabilul cenaclului literar „Slova oțelului", premiat 
pentru creație literară : Nina Luca, tehnician la Institutul de cercetări 
și proiectări pentru produse plate și acoperiri metalice — I.C.P.P.A.M. 
Galați, actriță amatoare ; Lîli Teodorașeu, linotipistă la întreprinderea 
poligrafică Galați, solistă de muzică ușoară ; Valentin Iancu, tehnician la 
întreprinderea Laminorul de tablă Galați, textier si instructor de bri
gadă artistică ; Nicolae Sburlan, subinginer la I.C.P.P.A.M. Galați, res
ponsabilul cineclubului „Dunărea" al Casei de cultură a sindicatelor 
Galați ; Mirița Mirițescu, elevă, membră a formației de dans modern a 
școlii populare de artă ; Relu Angheluță, muncitor, sculptor, membru al 
cenaclului artiștilor plastici amatori „Camil Ressu" din Galați.

NICOLAE SBURLAN : Participa
rea și premiile obținute la Festiva
lul național „Cintarea României", 
pasiunea pentru filmul de amatori, 
pentru mișcarea de cineclub mi-au 
adus și ne-au adus nouă, cineclu- 
biștilor din Galați, foarte multe șl 
mari satisfacții. Dezvoltarea luată 
de acest gen de creație, creșterea 
numărului cinecluburilor cu activi
tate constant bună ne-au determinat 
chiar să ne gîndim la o modalitate 
superioară care să permită dezvol
tarea în continuare, la Galați, a ar
tei cinematografice de amatori, prin 
Intermediul unui cinecenaclu. Acesta 
va reuni periodic pe membrii cineclu
burilor din oraș, punindu-i în dialog. 
Vor fi Invitați, de asemenea, scena
riști, regizori, scriitori, artiști, ceea 
ce va permite realizarea unor dez
bateri, credem noi. deosebit de utile 
pe marginea producțiilor' create. 
Vrem să avem astfel un folositor 
schimb de idei, chiar de 'cunoștințe 
într-o artă ce ne pasionează, pe care 
dorim să o stăpînim cit mai bine. 
Mai vrem ca astfel să fim mereu 
mai bine cunoscuți. prin filmele 
noastre, atit de către colegii noștri, 
membri ai cinecluburilor gălătene, 
cit și de publicul larg local. O ase
menea reuniune de cinecenaclu 
ne-ar mai ajuta șl în policalificarea 
noastră, știut fiind faptul că acum 
cineamatorul este in unele cazuri 
deopotrivă scenarist, regizor, opera
tor, interpret, realizatorul coloanei 
sonore, laborant ș.a.m.d Ca o pro
punere, cred că ar fi binevenită 
prezentarea periodică, pe scena Ca
sei de cultură a sindicatelor din 
Galați, pe alte scene din județ a 
unor spectacole complexe, susținute 
de artiști amatori. Intr-un oraș ca 
al nostru, unde mișcarea artistică de 
amatori este dezvoltată pe aproape 
toate laturile ei, se pot găsi cu re
lativă ușurință elemente care să 
poată alcătui o reprezentație varia
tă. care să fie agreată de specta
tori. dar și de noi, artiștii amatori, 
dornici de a fi văzuți cit mai des 
de către colegii și de către concetă
țenii noștri. Mai cred că nu trebuie 
așteptate neapărat ocaziile speciale 
(solicitările televiziunii, de pildă) 
pentru a alcătui asemenea specta
cole reprezentative ; ele ăr putea 
intra in obișnuitul vieții culturale 
locale.

NINA LUCA : Propunerea de a 
apărea cit mai des în fața publicu
lui constituie pentru actorii ama
tori o condiție, fără de care spec
tacolul nu poate fi considerat un act 
artistic împlinit. In formația noas
tră sîntem unsprezece membri. Ne 
bucurăm de mult sprijin din partea 
conducerii institutului în ceea ce 
prjvește realizarea spectacolelor. Insă 
ceea ce urmează, după premieră sau 
după prezentarea în festival aproa
pe că nu mai interesează pe nimeni. 
Am ajuns chiar să ne culegem sa
tisfacțiile exclusiv 'din repetițiile 
făcute, evident, fără public. Cu toa
te acestea nu sîntem o formație rău 
apreciată. Dimpotrivă. După spec
tacolul cu „Mamă",*  de D. R. Popes
cu, cu care ne-am prezentat la ulti
ma ediție a festivalului, am pus în 
scenă „Cavoul de familie", de P. Ches- 
not. Și el o reușită. Ambele au fost 
montate de C. Timofte de la Teatrul 
dramatic Galați. Totuși, numărul re
prezentațiilor oferite publicului din 
institut, din Galati cu aceste piese 
este încă mic. Gîndesc că scopul 
participării la mișcarea culturală, 
al eforturilor noastre nu constă atit 
în premiu, deși constituie și el o fi
rească satisfacție, cit in dorința și 
putința de a contribui noi înșine 
prin creația ce o realizăm la actul 
de educație artistică, realizat in fața 
unui număr cit mai mare de spec
tatori. Și ar mai’fi un lucru. In ca
drul reuniunilor din etapa republi
cană vedem prea puține din produc
țiile prezentate de colegi de-ai noș
tri din tară. Or. cred că mobilul pre
zentei în cadrul diferitelor etape ale 
competiției il constituie nu numai 
întrecerea in sine, ci și schimbul de 
experiență ce se poate realiza, chiar 
prin simpla vizionare a producțiilor 
prezentate de ceilalți. O dezbatere 
organizată, pe genuri, între laureații 
etapei republicane ar fi absolut ne
cesară.

LILI TEODORAȘCU : De ce nu 
ne-ar orienta mai mult creația în- 
eși juriile ? Locul desemnat in com

petiție, pe care-1 afli ulterior, aco
peră, desigur, o arie de calități ale 
propriei interpretări. Insă ce anume 
a determinat premiul nu prea pu
tem ști. Sau, In cazul celor care nu 
reușesc să ocupe primul loc sau 
chiar să se claseze printre premiati, 
de mare interes s-ar dovedi obser
vațiile critice, fără de care noi. ama
torii, cu greu am mai putea înainta. 
Este, cred, momentul ca actul de 
creație pe care-1 realizăm să suporte 
o atenție mai puțin protocolară, 
festivistă, îngăduitoare, și mai mult

în municipiul 
Galati

obiectivă, analitică, severă chiar. 
Unii dintre noi au timp și posibili
tăți să se lămurească singuri în le
gătură cu căile ce le pot urma, ci
tind și studiind lucrări de specialita
te ; alții însă reușesc mai puțin să 
facă aceasta. Alături de instructorul 
cu care lucrezi, de factorii culturali 
locali care au obligații de îndruma
re artistică (iar aici s-ar putea vorbi 
și despre calitatea îndrumării), și 
juriile deci ne-ar putea ajuta mai 
mult.

MIRIȚA MIRIȚESCU: Eu aș vrfea 
să fac Observația că pe mine per
sonal participarea in festival m-a 
stimulat ș» Ia învățătură. Am dat 
treapta a doua în anul în care am 
concurat în etapa republicană. Si 
le-am trecut cu succes' pe amindouă. 
Spun aceasta pentru a demonstra că 
ambele preocupări pot coexista și se 
pot implini in mod fericit. Evident, 
învățînd continuu în ambele direcții. 
Nouă, formației de dans modern, nu 
ne-au scăpat spectacolele de balet 
(atitea cite au fost) ale Teatrului 
muzical „N. Leonard" din Galati 
sau filme precum „Ana Pavlova", pe 
care le-am comentat și analizat cu 
minuție, căutind să învățăm și din 
asemenea reprezentații. Cit despre 
schimbul de experiență pe care-1 
poate constitui prezența Intr-o reu
niune de nivel republican, tmi 
amintesc că In cazul formației noas
tre am discutat ji am primit felici
tări de la alte echipe ce ne-au vă
zut evoluind pe scenă. Bănuiesc că 
au fost sincere felicitările lor. Dar 
ne-am mulțumit cu atit..

RELU ANGHELUȚA : Cred și eu 
că pasiunea pe care o manifestăm 
ca artiști amatori nu poate decit să 
ne stimuleze in prbfesie. Eu lucrez 
ca muncitor cercetător, iar arta plas
tică, desenul, sculptura mă ajută să 
înțeleg și să deprind designul. Sînt 
bucuros că avem posibilitatea de a 
ne implini pasiunile, de a concura. 
Dar atit nu e totul. Putem și trebuie 
să învățăm încă foarte mult din ex
periența și truda celorlalți. Din arta 
practicată 'de ei. De pildă, o expo
ziție cu caracter permanent a artiș
tilor plastici amatori din Galați ră- 
mine incă un deziderat. Dificil 
este pentru noi șl accesul la unele 
săli de artă plastică din alte orașe, 
chiar și Ia cel republican al artiș
tilor plastici amatori. Numai văzin- 
du-le putem învăța mai mult, pu
tem evolua. Văzîndu-le șt comeritîn- 
du-le, dezbătînd fenomenul plastic 
contemporan. Avem nevoie de ase
menea discuții la obiect, cu specia
liști. Sau ar putea veni chiar dum
nealor la noi. la Galați, unde există 
unicul muzeu din țară de artă con
temporană românească, și Împreună 
cu membrii cenaclului nostru, al fi
lialei U.A.P.. cu invitați din alte 
orașe să discernem căi și direcții 
de evoluție calitativă, in domeniul 
pasiunii pe care am îmbrătișat-o.

VALENTIN IANCU : Eu sînt in
structor ' și autor de texte de briga
dă. Fac acest lucru la întreprinde
rea unde lucrez. Ajut și o altă uni

tate gălățeană. întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo- 
cativă, unde am in grijă o formație 
de estradă. Cu amîndouă am avut 
satisfacția obținerii unor, premii I. 
Cum procedez ? Mai întîi. pentru 
alcătuirea textelor mă străduiesc să 
fiu la curent cu evenimentele din 
uzină, să cunosc cit mai bine viața 
colectivului nostru. Apoi vine discer
nerea datelor, selectarea lor și crea
rea textului in jurul unei idei. Con
trar unor metode care aud că să 
practică prin alte părți, noi. forma
ția de brigadă, nu prezentăm mai 
intii textul conducerii sau altor fac
tori. Pentru că textul e una. iar 
spectacolul altceva. Așadar, facem 
mai intii spectacolul. Pe parcursul 
realizării Iui, ne mai consultăm, mai 
schimbăm, aducem la zi ceea ce se 
perimează din evenimente. Primesc 
păreri din rindul membrilor brigă
zii. Apoi prezentăm spectacolul con
ducerii, celorlalți factori din unitate. 
Avem șansa unui director cu sim
țul umorului și a unei întreprinderi 
— Laminorul de tablă — fruntașe 
constant pe țară in întrecerea socia
listă. însă noi sîntem brigadă artis
tică ; avem deci și misiunea de a 
căuta și critica indeosebi lucrurile 
ce ne mai încurcă în muncă. Fiindcă 
și la cei mai de frunte fruntași mai 
sint și dintre acestea. Totuși, n-aș 
spune că uneori nu am și temeri, 
îndeosebi cînd prezint programul 
brigăzii la diferite vizionări și in 
etapele de concurs. Fiindcă nu toată 
lumea iubește și înțelege critica, sa
tira. umorul. Mai văd și fețe încrun
tate. Cit despre implicarea noastră 
cu spectacole în viata uzinei pot 
afirma că am fost destul de mult 
văzuți, uneori chiar cu fragmente 
din ultimul spectacol „Inspirați, ex
pirați". Și eu am părerea că nu în
totdeauna prezentările la concurs 
sînt și schimburi de experiență. Mă 
interesează ,și pe mine să aflu unde 
mă situez, nu in clasament, ci ca 
modalități folosite, ca nivel artistic, 
ca idei. Personal m-âm edificat în 
bună parte în legătură cu aceasta 
numai după ce am văzut aproape 
integral programul brigăzilor de la 
ultima ediție a Festivalului umoru
lui de la Vaslui. Mai consider, de 
asemenea, că o stagiune permanentă 
a artiștilor amatori gălățeni, cu pro
gramări pe întreprinderi și evoluții 
pe scena casei de cultură a sindi
catelor, ar contribui la „oxigenarea" 
mișcării artistice locale, ar mai vin
deca-o de festivism. i-ar mai obișnui 
pe artiști cu publicul, iar nu doar 
cu juriile si atmosfera de concurs, 
iar oamenilor muncii li s-ar crea 
noi posibilități de petrecere utilă a 
timpului liber.

VICTOR POGOR : Reprezint in 
această discuție cenaclul „Slova oțe
lului" din marele combinat siderur
gic de la Galați. Așa cum stă bine 
muncitorilor de aici, voi trece mai 
ușor peste succese — avem și noi 
premii in festival, lucrări publicate 
in reviste centrale — oprindu-mă 
mai ales asupra unor neajunsuri. 
Unul dintre ele ar ține’de îndruma
rea factorilor locali, de condițiile ce 
ni se oferă pentru ținerea întilniri- 
lor săptâminale de cenaclu. Clubul 
combinatului, pe lingă care funcțio
năm. arată nu tocmai' corespunză
tor, și ca activitate, și ca edificiu. 
De asemenea, am dorit de mai multi 
ani — și avem acest drept prin re- 
gulamentul-cadru de funcționare a 
cercurilor și' cenaclurilor literar- 
artistice — să publicăm o pla
chetă pe plan local, prin comitetul 
de partid și comitetul sindicatului de 
la combinatul nostru. N-am reușit. 
Lucrările noastre așteaptă si acum, 
undeva intr-un sertar de pe acolo, 
să fie scoase la lumină. Beneficiem 
de puține întîlniri cu oameni ai 
muncii de pe platforma combinatu
lui, astfel incit noi sîntem, as putea 
zice, mai cunoscuți pe la alte con
fruntări din țară decit la noi acasă. 
Puțini scriitori — chiar si dintre cei 
ai locului — ne vizitează, ne acordă 
atentie. Personal nu-mi amintesc ca 
în ultimii zece ani să fi avut cineva 
inițiativa de a invita un grup de 
personalități ale vieții noastre lite
rare in vizită de lucru (și de crea
ție !) pe platforma celui „mai mare 
combinat siderurgic al tării. La ulti
ma consfătuire a cercurilor și cena
clurilor literare de la Focșani am fă
cut eu o asemenea invitație. M-o fi 
auzit cineva ? Așadar, doleanțele 
noastre țin de îndrumare, de aten
tie sporită, de un plus de organizare 
a vieții literare locale (cenaclul 
„Fluviul", reprezentativ pentru miș
carea literară a Galațiului, s-a des
ființat cu vreo cinci ani în urmă, 
iar un altul care să-i reunească pe 
scriitorii de aici, aproape 30 la nu
măr. n-a luat incă ființă), de accesul 
pe care-1 dorim mai direct către co
lectivele de oameni ai muncii.

In rest, ne străduim să reprezen
tăm cit putem de bine combinatul 
nostru la toate confruntările unde 
participăm, căutind să-i sporim fai
ma și prin lucrările noastre literare.

Anchetă consemnată de 
Dan PLÂESU 
corespondentul „Scinteii"
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—- - - - - —HO TĂRÎRE- - - - - - - - -
privind aniversarea a 40 de ani 

de la victoria asupra fascismului și sărbătorirea 
„Zilei independenței României44

(Urmare din pag. I)
Boemia, eliberase peste 3 800 de lo
calități, între care 53 de orașe, avînd, 
în tot timpul războiului, pe front un 
total de circa 540 000 ostași și ofițeri 
și pierzînd în lupte grele aproape 
170 000 de oameni - morți, răniți și 
dispăruți. Pentru curajul și vitejia do
vedite pe cîmpul de luptă, peste 
300 000 de militari români au fost 
decorați cu înalte ordine și medalii 
de război sovietice, cehoslovace, un
gare și românești. Contribuția eco
nomică a României la înfrîngerea 
mașinii de război hitleriste s-a cifrat 
la peste 1 miliard de dolari, în valuta 
anului 1938, ceea ce echivalează cu 
cel puțin de 4 ori veniturile bugetului 
României din anul 1938.

Prin efectivele militare pe care le-a 
avut pe front și prin forțele materiale 
și umane mobilizate pentru susți
nerea războiului antifascist, România 
a ocupat — așâ cum au apreciat nu
meroase personalități de frunte ale 
coaliției Națiunilor Unite, inclusiv 
participant la Conferința de pace de 
la Paris - locul al patrulea în rîndul 
țărilor care au contribuit la înfrîn
gerea Germaniei hitleriste, după 
Uniunea Sovietică, Statele Unite ale 
Americii și Anglia. Astfel, la bilanțul 
războiului făcut la Conferința de 
pace de la Paris, ministrul de externe 
al Uniunii Sovietice sublinia : „Știm 
cu toții că România a fost statul care, 
printr-o acțiune hotărită s-a eliberat 
de regimul fascist al lui Antonescu, 
s-a alăturat aliaților... împreună cu 
noi, împreună cu trupele aliate, noua 
Românie democratică a început lupta 
pentru înfringerea lui Hitler, a făcut 
sacrificii considerabile in această 
luptă și noi toți recunoaștem sacrifi
ciile aduse de poporul român acestei 
cauze". Iar deputatul englez J. Tomas 
declara în Camera Comunelor: „De 
vreme ce România este a patra țară 
cu efective pe frontul împotriva Ger
maniei, ar fi cazul a se propune să i 
se acorde un statut de cobeligerantâ".

La încheierea războiului antihi
tlerist, armata română s-a întors în 
țară victorioasă, cu steagurile de 
luptă acoperite de glorie, trecind pe 
sub arcul de triumf ca o armată bi
ruitoare, care și-a făcut cu prisosință 
datoria față de patria și ponorul său, , 
față de cauza izbăvirii omenirii de 
ororile fascismului, dobîndindu-și ast
fel recunoștința binemeritată a altor 
popoare, a întregii umanități.

Acum, la aniversarea a 4 decenii 
de la victoria asupra fascismului, 
trebuie să tragem toate concluziile 
din împrejurările și cauzele care au 
dus la declanșarea celui de-al doi
lea război mondial și să facem totul, 
să acționăm ferm, împreună cu 
toate popoarele lumii, cu forțele 
iubitoare de pace de pretutindeni, 
pentru ca un asemenea flagel să nu 
mai fie posibil niciodată.

în cei 40 de ani care au trecut de 
la victoria asupra fascismului, în 
lume s-au produs profunde transfor
mări revoluționare, politice și sociale. 
In Europa, Asia, America Latină au 
apărut noi țări socialiste, care re
prezintă o uriașă forță a păcii și 
progresului. S-a prăbușit și s-a des
trămat sistemul colonial, pe ruinele 
lui construindu-se un mare număr 
de state independente, care-și afirmă 
cu tot mai multă energie hotărîrea 
de a se dezvolta libere, potrivit voin
ței și aspirațiilor proprii. Multe din 
aceste țări își manifestă opțiunea 
pentru calea socialistă de dezvol
tare economică și sociaiă. In întreaga 
lume s-a dezvoltat și se dezvoltă 
lupta popoarelor pentru apărarea și 
consolidarea independenței națio
nale, împotriva politicii imperialiste 
de dominație și asuprire, pentru 
dezvoltare liberă, de sine stătătoare, 
pe calea _ progresului, democrației și 
păcii.

Trebuie spus însă că, odată cu 
afirmarea tot mai hotărîtă a voinței 
popoarelor de a deveni deplin stă- 
pine pe propriile lor destine, de a 
trăi în pace și colaborare, în lume 
continuă să aibă loc manifestări ale 
vechii politici imperialiste de forță și 
dictat, de menținere și dobîndire de 
noi zone de influență, de încălcare 
a drepturilor și libertăților maselor 
largi populare, a independenței și 
suveranității popoarelor. Se mențin 
și chiar se agravează o serie de 
conflicte mai vechi și apar altele 
noi in diferite regiuni ale planetei. 
Ca urmare a tuturor acestor ma

13.00 Telex
13,05 La sfirșlt de sftptâmină (color)

• Melodii populare tn interpreta
rea solistului Dumitru Ridescu.
• Gala desenului animat • Uni
vers românesc. (Reportaj) • Mari 
ansambluri artistice ale R.P.D. 
Coreene • Cintecul cuvintelor. 
(Moment poetic) • Atlas muzical
• Telesport • Autograf pe por
tativ — Natalia Guberna

nifestări și, în mod deosebit, a 
accentuării cursei înarmărilor, în 
special a înarmărilor nucleare, în 
viața internațională s-a ajuns la o 
încordare deosebită, care creează 
grave primejdii la adresa vieții și 
libertății popoarelor, a păcii întregii 
lumi. în actualele împrejurări in
ternaționale, un război mondial s-ar 
transforma inevitabil intr-un război 
nuclear, care ar duce la distrugerea 
continentului european, a înseși con-, 
dițiilor existenței vieții pe planeta 
noastră.

In aceste condiții, oprirea cursei 
înarmărilor, preîntîmpinarea războiu
lui și apărarea păcii constituie pro
blema fundamentală a epocii noas
tre. Aceasta impune, mai mult ca 
oricînd, ca toate popoarele lumii - 
îndeosebi cele din Europa, care au 
cunoscut din plin, in acest secol, 
consecințele celor două războaie 
mondiale - să țină seama de învă
țămintele istoriei și să-și unească 
eforturile, să conlucreze activ, pînă 
nu este prea tîrziu, pentru a opri 
mersul periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război, spre o 
catastrofă nucleară.

România a salutat întîlnirea mi
niștrilor de externe sovietic și ame
rican de la începutul acestui an și 
consideră că înțelegerile la care s-a 
ajuns privind organizarea de nego
cieri asupra unor probleme impor
tante ale armamentelor nucleare și 
ale Cosmosului reprezintă un factor 
pozitiv și au o însemnătate deose
bită. Popoarele lumii așteaptă ca, și 
în continuare, cele două mari puteri 
nucleare să depună toate eforturile 
pentru ca negocierile sovieto-ame- 
ricane - care vor începe în luna 
martie — să abordeze într-un spirit 
de înaltă responsabilitate problemele 
încetării cursei înarmărilor nucleare, 
ale opririi amplasării rachetelor 
americane cu rază medie de acțiune 
și a contramăsurilor nucleare sovie
tice, să deschidă calea unor înțele
geri corespunzătoare pentru retra
gerea rachetelor din Europa și, apoi, 
a oricăror arme nucleare de pe 
continent. Apreciem, totodată, că o 
importanță deosebită are oprirea 
oricăror acțiuni de militarizare a 
spațiului cosmic, care creează uriașe 
pericole pentru viața tuturor popoa
relor planetei noastre.

Avînd în vedere situația gravă din 
Europa — faptul că pe continentul 
nostru sînt concentrate marea majo
ritate a armelor nucleare — Româ
nia consideră că se impune ca 
toate popoarele și țările europene 
să fie mai active, să participe, într-o 
formă corespunzătoare, la negocie
rile sovieto-americane privind pro
blemele. dezarmării nucleare. In mod 
deosebit este necesar ca țările din 
cele două pacte militare — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia - să se 
întîlnească, să discute și să contri
buie la succesul negocierilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii Trebuie făcut totul 
pentru a se ajunge la înțelegeri 
care să ducă la eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune și 
a oricăror arme nucleare de pe con
tinent și din întreaga lume, la în
tărirea încrederii și securității po
poarelor. Pe deasupra oricăror deo
sebiri de orînduire socială - trebuie 
să realizăm o. Europă unită, a păcii 
și colaborării, fără arme și fără 
războaie I

Consecventă politicii sale de pace 
și colaborare, România militează și 
va milita' neabătut și în viitor, în 
cadrul diferitelor foruri și organisme 
internaționale, pentru o politică de 
dezarmare, colaborare și destinde
re, va conlucra tot mai strîns cu 
popoarele, cu toate forțele care se 
pronunță și militează pentru oprirea 
cursei înarmărilor și înlăturarea pri
mejdiei nucleare, va sprijini și își va 
manifesta întreaga solidaritate cu 
marile mișcări antirăzboinice și 
antinucleare din Europa și din în
treaga lume, în lupta pentru apă
rarea dreptului suprem al oameni
lor, al popoarelor - la viață, ia 
existență liberă și demnă, la pace I 

Poporul nostru aniversează ziua 
de 9 Mai - Ziua victoriei asupra 
fascismului și, totodată, ziua pro
clamării independenței de stat a 
României - într-o atmosferă de pu
ternic avînt creator, acționînd strîns 
unit in jurul partidului,' al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru transpunerea în

14.45 Săptftmîna politică (color) 
19.00 Telejurnal (parțial color) 
19.20 Teleenciclopedla
19.50 Caravana varietăților (color). 
20,40 Film artistic (color). „Pintea".

Producție a Casei de filme 5. 
Cu: Florin Piersic, Maria Ploae, 
Nae Gh. Mazilu, Constantin Di- 
plan. Aristide Teică, Ovldlu 
Schumacher, Cornel Nlcoară. Ni
colae Iliescu, Mircea Cosma, Pe
tre Gheorghlu-Dolj, Iancu Lucian. 
Scenariul — Vasije Chirlță. Du
mitru Mureșan. Regla — Mircea 
Moldovan. (Rartea I)

21,30 Mondovislon (color)
21.50 Telejurnal (parțial color) 

viață a istoricelor hotăriri adoptate 
de Congresul al • Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru în
făptuirea neabătută a politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru.

La cea de-a 40-a aniversare a 
victoriei asupra fascismului și la 
sărbătorirea „Zilei independenței", 
poporul român se prezintă cu victo
rii istorice în toate domeniile de 
activitate. In cele 4 decenii care au 
trecut de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și de la 
înfringerea deplină și definitivă a 
fascismului, România a parcurs mai 
multe etape istorice - de la orîn- 
duirea bazată pe asuprire și ex
ploatare din trecut,, la societatea 
socialistă multilateral dezvoltată de 
astăzi. Dintr-o țară slab dezvoltată, 
cu un caracter predominant agricol, 
România a devenit un stat indus- 
trial-agrar cu o industrie puternică, 
modernă, cu o agricultură socialistă 
în plin progres, cu un nivel de viață 
materială și spirituală în continuă 
creștere

Un loc de Importanță hotărltoare 
în această perioadă îl ocupă epoca 
inaugurată, acum două decenii, de 
Congresul al IX-lea al partidului - 
cea mai bogată în înfăptuiri din 
întreaga istorie a țării noastre — 
denumită cu îndreptățită ■ mîndrie de 
întregul popor . „Epoca Ceaușescu". 
Toate marile realizări obținute in 
această perioadă sînt indisolubil le
gate de numele și activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care conduce cu 
strălucire destinele patriei, ale po
porului român pe calea socialismu
lui și comunismului, a bunăstării și 
păcii.

Avînd în vedere marea însemnă
tate a evenimentelor pe care le 
aniversăm în acest an la 9 Mai, 
Comitetul Politic Executiv dl Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român

Hotărăște!
- Sărbătorirea zilei victoriei a- 

supra fascismului va fi întîmpinată 
de poporul român prin intensificarea 
acțiunilor pentru dezarmare și pace, 
pentru retragerea rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa și pentru eliberarea continentu
lui nostru de orice fel de arme nu
cleare. Va trebui să facem în con
tinuare totul, să întărim conlucrarea 
cu toate națiunile lumii pentru a ne 
aduce contribuția activă la efortu
rile pentru afirmarea politicii de 
destindere, de conlucrare egală între 
națiuni, de securitate și colaborare 
internațională.

Consecventă politicii sale de pace 
și colaborare. România va dezvolta 
continuu colaborarea cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate, cu statele ca
pitaliste dezvoltate, cu toate popoa
rele lumii, fără deosebire de orîndui
re socială, pentru soluționarea con
structivă a marilor și complexelor 
probleme ce confruntă.epoca noastră.

Aniversarea zilei de 9 Mai va 
trebui să prilejuiască o largă desfă
șurare a eforturilor creatoare ale în
tregului nostru popor pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, pentru trans
punerea în viață a istoricelor docu
mente adoptate de Congresul al 
Xlll-lea al Partidului Comunist Român 
— garanție sigură a sporirii forței pa
triei noastre socialiste și a ridicării 
ei pe noi trepte de progres și civi
lizație, a întăririi independenței și 
suveranității României.

- In întîmpinarea zilei de 9 Mai, 
organele și organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și obștești vor 
desfășura în întreprinderi, instituții, 
școli și facultăți, unități militare, la 
orașe și sate, o amplă muncă po- 
litico-ideologică și cultural-educativă, 
largi acțiuni consacrate evidențierii 
semnificației istorice a victoriei asu
pra fascismului, contribuției României 
la războiul antihitlerist, luptei po
porului român pentru unitate și in
dependență națională, subliniindu-se, 
în acest context, însemnătatea ma
rilor transformări revoluționare pe
trecute în viața social-politică a ță
rii, a victoriei socialismului pe pă- 
mintul patriei.

vremea
--------------------------- I--------------------------------

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 februarie, ora 20 — 19 
februarie, ora 20. în țară : Vreme în 
general închisă în sudul și estul ță
rii, unde vor cădea ninsori locale. în 
celelalte regiuni, vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros, iar ninso
rile vor fi izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări tre
cătoare, în prima parte a intervalului

Se va pune un accent deosebit 
pe ideile și orientările secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind învăță
mintele celui de-al doilea război 
mondial, intensificarea luptei po
poarelor pentru pace și dezarmare, 
pentru independență și suveranitate 
națională.

- Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, comitetele județene de 
cultură și educație socialistă, uniu
nile de creație vor lua măsuri ca 
muzeele, bibliotecile, casele de cul
tură, cluburile, căminele culturale, 
teatrele, cinematografele și alte așe
zăminte de educație și cultură să 
organizeze și să desfășoare, în a- 
ceastă perioadă, largi acțiuni și ma
nifestări politico-educative consa
crate evenimentelor de la 9 Mai.

- Presa și radioteleviziunea vor 
publica și difuza articole, studii, ci
cluri speciale de emisiuni ideolo
gice, politico-educative, filme docu
mentare consacrate luptei poporului 
român pentru independența patriei, 
contribuție.' României la înfringerea 
fascismului, eroismului armatei ro
mâne înfăptuirilor revoluției șl con
strucției socialiste din România, ma
rilor realizări obținute în perioada 
inaugurată de Congrșsul al IX-leo 
al partidului. Comitetul Central ol 
U.T.C., împreună cu Radioteleviziu
nea română, va organiza concursul 
„Tinerețea noastră - tinerețea revo
luționară a patriei",

- In -cadrul manifestărilor consa
crate aniversării zilei de 9 Mai, Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie va organiza o sesiune știin
țifică națională consacrată . luptei 
poporului român pentru unitate și 
independență, aportului României la 
înfrîngerea fascismului, învățăminte
lor ce se impun pentru intensificarea 
luptei popoarelor în vederea reali
zării unui climat de pace și colabo
rare între toate statele .lumii.
- In București se va organiza o ex

poziție fotodocumentară censacrată 
contribuției poporului român la 
victoria asupra fascismului, politicii 
României socialiste puse în slujba 
cauzei păcii, colaborării și libertății 
popoarelor. De asemenea, se va or
ganiza o expoziție de 'artă plastică 
consacrată acestor evenimente și se 
vor emite un timbru și alte efecte 
poștale.

- In ziua de 9 Mai se vor depune 
coroane și jerbe de flori la monu
mentele legate ’ de lupta pentru 
cucerirea independenței de stat a 
României, de luptă împotriva fascis
mului, pentru eliberarea patriei, pre
cum și la cimitirele eroilor. Totodată, 
se vor depune coroane și jerbe de 
flori la cimitirele soldaților sovietici, 
precum și la cimitirul militarilor bri
tanici.

- Ministerul Afacerilor Externe, 
Asociația „România* * vor sprijnl Insti
tuțiile, organizațiile și așezămintele 
din străinătate care organizează ma
nifestări științifice și culturaie dedica
te zilei de 9 Mai, în vederea prezen
tării contribuției poporului român la 
victoria asupra fascismului, o aportu
lui României socialiste, al președin
telui Nicolae Ceaușescu la rezol
varea problemelor fundamentale ale 
lumii contemporane. De asemenea, 
Ministerul Afacerilor Externe, îm
preună cu Ațjerpres, Radioteleviziu
nea Română și Ministerul Turismului, 
va organiza, pentru ziariștii străini 
acreditați în România, vizite docu
mentare la locurile unde s-au purtat 
grele bătălii ale armatei române 
împotriva trupelor hitleriste și horthys- 
te, pentru eliberarea țării.

• Adela : LUMINA (14 74 16) — 9;
11;’ 13: 15: 17; 19. CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19.
e Fata morgana : CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer. Moar
tea Iui Joe Indianul: DACIA (50 35 94)
— 8,45: 12; 15.15: 18.30.
© Cireșarii : LIRA (317171) — 15;
17; 19.
© Fapt divers : CIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11 ; 13; 15: 17; 19.
• Nemuritorii: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11: 13; 15; 17: 19.
• Mitică Popescu : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19.

Toate acțiunile consacrate sărbăto
ririi zilei de 9 Mai vor trebui să afir
me cu putere hotărîrea României 
socialiste, a poporului român de a 
întări continuu colaborarea și con
lucrarea cu țările socialiste, cu 
forțele înaintate, progresiste și 
antiimperialiste, cu mișcările pentru 
pace de pretutindeni, pentru a asigu
ra un nou curs in viața internaționa
lă, pentru dezarmare, și îndeosebi 
de'zarmare nucleară, pentru preîn
tîmpinarea războiului, a distrugerii 
nucleare, pentru instaurarea unui 
climat trainic de securitate și încre
dere, de destindere și colaborare, în 
care fiecare popor să-și poată con
centra plenar forțele în direcția dez
voltării sale economico-sociale libere 
și independente, a făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

în estul țării, predomlnînd din secto
rul nordic, viscolind sau spulberînd 
zăpada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 20 și minus 10 
grade, mai scăzute în ultimele nopți, 
iar maximele în general între minus 
13 și minus 3 grade. Pe alocuri, în ves
tul și centrul țării, se vor produce 
ceață și chiciură. In București : Vre
me în general închisă. Va ninge în
deosebi în primele zile. Vîntul va pre
zenta unele intensificări din nord-est, 
viscolind trecător zăpada. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 16 și minus 13 grade, iar maxime
le între minus 8 și minus S grade.

Cronica zilei
Ambasadorul R.P.D. Coreene la 

București, Zo lang Guk, a organizat, 
vineri după-amîază, la sediul amba
sadei, o gală de filme, urmată de o 
recepție.

Au participat activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și obștești, generali 
și ofițeri, ziariști.

★
în, acest an, țara noastră va fi pre

zentă la 25 de manifestări economi
ce internaționale, ce urmează a fi 
găzduite de țări din Europa, Asia, 
Africa și cele două Americi, Seria 
acestor participări va fi inaugurată 
de Tîrgul internațional de la San 
Jose — Costa Rica (21 februarie — 
4 martie), la care România expune 
pentru prima dată. Țara noastră va 
fi prezentă, de asemenea, la tirgu- 
rile internaționale de la Dubai. Tri
poli, Cairo, Leipzig, Hanovra, Paris, 
Toronto, Budapesta, Poznan, Izmir, 
Salonic, Viena, Brno, Damasc, Za
greb, Plovdiv. Bagdad, New Delhi, 
Casablanca și Milano. La rindul lor, 
Întreprinderile de comerț exterior 
vor lua parte la numeroase expozi
ții de specialitate, organizate in di
ferite țări ale lumii.

Oferta românească la aceste ma
nifestări economice va cuprinde o 
gamă variată de produse, noi sau 
modernizate, din domeniile construc
ției de mașini, electronicii și electro
tehnicii, chimiei, industriei ușoare 
— sectoare care dețin o pondere im
portantă in ansamblul livrărilor ro1* 
mânești pe piața externă.

România va găzdui, intre 10 și 1? 
octombrie, o nouă ediție — cea de-a 
Xl-a — a Tîrgului internațional 
București — TIB ’85.

(Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE _

NOUA VÎRSTĂ A PHENIANULUI
Bucureștiul este despărțit de 

Phenian (Pyongyang) — capitala 
Republicii Populare Democrate Co
reene prietene — de vaste întin
deri peste două continente, dar 
acest lucru nu are importanță, Da
torită relațiilor tot mai strînse 
statornicite intre țările și popoarele 
noastre — relații puternic impulsio
nate prin întîlnirile și convorbirile 
dintre cei doi președinți, tovarășii 
Nicolae Ceauștescu și Kim Ir Sen 
— distanța de peste zece mii de ki
lometri dintre România și R.P.D. 
Coreeană a devenit, de fapt, un 
uriaș arc al prieteniei și colabo
rării.

Pentru cititorul dornic de 
a afla cît mai multe lu
cruri despre țara priete
nă, consemnăm aceste re
latări despre cele mai 
noi edificii monumentale 
ale Phenianului. însem
nări care mai puteau fi 
intitulate, și altfel. Ca, de 
exemplu : „Un mozaic 
pare ar trebui refăcut". 
De ce ? Să ne explicăm :

...Metroul din Phenian. 
Vestitul metrou ce stră
bate capitala .Coreei popu
lare cale de 30 kilometri, 
pe sub pămînt, la o adin- 
cime medie de 100 metri, 
oprind în 15 stații spa
țioase și cochete, adevă
rate bijuterii arhitectoni
ce. In stația „Construcția 
statului" (stațiile poartă 
nume ce reprezintă ma
rile momente și direcții 
ale luptei și muncii po
porului : „Victoria tn 
război", „Restaurarea pa
triei", „Cimpul de aur", 
„Inovațiile" etc.), reține 
privirile un grandios mo
zaic ce compune o fru
moasă panoramă a Pheni
anului. Evident, ne oprim 
și începem să recunoaș
tem, în jurul celor două 
fluvii ce străbat orașul 
(Dedong și Botong), silu
etele unor impunătoare 
edificii p.e care le vizita
sem pe îndelete chiar în 
acele zile și despre care 
notasem foarte interesan
te și sugestive date, lată, 
aici, cartierul de locuințe 
„Ciolima" (blocuri cu cite 
20 de etaje). Iată, colo, 
Universitatea „Kim Ir 
Sen" (la înființare, în 
1946 : 7 facultăți, 1 500
studenți, 60 cadre didac
tice ; azi : 14 facultăți,
12 000 studenți, 4 000 cadre 
didactice). Iată, dincolo, Palatul cul
turii poporului (52 000 mp ; o sală 
de conferințe cu 3 000 de locuri). 
Iată și impozanta statuie de bronz 
Ciolima, și Palatul copiilor, și Ma
rele teatru, și Monumentul marti
rilor armatei populare, și Muzeul 
central de istorie, și clădirea cir
culară a Circului, și Palatul spor
tului.

Observăm insă, că o seamă din
tre monumentalele construcții ce 
ne încîntaseră privirile și ne um- 
pluseră sufletele de frumos, din 
primele ore cind sosisem la Phe
nian, lipseau din acest mozaic-pa- 
noramă. Unde este Monumentul 
Ideilor Ciuce — a cărui flacără 
purpurie luminează nopțile (de la 
înălțimea de 170 metri), șimboli- 
zjnd ascensiunea poporului coreean 
pe diurnul edificării noii societăți ? 
Și unde este Palatul studiilor po
porului — minunată perlă a arhi
tecturii tradiționale, In care (invi
tați de gazde) solicitasem la in- 
tîmplare o carte în limba română, 
de mecanică, și o primisem in nu
mai 20 de secunde de la predarea 
fișei către custode? Unde sînt im
pozantul Arc de triumf. Maternita
tea ultramodern utilată și curată ca 
lacrima, clădirea ca de basm a 
Teatrului de Artă Mansude, ma-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă exprim, in numele poporului nostru, al Partidului Comunist și al 
Guvernului Republicii Cuba, mulțumirile noastre pentru mesajul frățesc de 
felicitare pe care ni l-ați transmis cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări 
a triumfului revoluției cubaneze.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

ți al Guvernului Republicii Cuba

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare 
adresat cu ocazia zilei mele de naștere.

Apreciem foarte mult sentimentele frățești transmise și, la rîndul nos
tru, vă adresăm felicitări cu aceleași bune sentimente.

BIRENDRA
Regele Nepalului

A apărut

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Congresul ai lll-lea 

al Frontului Democrației și Unității Socialiste
— 7 februarie 1985 — ț

EDITURA POLITICA

Insemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

rele Magazin universal nr. 1 sau 
cartierele cu blocuri de 30—40 
etaje ? Și unde sint Casa sănătății, 
noul Palat al culturii, noul stadion 
și patinoarul acoperit — edificii 
prin care arhitectura coreeană in
tră in era betonului, oțelului și fi
brei de sticlă ?

Exprimăm tinerei Să'n — care ne 
însoțește din partea colectivului de 
oameni ai muncii de la Metrou — 
nedumerirea pentru aceste impor

In Phenianul socialist se înalță într-un ritm rapid clădiri 
cu zeci de etaje

tante omisiuni din tabloul panora
mic al Phenianului reprezentat pe 
peretele stației „Construcția statu
lui". Și primim, îndată, un răspuns 
lămuritor, însoțit de un cald zimbet 
de înțelegere : „Construcțiile la 
care. vă referiți nu aveau cum să 
fie reprezentate pentru simplul 
motiv că ele au fost ridicate după 
finisarea acestui mozaic — care 
datează din anul 1978“. „Cum, ati- 
tea noi construcții într-o perioa
dă de .numai șase-șapte ani ?“, 
„Atitea. De fapt, majoritatea lor 
(inclusiv cartierul de locuințe Est) 
au fost înălțate în anul 1982, în 
cinstea celei de-a 70-a aniversări a 
zilei de naștere a marelui nostru 
conducător, tovarășul Kim Ir Sen". 
„Atunci — avansăm noi o idee — 
mozaicul ar trebui refăcut și pus 
la zi". „Nu, el va rămîne ca un ta
blou istoric".

Un tablou istoric. Un tablou me
nit să arate generațiilor viitoare 
cele dinții realizări constructive 
care au marcat începutul vîrstei 
socialiste a Phenianului. Cea mai 
frumoasă vîrstă a milenarului oraș, 
care a trăit mai multe vîrste mar
cante.

...Virsta clnd Pyongyang a fost 
capitala statului Koguryo (anii 
427—668).

...Virsta cind, sub numele de 
Sodo, orașul a fost capitala apu
seană a statului Koryo.

...Virsta de după anul 1900, cind 
Phenianul a devenit centru de lup
tă împotriva imperialiștilor japo
nezi.

...Prima vîrstă a Phenianului eli
berat (în anul 1945) și înscris pe 
coordonatele construcției socialiste. 
Virstă curmată brusc și nemilos 
în anii 1950—1953 de un război 
crunt, în cursul căruia pe fiecare 
metru pătrat al Capitalei a căzut, 
în medie, cite o bombă de o tonă 
(420 000 bombe — mai mult de una 
pentru fiecare locuitor), distru- 
gînd totul. Chiar totul ; dintr-un 

oraș întreg au rămas în 
picioare numai două 
clădiri avariate și ele 
— dintre care una a tre
buit să fie dărimată. iar 
cealaltă a fost refăcută. 

...Și, începind cu anul 
1953 (după victoria re
purtată în respingerea a- 
gresiunii imperialiste). 
Phenianul a început să 
trăiască luminoasa vîrstă 
a socialismului, bogată 
în împliniri pe toate 
planurile vieții — con
structive, economice, so
ciale. Proiectele generale 
de reconstrucție a Phe
nianului au fost elabo
rate încă pe timpul răz
boiului (în anul 1951. în
tr-un adăpost subteran), 
de către tovarășul Kim 
Ir Sen, după ale cărui 
indicații și orientări a 
fost realizată, apoi, și 
opera de ridicare a unui 
oraș-capitală frumos cum 
n-a mai fost și durabil 
cum n-a mai fost. înce
pind din anii ’80. o con
tribuție hotăritoare în 
acest sens a adus și adu
ce tovarășul Kim Giăng 
II — membru al Prezi
diului Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Co
reea — la inițiativa că
ruia și sub a cărui di
rectă îndrumare Phenia
nul se dezvoltă și se mo
dernizează de la an la 
an. pe măsura menirii 
sale istorice- de capitală 
reprezentativă a poporu
lui coreean.

Virsta socialistă a Phe
nianului este „virsta 
Ciolima". Adică vîrstă 
construcțiilor rapide, a 
construcțiilor ce se înal

ță cu viteza legendarului cal 
înaripat Ciolima. Metafora este 
cit se poate de sugestivă și 
are acoperire în fapte. Pentru 
că, alcătuindu-se brigăzi speciale 
de constructori, s-au atins adevă
rate recorduri în materie : cursul 
Botongului a fost amenajat în 55 de 
zile, in locul mlaștinilor secate 
apărînd apoi, în numai nouă luni, 
un bulevard modern cu blocuri de 
locuințe construite în ritm de 300 
apartamente pe zi ; Palatul studi
ilor poporului a fost gata într-un 
an și nouă luni ; Monumentul 
ideilor Ciuce, într-un an și jumă
tate ; Arcul de triumf, în 14 luni ; 
Maternitatea, în nouă luni, ca și 
Casa sănătății; stadionul a fost 
refăcut în întregime în numai pa
tru luni ș.a.m.d.

Phenianul, această mare capi
tală, veritabil etalon al urbanisticii 
moderne, a renăscut — asemenea 
întregii Coree populare — din se
tea de viață, niciodată stinsă, a 
unui popor, bun prieten al țării 
noastre, popor care, așa cum a știut 
să lupte eroic pentru a-și apăra cu 
arma ființa și glia, tot așa știe 
acum să muncească eroic pentru 
a-și construi o țară nouă și o 
viață nouă — socialiste.

Gheorqhe MITROI

cinema
• Raliul : COSMOS (27 54 95) — I; 11; 
13; 15: 17: 19.
• Revanșa : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17; 19.
• Acordați circumstanțe atenuante?: 
BUZEȘTI (50 43 58) — 17.
• Lovitură fulgerătoare : BUZEȘTI
— 9; 11; 13: 15, DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 17; 19.
• După mulți ani : DRUMUL SĂRII
— 13; 15.
• Tatăl meu pe termen scurt : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Călărețul electric ; SALA MICA A 
PALATULUI — 11; 16; 19,30.
• Ana Pavlova : STUDIO (59 53 15) —
— 10; 13; 15.45; 18.30.
• Neînvinsul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17' 19.
• AH Baba și cei 40 de hoți : BUCU

REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30;
18.30, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15;
18,15.
• Frumoasa Shiniang : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19. TOMIS (21 49 46) 
— 9; 12; 15; 18, MODERN (23 71 01) — 
9: 11,30: 14 : 16.30; 19.
• Pe urmele șoimului ! GRI VIȚA 
(17 08 5*8)  — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30.
• Surorile medicale î MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Ghețuri pe înălțimi : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17, FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19.
• Amintirea unei mari iubiri : POPU
LAR — 19.
0 Kramer contra Kramer : PATRIA

(11 86 25) — 8; 11,30; 14; 16,30; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17;
19.15, FLAMURA (85 77 12) — 10,15;
12,15; 14,15; 16,30; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45; 11,45; 15; 18,13.
• Băieți buni, băieți răi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 12; 15,30; 18,30,
FLACARA (20 33 40) — 9,30; 12; 15.30;
18.15.
• Program W. Disney — 9; 11; 17,30, 
Undeva, clndva — 13; 15,15 : DOINA 
(16 35 38).
• Legenda călărețului singuratic :
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
• Yankeii: UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
• Rocky II ! COTROCENI (49 48 48) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.

• Jandarmul și extratereștril : PA
CEA (60 30 85) — 13; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marfă furată : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (sala mlcâ,
14 7171) : Ploșnița — 14,30; Poveste
din Hollywood — 18,30; (sala Atelier): 
Cartea lui loviță — 14; Farul și dom
nul Valentino — 19; (sala din Piața 
Cosmonauțllor, 11 07 57) ; Papa dolar 
— 18.30.
• Filarmonica „George Enescu*  

(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de orgă lise Maria Reich. Seară 
BACH — 19.
• Opera Română (13 18 57): Rlgoletto 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Țara surtsului — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” \ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 14; Labyrintul — 18,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul 
parvenirii — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) î Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 17.
• Teatrul de comedie (16 64 60) 1 
Măseaua de minte — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Maglieru): Karamazovil — 17,30; (sala 
Studio) : EX — 18,30.
• Teatrul Gluieștl (sala Majestic, 

14 72 34) : Pălăria florentină — l«,30.
• O seară la discotecă. Melodii da 
dans tn primă audiție : Palatul spor
turilor și culturii (75 40 40) — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Sayoy, 15 56 78): Nimic despre 
elefanți — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticlețt — 18.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): Pe sub cetini la Izvoare —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) 1 
înțelepții din Helem — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (80 26 55) i 
Cenușăreasa — 9; Pinocchio — 18.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) > 
Ninigra și Aligru — 15,36.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 15,30; 19.
• Estrada Armatei (sala C.CJU, 
13 60 64): Estrada ta emisie — 18.
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Noi acțiuni și luări de poziție 

pentru oprirea cursei înarmărilor
„Cea mai importantă sarcină a actualității 

este preîntîmpinarea pericolului unui război"

Știința și tehnologia—factori importanți in progresul 
economic si social, in lichidarea subdezvoltării
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite s-au 

desfășurat lucrările Comitetului Consultativ al O.N.U, pentru știință și 
tehnologie în folosul dezvoltării. In timpul lucrărilor a fost evidențiat 
locul deosebit pe care îl ocupă știința și tehnologia în cadrul eforturilor 
pentru progresul economic și social, pentru depășirea stării de subdez
voltare in care continuă să se afle un mare număr de țări ale lumii.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Cea 
mai importantă sarcină a actuali
tății este preintimpinarea pericolu- 

r lui unui război și asigurarea viito- 
î rului pașnic al omenirii — se sub- 
I liniază în comunicatul dat publici- i tății Ia Moscova, la încheierea vizi- 
J tei întreprinse de primul ministru 
Ț al Greciei, Andreas Papandreu, in

formează agenția T.A.S.S. Expri- 
mîndu-și îngrijorarea față de ac
tuala încordare internațională ca 
urmare a continuării cursei înar
mărilor și a pericolului diseminării 
ei și în spațiul cosmic, părțile se 
pronunță pentru limitarea și redu
cerea armamentelor convenționale
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și nucleare pînă la deplina lor 
chidare, pentru crearea unui climat 
de încredere în Europa și în în
treaga lume, pentru destindere. 
Este evidențiat, de asemenea, spri
jinul celor două țări pentru crea
rea, în diverse părți ale continen
tului european, inclusiv în Balcani, 
de zone denuclearizate, urmărin- 
du-se, ca scop final, eliberarea pla
netei de arma nucleară.

Pe dg altă parte, documentul a- 
rată că U.R.S.S. și Grecia se pro- 4 
nunță pentru reglementarea pro- 1 
blemei cipriote pe baza rezoluțiilor l 
O.N.U. și fără nici un amestec în •’ 
treburile interne ale țării.

*

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

îl joacă știința și tehnologia con
temporană. Aceste probleme au fost 
dezbătute în cadrul unui grup de lu
cru special, creat de comitet și care 
a fost prezidat de reprezentantul 
român, prof. Tiberiu Mureșan, pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice.

Comitetul Consultativ și-a însușit 
propunerea grupului de lucru pri
vind organizarea anul viitor a unui 
seminar internațional asupra aplică
rii de către țările în curs de dezvol
tare, în producția agricolă și ali
mentară, a rezultatelor cercetării 
științifice.

Prin rezultatele sale, Comitetul 
Consultativ și-a dovedit, încă o dată, 
utilitatea, ca organism menit să 
elaboreze propuneri vlzînd direcțiile 
de evoluție și orientare ale științei și 
tehnicii moderne și a eforturilor co
munității internaționale pentru spri
jinirea țărilor în curs de dezvoltare.

Participanții au examinat pe larg 
stadiul punerii în practică a preve
derilor Programului de acțiune de la 
Viena, adoptat de Conferința O.N.U. 
privind știința și tehnologia in folo
sul dezvoltării din 1979. S-a subli
niat, în acest context, necesitatea 
intensificării eforturilor , comunității 
internaționale pentru a face din 
Programul de acțiune un instrument 
eficace de sprijinire a preocupărilor 
țărilor în curs de dezvoltare in di
recția propășirii lor economice și so
ciale. Analizînd perspectivele evo
luției științei și tehnologiei, comite
tul a scos în evidență importanța 
deosebită a elaborării de strategii 
naționale care să constituie cadrul 
corespunzător pentru punerea în 
aplicare, cit mai repede posibil, a cu
ceririlor științei și tehnicii.

Comitetul a acordat o atenție spe
cială problematicii agriculturii în 
țările în curs de dezvoltare și, în 
acest sens, rolului Important pe care

NEGOCIERILE DE LA VIENA. U.R.S.S. șl celelalte țări socialiste direct 
participante la negocierile de la Viena privind reducerea forțelor armate 
și armamentelor în Europa centrală au prezentat un proiect de docu
ment intitulat „Prevederi de bază ale unui acord cu privire la reduce
rea inițială de către Uniunea Sovietică și S.U.A. a trupelor terestre și 
armamentelor în Europa centrală și renunțarea la sporirea ulterioară a 
forțelor armate și armamentelor părților în această regiune" - transmite 
agenția T.A.S.S.

tului de lege elaborat in acest 
sens. Pentru a intra definitiv în vi
goare, proiectul de lege trebuie să 
fie aprobat in formă definitivă pînă 
la 18 februarie, în 
devenind caduc.

caz contrar el

DE PROTEST
Muncitorii din

DEMONSTRAȚII 
IN PORTUGALIA, 
întreprinderile industriei metalur
gice și de transporturi din Portu
galia au participat ia o demon
strație de protest împotriva masi
velor concedieri din aceste ramuri 
industriale. Demonstrația s-a des
fășurat pe străzile principale ale 
Lisabonei, iar in încheiere s-a or
ganizat un miting in fața clădirii 
parlamentului. Delegați ai partici- 
panților la această acțiune au în- 
mînat președintelui parlamentului 
o petiție In care se cere adoptarea 
măsurilor necesare pentru redresa
rea situației din domeniul forței de 
muncă. Demonstrații și mitinguri 
similare au avut loc, totodată, la 
Santarem, Braga și în alte 
portugheze.

ÎN JAPONIA A ÎNCEPUT TRA
DIȚIONALA CAMPANIE DE PRI
MĂVARA A SINDICATELOR NI
PONE. La mitingul care a avut loc 
la Tokio cu acest prilej, reprezen
tanți ai sindicatelor au exprimat 
hotărirea oamenilor muncii niponi 
de a lupta pentru apărarea dreptu
rilor lor, in primul rind a dreptu
lui la viață și muncă. Printre prin
cipalele devize ale actualei campa
nii — s-a subliniat in cursul mitin
gului — se află îndepărtarea perico
lului izbucnirii unui război nuclear 
și asigurarea unui viitor pașnic 
pentru toate popoarele planetei. 
Coloanele de demonstranți au par
curs apoi străzile capitalei, indrep- 
tîndu-se spre clădirea parlamentu
lui și a principalelor instituții gu
vernamentale, 
avut loc și in 
niei.

PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit pe ministrul relațiilor ex
terne al Cubei, Isidoro Malmierca, 
aflat în vizită oficială de prie
tenie în Bulgaria, Cu acest prilej 
s-a relevat existența unor perspec
tive favorabile pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale — transmite 
agenția B.T.A. Au fost examinate 
probleme ale relațiilor Est-Vest și 
ale dezarmării, exprimîndu-se hotă
rirea de a face totul pentru 
curmarea cursei înarmărilor, adau
gă sursa citată.

UNIUNEA SOVIETICA ȘI S.U.A. 
au convenit asupra unui schimb, de 
păreri la nivel de experți în pro
blemele reglementării situației din 
Orientul Mijlociu, a anunțat purtă
torul de cuvînt al M.A.'E. al 
U.R.S.S. la o întîlnire cu reprezen
tanții presei, informează agenția 
T.A.S.S. Intîlnirea urmează să aibă 
loc la Viena, la mijlocul lunii fe
bruarie, precizîndu-se că obiectul 
apropiatului schimb de păreri ur
mează să-l constituie numai pro
blema Orientului Mijlociu.
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ne, programate să se desfășoare în l 
această țară pină la sfirșitul lunii 
februarie, va participa și un grup ) 
de partizani ai păcii francezi, la l 
inițiativa mișcării pentru pace din ’ 
Franța. Această acțiune — se arată 1 în T3cit»Î<s_ «cț+rs mantlo nvrsmnno

Noi cereri pentru amînarea amplasării de rachete 
nucleare în Belgia

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Președintele Partidului Comunist 
din Belgia, Louis Van Geyt, a rea
firmat cererea partidului său de a 
se amina staționarea de 
nucleare cu rază medie de 
pe teritoriul Belgiei.

rachete 
acțiune

a declarat că o asemenea inițiati
vă ar corespunde speranțelor ma
jorității populației belgiene, în in
teresul asigurării păcii, a subliniat 
el, trebuie să fie împiedicat tot 
ceea ce duce la o deteriorare a si
tuației internaționale.

La manifestațiile de protest îm
potriva proiectelor de instalare in 
Belgia a 48 de rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiu-

orașeAMERICA CENTRALĂ

Dificultăți în activitatea
CIUDAD DE PANAMA 15 (Ager

pres). — Procesul de pace în Ame
rica Centrală, inițiat în ianuarie 
1983, de către cele patru țări mem
bre ale „Grupului de la Contadora" 
(Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela) traversează o perioadă di
ficilă, fără ca acesta să fie însă în
trerupt, a declarat, la Ciudad de 
Panama, ministrul panamez al rela
țiilor externe, Fernando 'Cardoze.

Declarația a fost făcută după con
vorbirile avute, la Ciudad de Pana-

NICARAGUA

Operațiuni ale armatei
MANAGUA 15 (Agerpres). — Ar

mata populară sandinistă a scos din 
luptă in cursul operațiunilor desfă
șurate de la începutul lunii februa
rie in regiunea montană a departa
mentului Jinotega peste o sută de 
membri ai grupărilor contrarevolu
ționare și somoziste venite si spriji
nite din exterior, s-a anunțat oficial 
la Managua. Luptele cele mai violen
te au avut loc in sectorul Ventarron. 
la 200 km nord de Managua. S-aU 
intensificat, totodată. In ultimele trei 
săptămîni ciocnirile în regiunea 
Nueva Guinea, la sud-est de capitală.

la Paris — este menită să exprime 1 
sprijinul opiniei publice din Fran- ' 
ța față de lupta poporului belgian l
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împotriva proiectelor de transfor
mare a tării intr-un depozit de 
arme nucleare.

într-un apel difuzat de mișcarea 
franceză pentru pace se arată, de 
asemenea, că populația Franței 
este îngrijorată de pericolul pe 
care îl prezintă proiectele pri
vind amplasarea rachetelor nuclea
re în apropierea graniței naționale.

Conferința internațională de la Stockholm
STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 

în capitala Suediei s-a deschis, vi
neri, conferința internațională cu 
tema „Războiul nuclear declanșat 
din greșeală — inevitabil sau posi
bil de preintimpinat ?". Conferința 
are loc din inițiativa organizațiilor 
antirăzboinice din Suedia, consti-

dici, ingineri, juriști, reprezentanți 
ai altor profesiuni. La lucrări par
ticipă marcante personalități poli

tice suedeze, oameni de știință, ac
tiviști ai unor organizații obștești.

Pe ordinea de zi figurează un 
cerc larg de probleme privind lup
ta pentru frinarea cursei înarmări
lor, in primul rind a înarmărilor 
nucleare, care comportă pericole 
deosebit de grave pentru omenire, 
aspectele juridice ale preîntimpi- 
nării unui război nuclear, posibili
tățile de împiedicare a militarizării 
spațiului cosmic.

Grupului de la Contadora“
ma, de miniștrii relațiilor externe aî 
statelor membre ale „Grupului de la 
Contadora" cu viceministrul nicara- 
guan de externe, Victor Tinoco, în 
vederea deblocării negocierilor cu 
cele cinci țări centroamericane Im
plicate in criza din regiune. La rîn- 
dul său, ministrul nlcaraguan a ex
primat „dorința guvernului de la 
Managua de a se soluționa prin ne
gocieri criza din America Centrală, 
sub egida „Grupului de la Con
tadora".

Acțiuni similare au 
alte orașe ale Japo-

DEPUTAȚILOR A 
----------- UN VOT 

ÎNCREDERE GUVERNULUI

Sprijin tot mai larg „Apelului de Ia Heilbronn"
BONN 15 (Agerpres). — Militan- 

ții pentru pace vest-germani con
tinuă acțiunea strlngerii de semnă
turi pe „Apelul de la Heilbronn", 
prin care se cere oprirea desfășură
rii noilor rachete nucleare cu rază 
medie In R.F.G. $1 In alte țări ale 
Europei, retragerea celor deja in
stalate, proclamarea continentului . 
european drept zonă lipsită de ar
mele nucleare, de toate armele de

distrugere In masă — atomică, 
bacteriologică, chimică.

Peste 12 000 de persoane au 
participat, zilele trecute, la o ma
nifestație la Heilbronn — localita
tea unde s-a produs recent un ac
cident cu o rachetă americană 
„Pershing", soldat cu moartea a 
trei persoane — în sprijinul cereri
lor formulate In apel, care se 
bucură de un larg sprijin_în rindul 
oamenilor muncii din

populare sandiniste
Pe de altă parte, agenția nicara- 

guană de presă A.N.N. sfirmă că 
in ultimele 3 luni 13 de plantații de 
cafea din nordul țării, aparținind 
producătorilor Individuali nici și 
mijlocii, au fost distruse de elemen
tele contrarevoluționare. Cafeaua 
reprezintă 35 la sută din exporturile 
țării, fapt rare explică sprijinul pe 
care guvernul 11 acordă producători
lor din acest sector, precum și „pre
dilecția" forțelor contrarevoluționare 
care atacă plantațiile In intenția de 
a provoca dificultăți economice.

R.F.G.

L!
CAMERA 

ITALIEI A ACORDAT 
DE 
condus de primul ministru Bettino 
■Craxi, la Încheierea dezbaterilor 
generale asupra reformei fiscale, 
depășindu-se astfel încă o etapă 
spre adoptarea definitivă a proiec-

Na- 
func- 

de președinte al Curții Inter
naționale de Justiție de la Haga. El 
îl înlocuiește in acest post pe Tas- 
lim Olawale Elias (Nigeria). în a- 
celași timp, Guy Ladreit de Lachar- 
riere (Franța) a devenit vicepre
ședinte al -C.I.J. Singh este al 14- 
lea președinte al Curții, care a fost 
fondată in 1945, ca organ judiciar 
al O.N.U.

ALEGERE. Juristul indian 
gendra Singh a fost ales in 
ția

J
ORIENTUL MIJLOCIU Acțiuni de protest împotriva politicii de apartheid |

Marșul păcii
TOKIO 15 (Agerpres). — Din 

portul nipon Sasebo a început un 
l marș al păcii care va parcurge toa- 
} te orașele și satele prefecturii Na- 
4 gasaki, regiune a cărei populație a 
’ avut de suferit in urma bombarda- 
\ mentului atomic din august 1945. 
4 Pe parcursul traseului, participanții 
’ la această acțiune vor stringe sem- 
ț naturi pe un apel prin care se cere

la Nagasaki
guvernului nipon să 
navelor militare avind 
nucleare 
țării.

De asemenea, s-a anunțat că la . 
începutul lunii martie, din inițiati- ) 
va Consiliului nipon al victimelor i 
bombardamentelor atomice, in fn- > 
treaga țară se va desfășura un t 
marș al păcii.

nu permită ț 
la bord arme l 

să ancoreze in porturile '

Implicațiile deficitului
BONN 15 (Agerpres). — Helmut 

Schmidt, fostul cancelar federal al 
R. F. Germania, a calificat marele 
deficit bugetar american drept „o 
bombă cu explozie întîrziată" și a 
lansat Administrației S.U.A. apelul 
de a acționa pentru diminuarea 
acestuia. Intr-un articol publicat in 
săptăminalul ..Die Zeit“. citat de 
agențiile Reuter și U.P.I., Helmut 
Schmidt a apreciat că relansarea 
economică a S.U.A. și opțiunile de 
viitor ale Administrației americane 
se bazează, într-o măsură conside
rabilă, „pe banii altor popoare", și 
anume pe banii care intră în S.U.A. 
datorită ratei înalte a dobînzilor.

bugetar american
El a spus : „Bomba cu explozie 

întîrziată a crizei datoriilor sud- 
americane continuă să funcționeze. 
Ea a fost numai parțial și. în nici 
un caz, complet dezamorsată. Intre 
timp, o a doua bombă cu explozie 
întîrziată — deficitul american — 
și-a făcut apariția".

Cursul supraevaluat al dolarului 
american trebuie stopat. Acest lucru 
poate fi făcut — dacă nu se dorește 
ca emiterea de dolari să determine 
o nouă inflație — numai prin redu
cerea deficitului bugetar, a conchis 
fostul cancelar al R.F.G.

-  ---- ■ (din actuălȚțăteâ ȚolîtîcX) ■— ——
AMERICA LATINĂ

Afirmare largă a mișcărilor pentru schimbări democratice
„Caudillismul" în derivă...

Dacă în urmă cu un deceniu Ame
rica Latină era încă, cu rare excep
ții, un spațiu rezervat aproape in în
tregime guvernanților militari — 
așa-numiții „caudillos", veniți Ia pu
tere cu sprijinul tancurilor și răs
turnați apoi de concurenți din aceeași 
„breaslă" — astăzi situația s-a 
schimbat radical, preponderente fiind 
regimurile civile.

Procesele și tendințele democrati
ce ce se manifestă tot mai puternic 
pe continentul latino-american, du- 
cind la înlăturarea unor regimuri 
antipopulare, in speță dictaturile mi
litare, iși găsesc in ultima vreme o 
pregnantă afirmare în diferite zone 
ale continentului. După ce, acum un 
an. regimul militar din Argentina a 
trebuit să cedeze puterea unui gu
vern civil, rezultat din alegeri libere, 
nu demult s-a revenit la guvernare 
civilă în alte două țări, vecine cu 
prima : Uruguay și Brazilia. Desi
gur, revirimentele amintite au avut 
loc în condiții social-politice sensibil 
diferite, dar, în același timp, proce
sul în cauză are un caracter general, 
fiind deosebit de semnificativ pentru 
evoluțiile din această parte a lumii.

Argentina : decizii salu
tare și probleme în suspen- 
jjg In bilanțul primului an al gu
vernului civil al președintelui 
Râul Alfonsin se întrepătrund 
incontestabile realizări, dar și des
tule probleme rămase în suspen
sie. Observatorii trec cu deose
bire in contul pozitiv al bilanțului 
restabilirea climatului democratic din 
țară, crearea unei atmosfere de res
pectare a libertăților politice și ce
tățenești, unele poziții noi in proble
me internaționale.

Problema-problemelor rămîne so
luționarea situației economice. Efor
turile de asanare au avut unele re
zultate : cheltuielile publice au fost 
reduse la jumătate in numai șase 
luni, ■ prin restrîngerea drastică a 
cheltuielilor militare șl printr-un 
control mai atent al întreprinderilor 
de stat, balanța de plăți s-a îmbu
nătățit, exporturile depășind impor
turile cu aproape zece la sută.

în schimb, alte probleme ale vie
ții economice continuă să rămină 
deschise, in primul rind inflația — 
un „călcîi al lui Ahile" pentru eco
nomia argentiniană — al cărei indi
ce, la sfirșitul anului trecut, depășea 
700 la sută. Creșterea prețurilor a 
devenit, în aceste condiții, un feno

men ^aproape cotidian, inclusiv la bu
nurile de consum și serviciile esen
țiale, ceea ce, evident, se răsfrînge 
asupra nivelului de trai al*  populației.

Există obstacole și de altă natură. 
Președintele Alfonsin făgăduise o 
creștere a salariilor reale în medie 
cu 6—8 la sută, în 1984, dar, așa cum 
arată presa din Buenos Aires, Fondul 
Monetar Internațional a exercitat 
puternice presiuni asupra guvernu
lui pentru ca acesta să-și reevalueze 
proiectele economice și sociale. Da
toria externă a Argentinei — una 
din moștenirile funeste ale regimu
lui militar — se ridică la circa 45 mi
liarde de dolari și, spre a face față 
ratelor scadente ale serviciului da
toriei, Argentina a trebuit să re
curgă, anul trecut, la noi împrumu
turi de urgență, ceea ce, desigur, nu 
poate să nu creeze anumite com
plicații.

De notat că voința politică de a da 
curs nou, democratic, vieții social- 
politice și economice interne se îm
pletește cu poziții care au reținut 
atenția pe planul relațjilor interna
ționale. Astfel, se știe că Argentina 
s-a numărat printre cele șase țări de 
pe patru continente care au adoptat 
„Declarația de la Delhi", prin care se 
adresează un apel solemn țărilor de
ținătoare de arme nucleare pentru a 
pune capăt spiralei tot mai accentua
te a înarmărilor atomice. Relevîn- 
du-se că „supraviețuirea omenirii 
este pusă in pericol" prin acumula
rea de noi și noi arme nucleare, în 
acest document de largă rezonanță se 
evidențiază necesitatea „opririi și 
inversării acestei curse spre sinuci
dere" și utilizarea pentru programe 
de dezvoltare economică și socială a 
sumelor economisite prin trecerea la 
dezarmare, ca obiectiv fundamental 
al zilelor noastre.

Uruguay : în pragul unui 
start spre redresare ? La 
scurt timp după victoria sa în a- 
legerile de la sfîrșitul anului trecut, 
noul președinte constituțional Julio 
Maria Sanguinetti.- lider al Partidu
lui Colorado, și-a anunțat intenția 
de a forma un guvern de uniune 
națională, „cu participarea tuturor 
sectoarelor politice". Un asemenea 
curs, așa cum afirmă deschis parti
zanii săi, nu este reclamat atît din 
rațiuni de aritmetică parlamentară 
(nici un partid nu a întrunit în a- 
legeri majoritatea absolută), cît de 
nevoia stringentă de a alcătui un 
guvern cu sprijin suficient de larg 
spre a face față situației grele in 
care se află țara. In cei 11 ani de

dictatură militară, Uruguayul a fost 
cuprins de o criză economică fără 
precedent. Datoria externă a cres
cut in acest răstimp de peste șap
te ori, depășind acum 5 miliarde de 
dolari, nivel exorbitant pentru cea 
mai mică din țările șud-americane, 
șomajul atingind 15 la sută din for
ța de muncă. în timp ce spirala in
flației a redus considerabil puterea 
de cumpărare a majorității popu
lației. In același timp, „vîrfurile" 
armatei tînjesc după privilegiile a- 
cumulate in anii regimului militar, 

în aceste condiții, președintele 
Sanguinetti. care urmează să-și preia 
funcția la 1 martie, a anunțat că 
intenționează să restructureze forțe
le armate „pentru a fi mai bine a- 
daptate Ia necesitățile țării". In =- 
celași timp, președintele ales a de
clarat că „țara are nevoie de un 
program de pacificare, care să cu
prindă reangajarea tuturor celor 
concediați din motive ideologice", 
preconizind. totodată, „întoarcerea 
tuturor celor exilați și eliberarea ce
lor întemnițați pentru delicte de na
tură politică". Deși încă noul gu
vern nu a fost instalat, de pe acum 
s-a trecut la revizuirea unor dosa
re ale deținuților politici, iar de la 
începutul anului un număr din ei, 
inclusiv membri ai organizației in
surgente „Tupamaros", au fost puși 
în libertate.

Deocamdată nu sînt destul de clare 
perspectivele alcătuirii unui guvern 
de coaliție. Reprezentanții Partidului 
Național și ai Frontului Amplu au 
declarat că nu susțin formula unei 
coalizări - cu Partidul Colorado din 
pricina unor divergențe de poziții. 
Calendarul tranziției spre guverna
rea civilă Iși urmează însă cursul : 
la 15 februarie s-a întrunit Noua 
Adunare Legislativă, aleasă în no
iembrie trecut. Se consemnează însă 
și o abatere de la programul pre
văzut : demisia generalului Grego
rio Alvarez. Motivată de el ca o 
necesitate decurgînd din „caracterul 
incompatibil al coexistenței unei 
puteri executive de excepție și a 
forului legislativ suprem recent ales", 
demisia este apreciată de observa
tori ca un gest prin care șeful regi
mului militar a evitat de a fi el cel 
care Să predea puterea președintelui 
civil. In schimb, această neprevă

zută scurtare, chiar și cu numai 
două săptămini, a perioadei de men
ținere a regimului militar a fost 
salutată cu satisfacție de opinia pu
blică uruguayană.

Brazilia : sub deviza con
cilierii naționale. Cea mal 
recentă expresie a tendințelor spre 
înnoiri democratice a oferit-o Bra
zilia, țara-continent, care după a- 
proape 21 de ani de conducere mi
litară va avea, de la 15 martie, un 
președinte civil, în persoana lui 
Tancredo Neves, desemnat cu spri
jinul unui larg evantai de forțe po
litice. Fiind vorba de țara cea mai 
întinsă și cea mai populată a A- 
mericii Latine (8 535 000 kmp și cir
ca 130 milioane de locuitori), cu cea 
mai mare forță industrială și cu 
resurse naturale Imense, schimbarea 
politică intervenită dobîndește o 
semnificație aparte pentru viitoare
le evoluții din zonă.

Ce-i drept, militarii brazilieni au 
respins organizarea de alegeri direc
te cerute de partidele de opoziție, in
clusiv Mișcarea Democratică Brazi
liană (al cărei reprezentant este noul 
președinte), abia succesorul lui Ne
ves urmînd să fie ales în acest mod 
— peste șase ani.

Și în această țară, situația econo
mică este dificilă, fiind caracteriza
tă printr-o inflație ridicată și prin 
acumularea unei datorii externe de 
100 miliarde de dolari, record mon
dial în materie. In asemenea îm
prejurări, imediat după desemnare, 
Tancredo Neves a anunțat că iși 
va începe mandatul sub semnul 
„concilierii naționale", .arătînd că o- 
biectivul prioritar al guvernului său 
va fi reorganizarea instituțională a 
statului. In acest sens, el s-a pro
nunțat pentru continuarea democra
tizării Interne, pentru crearea unui 
climat adecvat manifestării tuturor 
forțelor politice, inclusiv pentru le
galizarea Partidului Comunist Bra
zilian. Noul președinte a chemat la 
elaborarea unui „pact social" — un 
fel de contract de solidaritate popu
lară — în vederea rezolvării proble
melor țării. Principalele sindicate au 
aderat la apel cu condiția ca pac
tul „să nu Însemne noi sacrificii nu
mai pentru muncitori".

ALGER 15 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a încheiat 
vizita tfectuată In Algeria, în cursul 
căreia a conferit cu șeful statului 
Algerian, Chadli Bendjedid, in legă
tură cu «ituația din Orientul Mijlo
ciu. In context, relevă agenția Petra, 
suveranul hâșemit s-a referit la acor
dul dintre Iordania și O.E.P. privind 
soluționarea justă și pașnică a pro
blemei palestiniene. In timpul con
vorbirilor au fost abordate alte pro
bleme internaționale de interes re
ciproc, precum și chestiuni referi
toare la relațiile dintre cele două 
țări.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian acordă o mare 
atenție convocării cît mai grabnice a 
unei conferințe internaționale de 
pace în problema Orientului Mijlo1- 
ciu, se arată într-o scrisoare adresa
tă de președintele comitetului, 
Massamba Sarre, secretarului gene
ral al O.N.U,, Javier Perez de Cuel
lar. Comitetul, relevă documentul, 
pornește de la convingerea că în ac
tualul moment critic este necesar să 
se dea un nou Impuls eforturilor in
ternaționale comune îndreptate spre 
găsirea unei soluții echitabile a pro
blemei palestiniene și curmarea su
ferințelor inadmisibile ale poporului 
palestinian.
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ADEN

Sesiunea Consiliului 
Suprem al Poporului 
din R. D. P. Yemen

ADEN 15 (Agerpres). — La Aden 
s-au încheiat lucrările celei de-a 19-a 
sesiuni a Consiliului Suprem al Po
porului din R.D.P. Yemen. In cursul 
sesiunii au fost analizate problemele 
privind dezvoltarea țării în cursftl 
anului trecut și au fost aprobate bu
getul și sarcinile de plan pe 1985. In 
cuvîntul rostit la încheierea lucrări
lor, Aii Nasser Muhammed, pre
ședintele Prezidiului Consiliului Su
prem al Poporului, s-a referit la rea
lizările obținute în domeniul crește
rii producției și al consolidării secto
rului de stat în economie, subliniind, 
totodată, necesitatea adoptării unor 
măsuri eficiente pentru îndeplinirea 
cu succes a actualului cincinal.

Consiliul Suprem al Poporu
lui a aprobat hotărîrea președin
telui Aii Nasser Muhammed de 
a renunța la funcția de prim-minis- 
tru. A fost aprobată, de asemenea, 
componența noului guvern, condus 
de Haider Abu Bakr Al-Attas, fost 
ministru al construcțiilor.

JOHANNESBURG 15 (Agerpres). 
— în orașele-ghetou Tembisa. So
weto, Ikageng, Mamelodi, din R.S.A., 
au avut loc noi manifestații ale ele- 
vilpr și studenților în semn de pro
test față de mențiperea segregației 
rasiale în instituțiile de lnvătămînt. 
Politia a intervenit cu brutalitate 
pentru a împrăștia pe demonstranți, 
operînd numeroase arestări.

Și in alte orașe sud-africane ele
vii de culoare au inițiat acțiuni si
milare.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
In cadrul acțiunilor de protest des
fășurate în S.U.A. împotriva politi
cii de apartheid a regimului mino
ritar rasist din Republica Sud-Afri- 
cană, în fața ambasadei sud-africa
ne de la Washington a avut loc, joi, 
o nouă demonstrație. Poliția a inter
venit, operînd 48 de arestări. Intre 
persoanele arestate, precizează agen
țiile Associated Press și Franca 
Presse, figurează și cîntărețul' ame
rican de culoare Stevie Wonder.

Militantului de culoare Nelson Mandela 
i se refuza în continuare eliberarea

PRETORIA 15 (Agerpres). — 
Ignorînd apelurile tot mai numeroa
se din partea opiniei publice in
ternaționale, primul ministru al 
regimului rasist de la Pretoria, 
P. W. Botha, a exclus, după cum 
transmit agențiile internaționale, 
eliberarea din închisoare a liderului 
populației de culoare din R.S.A., 
Nelson Mandela, după respingerea 
de către acesta a ofertei de punere

în libertate condiționată. După cum 
se știe, militantul de culoare sud- 
african și-a reafirmat atașamentul 
total față de lupta de eliberare a 
populației majoritare a țării împo
triva apartheidului și a segregării 
rasiale. De asemenea, Nelson Man
dela a cerut anularea interdicției 
impuse de regimul minoritar asu
pra activității Congresului Național 
African.

GROENLANDA

Opfiuni semnificative in 
„Țara de la marginea lumii"

Asemenea evoluții pun in evidență că, dincolo de împrejurările spe
cifice ale fiecărei țări, o trăsătură comună a cursului politic nou pe care 
îl cunosc, in urma eșecului gestiunii militare atît in sfera economiei, cit 
și în alte sectoare ale vieții naționale, o constituie afirmarea tot mai 
largă a mișcării pentru schimbări democratice, pentru realizarea aspi
rațiilor de libertate și progres ale păturilor celor mai largi.

V. OROS

Conferința interafricană la nivel 
înalt de la Sao Tome

SAO TOME 15 (Agerpres). — Inau- 
gurînd lucrările conferinței la nivel 
înalt a celor cinci țări africane de 
limbă portugheză — Angola. Mo- 
zambic. Republica Capului Verde, 
Sao Tome și Principe și Guineea 
Bissau — care se desfășoară la Sao 
Tome, președintele țării-gazdă, Ma
nuel Pinto da Costa, a arătat că 
relațiile de cooperare între statele 
respective „nu au atins nivelul dorit 
in lupta împotriva sărăciei, analfa
betismului și foametei". Acuzînd, in 
context, acțiunile destabilizatoare ale 
regimului minoritar rasist de la 
Pretoria, el a evidențiat că pacea 
reprezintă o condiție esențială pen
tru progres economic și social, pen
tru consolidarea și extinderea co
laborării.

Manuel Pinto da Costa a subliniat 
pozițiile comune ale statelor parti
cipante în ceea ce privește proble
mele majore cu care se confruntă 
omenirea și, îndeosebi, față de 
situația din Africa australă.

Inundații în Mozambic
MAPUTO 15 (Agerpres). — Agen

ția mozambicană de presă A.I.M. in
formează că orașul Maputo, capita
la Mozambicului, este practic izolat 
de restul țării din cauza inundațiilor, 
care sînt apreciate drept cele mai 
grave din ultimii 50 de ani. Ca ur
mare a revărsării apelor, șoseaua 
care leagă Maputo cu provinciile 
Gaza și Inhambane, din nordul Mo
zambicului, și cu . orașul Beira, al 
doilea ca mărime din țară, a devenit 
impracticabilă, mai multe porțiuni 
ale ei fiind puternic deteriorate.

După o procedură destul de com
plicată, după îndelungi negocieri. 
Groenlanda a părăsit oficial, la 1 
februarie. Comunitatea europeană 
(Piața comună). Disputele ivite pe 
plan local în jurul acestei proble
me s-au încheiat, cu trei ani în 
urmă, cînd, în cadrul unui refe
rendum, 52 la sută din cei consul
tați au votat pentru ieșirea Groen
landei din Piața comună. Mai com
plicate s-au dovedit tratativele cu 
organismele C.E.E. din Bruxelles, 
prelungite pînă la 1 ianuarie 1985.

Considerată parte integrantă a 
Danemarcei, Groenlanda (care din 
1979 are statut de provincie auto
nomă) a aderat la C.E.E. în 1973, 
prin intermediul Copenhagăi. însă 
locuitorii ei s-au arătat de ia în
ceput preocupați de soarta princi
palei bogății a țării, și anume re
sursele piscicole și pescuitul. Pes
cuitul constituie ocupația principală 
a 2 500 de localnici, dar antrenează 
de fapt in diferite ramuri anexe 
10 000—12 000 persoane, adică aproa
pe un sfert din populația insulei 
(52 000 locuitori). Potrivit regulilor 
stabilite la Bruxelles, activitatea de 
pescuit a Groenlandei urma să fie 
orientată într-o zonă situată la pes
te 5 500 km depărtare de Godthaab, 
capitala insulei, (cunoscută și sub 
numele de Nuuk), ceea ce nu pre
zenta nici o garanție pentru apă
rarea intereselor groenlandezilor. 
Tocmai lezarea acestor interese a 
dus Ia lansarea unei campanii în 
vederea anulării aderării la C.E.E. 
Ecoul acestei campanii In rîndul 
populației din insulă a determi
nat Danemarca să Intervină la 
Bruxelles în sensul obținerii unei 
recunoașteri din partea C.E.E. a 
separării Groenlandei de Piața co
mună, acordîndu-i-se statutul de 
„teritoriu de peste mări", în schim
bul unor concesii făcute „celor 
zece" in domeniul pescuitului. Un 
acord cu o valabilitate de zece 
ani acordă navelor din țările Pie
ței comune permisiunea de a pes
cui în apele Groenlandei, în limi
ta unor cote, negociate în fiecare 
an. In schimb, autoritățile de la 
Nuuk primesc anumite compensa
ții financiare și facilități la ex
porturile Groenlandei către C.E.E.

Evident, administrarea acestui 
teritoriu cu o suprafață de 2 175 600 
kmp (a doua mare insulă a lumii, 
după Australia), din care doar 
341 700 kmp nu sînt acoperiți de 
gheață, ridică numeroase alte pro
bleme. Groenlanda dispune de im
portante zăcăminte de cărbune, 
minereuri de fier, plumb, zinc, 
uraniu, molibden, aramă șl wol
fram. Din cauza condițiilor natu
rale, proiectele de exploatare nu 
au căpătat însă contururi defini
tive. Planurile de dezvoltare tre
buie să țină seama în plus și de 
specificul populației locale, în co- 
vîrșitoare majoritate eschimoși, 
care își păstrează și astăzi, în bună 
măsură, obiceiurile ancestrale.

O preocupare de prim ordin ră- 
mine pentru populația insulei pre
zența bazelor militare americane. 
După cum se știe, în noiembrie 
1984, parlamentul Groenlandei a 
declarat teritoriul insulei zonă de- 
nuclearizată. Cu toate că dome
niile apărării și politicii externe se 
află în competenta statului danez, 
guvernul de la Nuuk și-a reafir
mat prin această decizie împotri
virea față de o eventuală stațio
nare de arme n.ucleare pe insulă, 
opunîndu-se, totodată, folosirii te
ritoriului, spațiului aerian și a căi
lor maritime proprii pentru trans
portul de unități dotate cu arme 
atomice, atît în timp de pace, cit 
și într-un eventual război.

După opinia organizației paci
fiste „Sorsunnata" („Nu războiu
lui"), „Groenlanda nu mai poate 
fi considerată un teritoriu la mar
ginea lumii, întrucît ea nu ar 
fi ferită de urmările unui război". 
De aici și Importanța pe care o 
atribuie demersurilor lor militanții 
bentru pace din această regiune a 
iumii.

La închiderea ediției, o știre par
venită de la Nuuk relata : Parla
mentul Groenlandei a hotărît insti
tuirea unui drapel național. Acesta 
va fi bicolor (alb și roșu pe orizon
tală), cu un cerc, de asemenea, bi
color (roșu și alb) dispus la o ex
tremitate. Noul drapel național va 
fi arborat împreună cu cel danez în 
cadrul diferitelor forumuri interna
ționale la care va fi prezentă și 
Groenlanda. Așadar, încă o acțiune 
pe linia afirmării identității pro
prii a poporului acestei insule.

P. STANCESCU
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