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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martieale tovarășului Nicolae Ceaușescu
întreaga țară trăiește sub semnul 

evenimentului politic de excepțională 
însemnătate al alegerilor de deputați 
de la 17 martie. In conștiința tuturor 
fiilor României socialiste au avut un 
puternic ecou vibrantele chemări 
adresate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de la inalta tribună a 
Congresului al III-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste : 
„Să intimpinăm alegerile cu rezul
tate cit mai bune, in toate sectoarele 
de activitate ! Să facem astfel incit 
alegerile de la 17 martie să consti
tuie o puternică manifestare a vo
inței întregii noastre națiuni de a 
asigura îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a planului pe acest an și a 
celui de-al VIII-Iea plan cincinal !“ 

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., analizînd și aprobind, în 
ședința de vineri, unele probleme 
privind buna organizare a alegerilor 
de deputați de la 17 martie, și-a 
exprimat convingerea că atît cam
pania electorală, cit și desfășurarea 
alegerilor vor constitui o nouă și 
puternică manifestare a democratis
mului nostru socialist, a unității
întregului popor în jurul partidului, 
a voinței tuturor oamenilor muncii 
de a asigura îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan. In acest cadru, 
pornind de la rezultatele înregistrate 
în prima lună a anului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut guvernu
lui. ministerelor, centralelor indus
triale, tuturor unităților producătoare, 
si în primul rînd celor din industria 
minieră și energetică, să adopte toate 
măsurile pentru buna desfășurare și 
organizare a muncii, astfel incit, în 
fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă, planul pe acest an și pe 
întregul cincinal să fie realizat în 
cele mai bune condiții.

După cum se știe, în perioada care 
a trecut din acest an, colectivele din 
întreprinderi s-au confruntat cu 
probleme deosebit de dificile, mai 
ales în privința asigurării energiei 
electrice și aprovizionării ritmice cu 
unele materii prime, materiale și 
combustibili. Tocmai de aceea, con-

Este semnificativ faptul că. într-o 
serie de unități economice, în care 
colectivele muncitorești, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, au acționat cu toată b°tări- 
rea pentru respectarea cu rigurozita
te a programului stabilit de condu
cerea partidului, s-a reușit ca activi-

Care sînt principalele direcții de 
acțiune asupra cărora organele și or
ganizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii trebuie să-și îndrep
te în continuare atenția ?

In mod special trebuie să se ur
mărească îndeplinirea ritmică și in
tegrală a planului la producția fizi-

IN TOATE ÎNTREPRINDERILE, IN TOATE RAMURILE ECONOMIEI
Planul - realizat integral, 

la toti indicatorii!
ducerea partidului a adoptat, la 
mijlocul lunii ianuarie, un program 
complex privind asigurarea produc
ției de energie și folosirea rațională 
a energiei electrice, termice, a gaze
lor naturale, precum și regimul de 
lucru al unităților economice și so
ciale pe perioada de iarnă. Sensul 
major al acestor măsuri l-a consti
tuit mobilizarea puternică a tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii 
pentru creșterea susținută a produc
ției de cărbune și energie electrică, 
pentru gospodărirea judicioasă a 
tuturor resurselor energetice, pentru 
realizarea tuturor indicatorilor de 
plan, îndeosebi la producția fizică 
și export.

tatea productivă să se desfășoare în 
condiții corespunzătoare, iar sarcini
le economice să fie realizate potrivit 
graficelor întocmite. De pe întreg 
cuprinsul țării, la redacție sosesc zi 
de zi vești despre pilduitoare fapte 
de muncă, despre importante succese 
în toate domeniile activității produc
tive, dovezi grăitoare ale înaltei con
științe muncitorești, revoluționare a 
harnicei noastre clase muncitoare, a 
întregului nostru popor, care, strîns 
unit in jurul partidului, al secreta
rului său general, acționează stă
ruitor pentru îndeplinirea neabătută, 
exemplară a planului, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R.

că, la fiecare sortiment. Aceasta se 
impune cu atît mai mult cu cit, in 
perioada care a trecut de la începu
tul anului, din cauza condițiilor 
atmosferice nefavorabile, cu toate 
rezultatele pozitive obținute de un 
mare număr de întreprinderi, la anu
mite produse există unele restanțe. 
Așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, realizarea producției fizi
ce la toate sortimentele este o ce
rință obligatorie pentru îndeplinirea 
planului la toți ceilalți indicatori. Nu 
există, prin urmare, produse / sau 
sortimente mai importante și altele 
mai puțin importante. In ansamblul 
mecanismului echilibrat al econo

miei, fiecare produs are importanța 
lui și o destinație precisă. Ca atare, 
oricît de mari ar fi depășirile la une-' 
le produse într-o întreprindere sau 
alta, ele nu pot să compenseze minu
surile,. restanțele la alte sortimente. 
Fiecare muncitor, specialist, cadru 
de conducere trebuie să înțeleagă că 
de punctualitatea îndeplinirii planu
lui, in structura sortimentală prevă
zută. depind satisfacerea cerințelor 
bine determinate ale economiei na
ționale, buna funcționare a cooperării 
interuzinale și desfășurarea în con
diții corespunzătoare a aprovizionării 
tehnico-materiale.

Cu deosebire, este necesar ca in 
minele de cărbuni să se ia măsuri 
energice, să se lucreze fără întreru
pere pentru sporirea producției de 
cărbune și aprovizionarea ritmică a 
termocentralelor. Totodată, energeti- 
cienii au datoria să acționeze cu 
toată hotărirea și răspunderea pentru 
a asigura funcționarea la întreaga 
capacitate a tuturor instalațiilor din 
centralele electrice, pentru sporirea 
continuă a, producției de energie 
electrică — cerință vitală pentru 
bunul mers al producției în această 
perioadă.

în strînsă legătură cu realizarea 
producției fizice planificate. în struc
tura sortimentală stabilită, o maximă 
importantă trebuie acordată îndepli
nirii exemplare a planului Ia export, 
în acest sens, cultivind spiritul de 
răspundere și exigență, organizațiile 

■de partid sînt chemate să organizeze 
acțiuni menite să stimuleze inițiati
vele valoroase, să transforme lupta 
pentru îndeplinirea planului la ex
port într-o cauză generală, prioritară
(Continuare în pag. a V-a)

„Z/LM
Sărbătorim in aceas

tă duminică de fe
bruarie „Ziua ceferiș
tilor". Este ziua în 
care partidul, intregul 
nostru popor omagiază 
glorioasele tradiții de 
luptă revoluționară ale 
ceferiștilor. Este ziua 
celor care, prin munca 
lor plină de dăruire 
și abnegație, desfășu
rată zi și noapte, pe 
orice vreme, in stații, 
triaje, depouri sau la 
pupitrul locomotivelor, 
asigură bunul mers al 
transporturilor pe ma
gistralele de oțel ale 
țării.

De-a lungul anilor 
construcției socialiste, 
și îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al 
partidului, ceferiștii 
țării și-au adus o con
tribuție importantă la 
progresul multilateral 
al țării, la edificarea 
României socialiste. In 
anul 1984, bunăoară, 
volumul de mărfuri 
transportate pe calea 
ferată a crescut cu 3,5 
la sută, ceea ce echi
valează cu un spor de 
circa 10 miliarde de 
tone. In aceeași peri
oadă, transportul fe
roviar a fost dotat cu 
numeroase locomotive 
diesel și electrice, cu 
2 400 de vagoane de

CEFERIȘTILOR"
marfă (în echivalent 4 
osii), vagoane de că
lători și alte mijloace. 
Totodată, au continuat 
lucrările de electrifi
care a liniilor de cale 
ferată, in prezent pe 
liniile electrificate de- 
rulindu-se aproape 60 
la sută din traficul fe
roviar.

Anul acesta, potri
vit prevederilor de 
plan, sint in curs de 
realizare o serie de 
importante lucrări de 
investiții, care se vor 
materializa în electri
ficarea de noi linii. 
Una dintre acestea, de 
o deosebită importan
ță economică, este li
nia de cale ferată 
Mintia — Ilia — Arad, 
care urmează să fie 
finalizată in acest an.

Congresul al XIII- 
lea ■ al partidului a 
stabilit obiective deo
sebit de mobilizatoare 
pentru acest important 
sector de activitate. In 
spiritul exigențelor și 
sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, 
oamenii muncii din a- 
ceastă ramură au da
toria să acționeze cu 
perseverență pentru 
optimizarea în conti
nuare a transporturi

lor, folosirea mai buni 
a mijloacelor tehnice 
din dotare, reducerea 
consumului de energie 
electrică și combusti
bil și a cheltuielilor 
de transport, întărirea 
ordinii șl disciplinei, 
asigurarea unei depli
ne siguranțe și rit
micități a transportu
rilor pe calea ferată. 
In aceste zile de iar
nă aspră, cind toți cei 
ce muncesc fac efor
turi deosebite pentru 
a depăși dificultățile 
create de ger și nin
sori, ceferiștii se află 
și ei, ca întotdeauna, 
în primele rinduri ale 
acestui front al abne
gației și dăruirii mun
citorești. Prin efortul 
lor, adeseori eroic, ei 
își onorează titlul de 
ceferist, cinstesc prin 
fapta dăruită țării tra
diția revoluționară a 
acestui puternic deta
șament muncitoresc al 
țării.

Astăzi, de ziua lor, 
întregul nostru popor 
înconjoară cu dragos
te și prețuire pe cefe
riștii patriei, urindu-le 
noi și importante iz
binzi in activitatea lor 
consacrată dezvoltării 
și propășirii României 
socialiste.

Permanent la datorie

CHiduri ale cetățenilor despre realizările economico-sociale ale acestei bogate legislaturi

MÎNDRI DE NOUL CHIP AL CAPITALEI

Ninsorile abundente, 
viscolul și gerurile as
pre au ridicat proble
me deosebit de grele 
în munca feroviarilor. 
Directorul Regionalei 
de căi ferate Cluj, in
ginerul Nicolae Cher- 
tes, ne spunea că, în 
aceste zile, comuniștii, 
toți ceferiștii din a- 
ceastă zonă a țârii ac
ționează cu deplină 
dăruire pentru ca tra
ficul feroviar să de
curgă în cele mai 
bune condiții. Priori
tate s-a acordat și se 
aco’rdă în continuare 
aprovizionării ritmice 
cu cărbune a termo
centralelor Oradea și 
Mintia, expedierii măr
furilor la export, apro
vizionării cu materii 
prime, materiale și
alte produse a marilor platforme 
industriale și a celorlalte întreprin
deri din această parte a țării. Nu 
sînt neglijate nici unitățile din 
agricultură, cărora le-au fost trans
portate mașini și utilaje pentru 
campania agricolă de primăvară, 
îngrășăminte chimice și piese de 
schimb.

Acțiuni deosebite au fost între
prinse în aceste zile pentru îmbu
nătățirea indicelui de utilizare a 
materialului rulant, punindu-se un 
accent deosebit pe asigurarea opti
mizării transportului de mărfuri și

NOASTRE, DE NOUL CHIP AL ȚĂRII
călători. Ce s-a întreprins practic 
în această perioadă ? Pe traseele 
Dej—Coșlariu și Cluj-Napoca—Coș- 
lariu, transportul a fost organizat 
în așa fel incit să sporească tona
jul brut pe fiecare tren de marfă, 
în raport cu capacitatea de trac
țiune a locomotivelor și condițiile 
pe care le oferă liniile. De ase
menea, s-au luat toate măsurile 
necesare pentru permanenta supra
veghere și buna întreținere a liniilor 
ferate, a tuturor instalațiilor fero-
(Continuare în pag. a V-a)

argumentele spiritului cutezător

București, orașul unei continue tinereți, al unei con
tinue innoiri și înfrumusețări, exprimind, pe viu, prin 
toate realizările sale, ca de altfel întreaga țară, grija 
permanentă a partidului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de omul muncitor, 
față de fericirea lui, față de inflorirea multilaterală o 
personalității sale.

In perimetrul luminos al Capitalei, zona „23 Au
gust", circumscripția electorală numărul 1... Unul din
tre centrele de forță ale marelui oraș... Prin intreaga 
sa zestre industrială, cu o pondere deosebit de în
semnată in economia Bucureștiului și a țării ; prin in
treaga sa zestre edilitar-urbanistică modernă, nouă, se 
înfățișează, la ora marelui bilanț pe care-l repre
zintă apropiatele alegeri de deputați in sfatul suprem 
al Republicii și in consiliile populare, cu mari și im
presionante realizări in toate domeniile de activitate.

Pentru aceste realizări de prestigiu și-au dat votul,

cu nestrămutată încredere și hotărire, cetățenii cir
cumscripției in urmă cu cinci ani. In fața centrului de 
votare l-au intimpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
scandind intr-un singur glas - glasul celor peste 22 
de milioane de constructori ai noii istorii a patriei : 
„In al țării mare sfat, / Ceaușescu deputat I".

Proiectele pentru care votau atunci, pentru care 
vota intregul popor sint astăzi realitate insuflețitoare, 
chezășie pentru noi și noi izbinzi in viitorul prefigurat 
de mărețele hotăriri ale celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

Ne-am propus să vă facem cunoștință astăzi, cu 
puțin timp înaintea alegerilor de deputați de 
la 17 martie, cu chipul înnoit al acestei circum
scripții electorale, cu fapte de muncă pilduitoare și 
realizări reprezentative din timpul celor cinci ani ai 
ultimei legislaturi.

Străbatem, în numai cîteva mi
nute, cu metroul, distanța dintre 
„Piața Unirii" și uzinele „Repu
blica" — peste 8 kilometri. Nume 
noi de stații subterane, încă necu
noscute cu cinci ani în urmă — 
Dristor. Titan. Muncii, Republica. 
In zona circumscripției electorale 
numărul 1. la începutul legislatu
rii care se încheie acum, construc
torii mai aveau in fata lor incă 
un an și ceva de eforturi de-a 
lungul a peste 5 kilometri pînă la 
inaugurarea ultimului tronson al 
primei magistrale a metroului 
bueureștean.

Urcăm, spre suprafață, scările 
elegantei stații „Republica" și ne 
aflăm, dintr-o dată. în inima ce
lei mai puternice platforme indus
triale a Capitalei, platforma „23 
August", întreprinderi uriașe, le
gate prin mii și mii de fire de 
ansamblul industrial al României 
socialiste — uzina de țevi „Repu

blica" ; uzina constructoare de ma
șini „23 August", gigantic con- 
structor-niecanic prezent, prin pro
dusele sale de înaltă tehnicitate, 
peste tot in țară, in transporturi
le feroviare, in universul marilor 
combinate chimice sau metalurgi
ce, in extracția petrolieră, in con
strucțiile navale ; moderna între
prindere de mașini-unelte și agre
gate București, ctitorie a anilor 
plini de avînt, de mărețe cuceriri 
socialiste de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. Hale impu
nătoare. dînd adevărata măsură a 
unui complex industrial armonios 
conceput, integrîndu-se ‘ organic, 
prin inteligenta tehnică și științi
fică a muncitorilor, inginerilor și 
specialiștilor lui, în opera de fău
rire a României socialiste. în rînd 
cu aceste întreprinderi — centrale 
industriale de prelucrări metalur
gice și de construcții de mașini, 
centre de calcul, institute de cer

cetări științifice și inginerie teh
nologică, expresie concretă, eloc
ventă a strinsei legături dintre ști
ință și producție.

In spatele acestor adevărate ce
tăți ale tehnicii și științei se pro
filează. in liniile sale arhitectoni
ce avîntate, noul cartier Titan, care 
împreună cu cartierul Balta Albă 
însumează 90 000 de apartamente, 
cu o populație de circa un sfert de 
milion.

Străbatem marile bulevarde ale 
acestui cartier de mărimea unui 
mare oraș al țării, îi admirăm con
strucțiile edilitare, unitățile de cul
tură și învățămint. impozantele 
complexe comerciale, parcul de a- 
grement, construcțiile sportive de 
nivel olimpic.

Am mai avut prilejul să scriem, 
de-a lungul timpului, despre acest 
cartier, urmărindu-i creșterea ex
plozivă. creștere pe care au trăit-o, 
de altfel, cu precădere, in ultimele 
două decenii, toate orașele, toate

localitățile patriei. Am evocat, cu 
diferite prilejuri, și chipul celui
lalt cartier, Pantelimon, cuprins tot 
în această circumscripție pină la 
noua împărțire administrativă a 
sectoarelor Capitalei. Pantelimonul, 
umila mahala de cindva, cu case 
de paiantă povîrnite sub acoperi
șurile de carton. Și el este tot o 
tristă amintire a celor mai vîrst- 
nici. Masivul și modernul cartier, 
una din intrările triumfale în 
București, așa cum sînt și celelal
te noi cartiere de pe circumferința 
Qapitalei, se profilează mîndru in 
fața platformei industriale „23 Au
gust".

Răsfoim carnete de reporter de 
acum aproape două decenii. Sînt 
trecute in ele gînduri ale atîtor 
oameni, care și-au mărturisit înari
pate visuri, proierte de viitor și 
mai bun, proiecte care erau ale 
țării întregi.

— Sigur, așa este, visam pe a- 
tunci la chipul de astăzi al Titanu
lui, al Pantelimonului, al Capita
lei noastre, fără periferii, dorită de 
noi — ne spune maistrul forjor 
Ștefan Cazacu, de la uzina „23 
August", împreună cu care evocăm 
epoca impetuoasei dezvoltări so
cialiste inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres. Visurile noastre își 
aveau temei irainic în avîntatul 
proces al industrializării socialiste 
moderne, bazat pe cele mai noi cu
ceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice, operă concepută cu îndrăzneț 
spirit vizionar de secretariil gene
ral al partidului. Iată platforma 
industrială pe care ne aflăm. în
cercați o comparație cu trecutul ? 
Exista aici un nucleu industrial, e 
adevărat, format de cele două în
treprinderi — „Republica" și „23 
August". Dar ele cu greu mai pot 
fi recunoscute. In preajma lor s-au

ridicat întreprinderi moderne, ale 
acestei epoci, cum este I.M.U.A.B.- 
ul. uzinâ-pilot, i-ar spune repor
terul, în construcțiile de mașini- 
unelte. Un impresionant volum de 
investiție materială și științifică a 
rodit bogat intr-un răstimp extrem 
de scurt, înfăptuindu-se un salt 
spectaculos în domeniul calității 
produselor noastre, al prestigiului 
lor pe piața mondială. Sufletul a- 
cestor realizări este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prin prestigioa
sa sa personalitate, prin forța gin- 
dirii sale revoluționare, prin ener- 
gia-i clocotitoare a dinamizat toate 
conștiințele, le-a uniț într-o sin
gură voință de acțiune, de autoper- 
fecționare, solicitînd plenar capa
citatea novatoare cetățenească și 
profesională a fiecăruia dintre noi.

— Aminteați că vechiul nucleu 
industrial de aici nu mai poate fi 
recunoscut. Ce evenimente s-au pe
trecut, cum s-a transformat atît de 
rapid ?

— Foarte simplu. Procesul de 
înnoire a fost masiv. An de an i 
s-au adăugat noi capacități indus
triale care, în realitate, erau noi 
uzine în uzine. în cadrul uzinei 
unde muncesc, numai în ultimii 
ani ai acestei legislaturi s-au con
struit două noi fabrici — una de 
forjare și ambutisare, alta de mo
toare diesel de diferite puteri. în 
acest an li se vor adăuga alte două 
fabrici de motoare pentru trac
țiune feroviară și pentru forajul 
petrolier. La • fel s-au petrecut lu
crurile și la „Republica", așa se 
petrec și la I.M.U.A.B. Toate aces
te succese ale noastre le-am gîn- 
dit împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, deputatul nostru, în a-

Dionisie ȘINCAN
(Continuare în pag. a V-a)

Pentru asigurarea 
funcționării neîntre
rupte, la capacitatea 
maximă, a complexe
lor și modernelor in
stalații de care dispu
ne combinatul chimic 
„Azomureș" din Tîrgu 
Mureș, aici s-a creat 
în ultimii ani, la in
dicația secretarului 
general al partidului, 
o adevărată „indus
trie" de fabricat piese 
de schimb, mașini și 
utilaje, ansamble și 
subansamble.

— Această „indus
trie" — spune Adrian 
Insurățelu, secretarul 
comitetului de partid, 
din combinat, are me
nirea asimilării piese
lor de schimb, utila
jelor pină nu de mult 
procurate din import, 
precum și recondițio- 
narea celor uzate. Nu 
cred că este, cazul să 
mai insist asupra 
multiplelor avantaje 
economice ce decurg 
din această menire...

— Practic deci, o 
adevărată „industrie" 
de unicate.

— Exact. Iar no
menclatorul acesteia 
este nu numai foarte 
divers, ci și foarte 
complex, cuprinzînd 
utilaje de înaltă teh
nicitate.

— Ce a presupus, pe 
ce s-a sprijinit dezvol
tarea unei asemenea 
„industrii" ?

— Pe efortul crea
tor propriu al specia
liștilor și muncitorilor 
noștri, exprimat prin 
inițiativă și dăruire, 
răspundere și tenaci
tate, prin înaltă com
petență profesională. 
Și mîndrie — spune 
după o clipă de gîn-

dire. Mîndria de a ști, 
că ești capabil să rea
lizezi aceleași utilaje, 
aceleași piese și sub
ansamble de înaltă 
tehnicitate ca și fir
mele constructoare de 
mașini specializate și 
cu bogate tradiții în 
fabricarea acestora. 
Nu trebuie uitat un 
„amănunt" esențial. 
Acela că noi sîntem 
totuși un combinat 
chimic și nicidecum o 
uzină constructoare de 
mașini. Factorul deci
siv al conceperii, or
ganizării și reușitei 
acestei „industrii" au
xiliare a combinatu
lui, dar esențială asi
gurării bunei lui func
ționări, l-a constituit 
faptul că în această 
acțiune de mare am
ploare comuniștii au 
fost în frunte, consti
tuind, în toate împre
jurările, un exemplu 
mobilizator pentru în
tregul colectiv.

Pentru a ilustra a- 
ceastă idee, interlocu
torul a trecut pe te
renul faptelor concre
te, referindu-se la nu
meroase realizări de 
prestigiu ale colecti
vului acestui combi
nat chimic. Așa am 
aflat, printre altele, și 
despre întîmplarea de 
mai jos. Ne-a rela
tat-o chiar unul din
tre cei implicați, in
ginerul Eugen Paș- 
canu, șeful secției 
piese de schimb și 
utilaje. „Se defecta
se, anul trecut, «ini
ma» instalației de 
melamină, singura de 
acest fel din țară. Se 
corodaseră în zona 
sudurilor cu plăci țe
vile fasciculului tu

bular al reactorului. 
Implicații ? Planul — 
periclitat. Contractele 
pentru beneficiarii ex
terni — în pericol de a 
nu fi onorate la ter
men. Producția unor 
întreprinderi benefi
ciare din țară — și ea 
în pericol de a nu fi 
realizată". Soluția ? 
„Mai multe : 1. Să 
importăm urgent un 
nou reactor. Valoarea 
— citeva sute de 
mii de dolari. 2. Să 
cerem pentru asisten
ța remedierii defec
țiunii o echipă de spe
cialiști ai firmei care 
ne livrase instalația. 
Ar fi durat însă mal 
multe luni și ar fi 
costat aproape cit un 
reactor nou. 3. Să în
cercăm să reparăm 
noi înșine defecțiu- 
.nea. Și s-a ales 
ultima soluție, bine
înțeles. Altfel nici nu 
se putea". Pe ce v-ați 
bazat ? „Pe forțele 
colectivului — adică 
pe rezultatele și ex
periența cîștigată, pe 
hotărirea și capaci
tatea specialiștilor, 
muncitorilor și tehni
cienilor noștri, stimu
late puternic de în
demnurile secretaru
lui general al parti
dului. In septembrie 
1983, cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au 
vizitat combinatul, au 
fost prezentate inalți- 
lor oaspeți și o serie 
de piese de schimb 
pentru instalațiile

Al. PINTEA
(Continuare 
în pag. a ll-a)
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Dialogul secretarilor are de data 
aceasta ca subiect o temă deosebit 
de importantă : cum asigură birouri
le organizațiilor de bază repartiza
rea de sarcini concrete fiecărui co
munist? Locul de desfășurare — în
treprinderea de autocamioane din 
Brașov. Participă și la acest dialog, 
ca și la cele anterioare, atît secretari 
ai unor birouri de organizații de bază 
și comitete de partid cu o experiență 
Îndelungată, cit și secretari nou 
aleși din organizații de partid din 
unități ale municipiului.

„Caracterul complex și gradul de 
eficiență ridicat al sarcinilor ce ne 
revin in acest an — prefațează dia
logul tovarășul Constantin Rătoi, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprinderea de autocamioane Bra
șov — obligă cele 91 de organizații 
de bază din unitatea noastră, care 
cuprind in rîndurile lor peste 6 000 
de membri de partid, să acționeze in 
așa fel, incit să asigure valorificarea 
maximă a capacității fiecărui comu
nist și, prin exemplul lor, a fiecărui 
om al muncii. Iar una din modalită
țile politico-organizatorice cele mai 
eficiente prin care putem realiza a- 
cest lucru o constituie, cum bine se 
știe, repartizarea de sarcini de partid 
concrete fiecăruia. Noi privim încre
dințarea de sarcini concrete ca o ac
țiune politică de , mare importanță, 
de mobilizare puternică a capacității 
tuturor comuniștilor la îndeplinirea 
importantelor hotăriri ce ne revin 
din istoricele documente ale Congre
sului al XIII-lea al partidului".

După această „punere în temă" — ca 
ca să ne exprimăm așa — a urmat dia
logul propriu-zis. Tovarășul Corneliu 
Catrinoiu, secretarul biroului orga
nizației de bază nr. 23 din cadrul în
treprinderii de autocamioane, a în
trebat : Care este cadrul în care se 
repartizează o sarcină de partid? Iar 
răspunsul l-a dat tovarășa Maria 
Drăgan, secretarul biroului organiza
ției de bază nr. 10 (mecanic-șef) : 
„Cel mai frecvent cadru folosit 
este cel al discuțiilor indivi
duale anuale. Atunci biroul organi
zației de bază stă de vorbă cu fie
care comunist, îi analizează activita
tea, ii ascultă opiniile și propunerile 
și are deci posibilitatea ca, pe baza 
acestui dialog, să-i stabilească și sar
cina de partid cea mai potrivită. 
Sarcini de partid se pot încredința, 
de asemenea, și în timpul desfășu
rării adunărilor generale, in funcție 
de problemele care apar și de solu
țiile ce trebuie găsite pentru rezol
varea lor. Sarcini de partid pot fi 
încredințate și direct de către secre
tarul biroului organizației de bază 
sau de către birou, ori de cite ori 
apare această necesitate".

Tovarășul Miha) Ferentz, secreta
rul comitetului de partid nr. 1 din 
secția sculăria a întreprinderii de 
autocamioane, care îndeplinește pen
tru prima oară această sarcină, a 
adresat — în continuare — o altă 
Întrebare : Ce criterii se au in vedere 
la repartizarea de sarcini concrete 
membrilor de partid? întrebarea a 
suscitat un viu interes și a fost ne
voie de mai multe intervenții pentru 
a se constitui un răspuns cit mai 
complet. Tovarășa Dumitra Ardelea- 
nu, secretara comitetului de partid 
de la întreprinderea de articole teh
nice din cauciuc, spunea : „Faptul 
că membrii de partid au o pregătire 
profesională și politică diferite, o ex
periență de muncă și personalități 
diferite ne obligă să avem in vedere, 
la repartizarea sarcinilor, criterii cit 
mai cuprinzătoare. In ce mă privește, 
am recomandat secretarilor birouri
lor organizațiilor de bază să aibă 
permanent in vedere : pregătirea po
litică și profesională, experiența co
munistului in domeniul in care i se 
încredințează sarcina, aptitudinile 
lui pentru îndeplinirea ei in terme
nul stabilit. Și, firește, necesitatea 
de a asigura un echilibru corespun
zător intre sarcinile cu caracter de 
producție și cele cu caracter politic 
și obștesc". „Criterii pot fi aduse 
multe in discuție — spunea tovarășul

Anul 1978 a reprezentat pentru 
orașul de pe Bega începutul orga
nizării unei activități care s-a do
vedit a fi de foarte mare interes și 
cu deosebit folos pentru mii de fa
milii timișorene. Este vorba de con
stituirea asociațiilor cultivatorilor de 
legume — formă organizatorică în 
măsură să asigure înfăptuirea în 
condiții superioare a prevederilor 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială.

De altfel, Însuși sensul major al 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare este de a se găsi 
noi soluții practice, noi modalități 
concrete de acțiune pentru a se 
pune mal bine în valoare potenția
lul productiv al fiecărei palme da 
pămint, de a spori contribuția tu
turor deținătorilor de terenuri la 
realizarea fondului de produse agro- 
alimentare. Asemeni inițiativei de la 
Timișoara s-au constituit în nume
roase județe asociații ale crescăto
rilor de animale, de păsări etc. — 
toate contribuind la creșterea de la 
an la an a gradului de acoperire, 
prin forțe proprii pe plan local, a 
necesarului de consum al populației.

La început au fost patru asociații 
In orașul nostru, ele avînd ca prim 
obiectiv identificarea suprafețelor de 
teren liber propice pentru cultiva
rea cu legume. între timp, numă
rul acestor asociații a crescut la 24, 
cuprinzînd în momentul de față peste 
35 000 de familii, ce cultivă cu le
gume și cartofi o suprafață de peste 
800 ha. Alcătuirea asociațiilor s-a 
făcut pe structura circumscripțiilor 
electorale municipale, cu sprijinul 
deputatilor din cartiere si al comite
telor de cetățeni. Producțiile obținu
te în curțile și grădinile cultivate, 
pe terenurile amenajate au crescut 
de la an la an, ajungînd în 1984 la 
circa 20 000 tone legume și cartofi, 
ceea ce reprezintă, în medie, apro
ximativ 70 kg pentru fiecare locui
tor al municipiului Timișoara. Aces
te rezultate atestă interesul tot mai 
mare al cetățenilor de a participa 
organizat la folosirea intensivă a fie
cărei suprafețe de pămint, în scopul 
asigurării unei mai bune aprovizio
nări cu legume și cartofi.

Acțiunile pentru antrenarea cetă-

Vasile Ștefănescu, secretarul comite
tului de partid din secția montaj a 
întreprinderii «Tractorul». Eu aș in
sista asupra citorva esențiale. Primul 
și cel mai important este cunoaște
rea temeinică a comuniștilor, a posi
bilităților pe care le au de a putea 
îndeplini sarcina incredințată. Noi 
avem la -Tractorul- o bună expe
riență in această direcție. In caietul 
in care sint evidențiate sarcinile în
credințate comuniștilor rezervăm un 
mic spațiu pentru ceea ce numim 
-fișa personală-. In acest spațiu sint 
consemnate date esențiale cum ar fi: 
pregătirea școlară, pregătirea profe
sională, participarea la activitatea 

Cum asigurați repartizarea 
de sarcini concrete 
fiecărui comunist?

tehnică, frecventarea de cursuri se
rale sau universitare, sarcini încre
dințate în anii anteriori ș.a. Această 
-oglindă- ne ajută să stabilim efec
tiv sarcini concrete, dinamice, în 
funcție de potențialul real al comu
nistului, de evoluția sa de la o etapă 
la alta. Un alt criteriu important îl 
constituie, fără îndoială, cunoașterea 
temeinică a specificului locului de 
muncă. Nu poți repartiza sarcini an- 
gajante, mobilizatoare, fără a cu
noaște ce cerințe imediate sau de 
perspectivă se află in atenția locu
lui de muncă respectiv. Am lăsat in 
mod intenționat la urmă criteriul- 
sinteză, după părerea mea, și anume 
caracterul mobilizator și educativ al 
sarcinii de partid. Cind nu se ține 
seama de acest criteriu, se ajunge la 
repartizări de sarcini formale". (No
tăm In paranteză un exemplu adus în 
discuție de tovarășul Ștefănescu, 
care a găsit un ecou imediat la toți 
cei de față : într-un caz, in una din 
cele 6 organizații de bază din secția 
montaj s-a procedat la repartizarea 
de sarcini exclusiv pe criteriul pro
fesional. Și astfel, subinginerul Ion 
Rusu a fost desemnat propagandist. 
Deși tînărul comunist a încercat să 
explice că n-are experiență pentru o 
asemenea muncă, biroul organizației 
n-a ținut seama de acest lucru și a 
perseverat în a-i încredința sarcina 
respectivă. După scurt timp Insă a 
trebuit să-și corecteze greșeala. Co
munistul Ion Rusu, un pasionat al 
tehnicii, a primit sarcina să se ocupe 
de pregătirea profesională a tineri
lor din atelier, iar cea de propagan
dist a fost atribuită unui alt membru 
de partid, cu experiență și aptitudini 
certe pentru această muncă. Și, ast
fel, pentru amîndoi, sarcina de partid 
a devenit și educativă, și mobiliza
toare).

Odată epuizate problemele legate 
de „criterii", tovarășul Antone Șer- 
ban, secretarul biroului organizației 
de bază din secția motoare (360 CP) 
a I.A. Brașov, adresează o nouă în
trebare : Cum e bine să fie atribuite 
sarcinile de partid — pe un termen 
limitat sau cu caracter permanent ? 
Și de data aceasta răspunsurile se 
țin.,, lanț. O primă intervenție are 
tovarășul Nicolae Pîrvu, secretarul 
biroului organizației de bază nr. 1 
filatură de la întreprinderea „Carpa- 
tex" : „înainte de a repartiza sar
cini individuale fiecărui comunist, 
noi întocmim un tabel cu comuniștii 
aleși in birourile organizației de 
bază, organizației U.T.C. și al grupei 
sindicale. Pe aceștia, ca organe 
alese, ca și pe propagandiști, pe cei Aspect din secția de montaj final autocamioane din Brașov Foto : E. Dichiseanu
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PE TEME DE AUTOAPR O VIZIONARE
țenilor, stimularea lor spre a deveni 
producători*  pasionați de legume 
pentru propriul lor consum au la 
bază un regulament elaborat ca 
urmare a propunerilor formulate in 
adunările organizate în cartiere, cu 
sprijinul nemijlocit al Organizațiilor 
Democrației și Unității Socialiste — 
regulament care cuprinde căile și 
modalitățile de organizare a com
plexului program de muncă din 
curți și grădini, delimitarea terito
rială a fiecărei asociații*  constitui

Experiența concretă dovedește marea 
însemnătate a „legumiculturîi urbane" 
--------------- ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA-----------------

rea organelor de conducere, atribuți
ile acestora etc.

Principala preocupare a comitete
lor de conducere ale asociațiilor, 
pusă in , practică cu sprijinul ne
mijlocit ’ al organelor municipale, 
respectiv al consiliului F.D.U.S. și al 
comitetului executiv al consiliului 
popular, o constituie organizarea 
unor instruiri pe probleme de spe
cialitate, la care pot participa toți 
cultivatorii individuali. Această in
struire, care se desfășoară periodic, 
în funcție de lucrările de sezon, este 
asigurată de cadre de specialitate de 
la institutul agronomic și trustul 
horticol. Cu asemenea prilejuri sint 
prezentate detaliat modalitățile de 
organizare și cultivare a terenului 
cu legume, de amenajare a solariilor, 
răsadnițelor, de folosire a foliei re- 
folosibile, producerea de semințe și 
material semincer etc. Instruirile cu 
caracter teoretic, efectuate pe car
tiere, sint urmate întotdeauna de 
demonstrații practice privind tehno
logia de cultivare a speciilor legumi
cole în cîmp descoperit sau in șis- 

aleși în consiliul oamenilor muncii și 
in alte organisme, îi socotim comu
niști cu sarcini permanente și nu 
le mai încredințăm altele. Celorlalți 
le atribuim sarcini, in funcție de cri
teriile amintite, și temporare, și per
manente". „In mare, și noi pro
cedăm la fel — intervine tovarășul 
Ion Popescu, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea nr. 2. 
Cu o singură deosebire : 'încredințăm 
sarcini concrete, cu caracter tempo
rar sau permanent, in funcție de ce
rințele imediate ale locului de mun
că sau de cerințele generale ale în
treprinderii, și tovarășilor aleși in di
ferite organe. Bineînțeles, cu condi

ția ca ele să fie în concordanță cu 
pregătirea lor politică și profesio
nală". „Aș vrea să nu răspundem 
colegilor noștri mai tineri — se în
scrie din nou la cuvînt tovarășul 
Vasiîe Ștefănescu — sub formă de 
rețete și șabloane. Munca de partid 
e o activitate creatoare. Cu oamenii 
și pentru oameni. Avem situații, in 
cazul comuniștilor aleși in diferite 
organe, cind aceștia primesc sarcini 
permanente. Avem situația cind 
acordăm sarcini temporare. Avem 
situații cind acordăm sarcini indivi
duale, dar și sarcini colective. Nu 
trebuie trase granițe de netrecut in
tre o sarcină și alta. Ele nu sint alt
ceva decit un cadru organizat de a 
angaja capacitatea comuniștilor la 
soluționarea multiplelor probleme a- 
flate in atenția organizației de bază 
— de la cele cu caracter economic la 
cele cu caracter educativ și obștesc. 
Condiția esențială la repartizarea 
sarcinilor colective este ca pentru

tem protejat și forțat. Pe lîngă a- 
ceste adevărate cursuri profesionale 
legumicole, de un sprijin real sint și 
cele cinci lucrări de specialitate ti
părite pe plan local și la care, din 
această primăvară, se va mai adăuga 
încă una — „Cartea bunului gospo
dar", cuprinzînd sfaturi și îndrumări 
practice pentru toate categoriile da 
cultivatori și toate sistemele de cul
tivare a legumelor în curți și grădini.

Tot în șirul acțiunilor organizate 
pentru dezvoltarea acestei activități

In întreaga Timișoară se înscriu 
consfătuirile anuale ale cultivatori
lor de legume, expozițiile cu inven
tar și unelte agricole — mașini, se
mințe, adică tot ce este necesar pen
tru „grădina de lîngă casă".

în urma unor asemenea acțiuni 
g-au născut inițiative valoroase ale 
cetățenilor, între care și utilizarea 
pentru irigare a apei din pînza frea
tică, prin săparea de fîntîni și insta
larea de pompe folosite la udarea 
culturilor legumicole. în baza unui 
program aprobat de organele muni
cipale, organizațiile comerciale lo
cale pun la dispoziția cultivatorilor 
de legume, prin magazine situate in 
toate cartierele, semințele și mate
rialul semincer necesar. De aseme
nea, au fost înființate cîteva maga
zine specializate in desfacerea de 
unelte gospodărești, pentru activita
tea din grădină. La loc de frunte se 
situează preocupările consiliului 
uniunii asociațiilor cultivatorilor de 
legume cu gunoi de grajd. îngrășă
minte chimice, folie de polietilenă.

în ce privește utilizarea gunoiului 

acestea să fie stabilite colective pe 
cit posibil omogene, să fie fixate ter
mene și colectivul să aibă un res
ponsabil care să coordoneze activita
tea celorlalți. Altfel există pericolul 
ca treaba să fie lăsată de unul pe 
altul. De exemplu, noi am atribuit 

,o sarcină colectivă unui număr de 15 
comuniști — muncitori specialiști, 
maiștri și ingineri — care să se ocu
pe de studierea posibilităților de 
aplicare a tehnologiilor de virf in 
montaj la nivelul tehnicii, mondiale. 
El este condus de inginerul Constan
tin Sasu. Colectivul are un program 
de lucru pe baza căruia acționează și 
despre îndeplinirea lui raportează pe
riodic in fața comitetului de partid".
• O ultimă întrebare, formulată de 
tovarășul Liviu Ghimpețeanu, secre
tarul biroului organizației de bază 
nr. 44 probe-incercări, a vizat urmă
toarea problemă : E bine ca sarcina 
de partid să se suprapună cu cea 
profesională? „In principiu e de pre
ferat, pe cit posibil — arată tovară
șul Dumitru Călin, secretarul comite
tului de partid din secția motoare 
diesel a I.A. Brașov — ca sarcina de 
partid să nu coincidă cu cea profe
sională. Pentru sarcina profesională, 
comunistul, ca orice om al mun
cii, este retribuit. Sarcina de 
partid trebuie să exprime un 
efort in plus. Dar și in acest caz 
birourile organizațiilor de bază tre
buie să se orienteze in funcție de 
caracterul, complexitatea și urgența 
sarcinii. Pe de altă parte, sarcinile 
de partid date cadrelor cu muncă de 
răspundere nu pot fi despărțite de 
cele profesionale. Insă, indiferent de 
natura sarcinii, esențial este ca bi
roul organizației de bază să vegheze 
permanent asupra modului in care 
acestea sint aduse la îndeplinire, să-i 
controleze și să-i sprijine ori de cite 
ori este nevoie pe comuniști in pro
cesul îndeplinirii lor. Numai astfel 
sarcina de partid va avea efectul 
preconizat".

Evident, și acest „dialog" — ca și 
cele anterioare — poate fi întregit 
și cu alte opinii. Cei care au parti
cipat la această dezbatere nu au 
pretenția — au și mărturisit-o de 
altfel — de a fi epuizat toate proble
mele, de a fi dat toate soluțiile în 
legătură cu tema pusă in discuție. 
Viața, cu experiența ei bogată, este 
ea însăși mereu deschisă înnoirilor, 
perfecționărilor.

Constantin PRIESCU

de grajd, bunăoară, au fost inventa
riate toate sursele, începînd cu cele 
din gospodăriile populației și termi- 
nînd cu platformele de la îngrășă- 
toria de taurine din cartierul Frei- 
dorf, transportul la locurile stabilite 
pentru fiecare asociație efectuîndu- 
se cu mijloace puse la dispoziție de 
S.M.A. Timișoara, precum și de că
tre deținătorii de atelaje hipo.

De curind, în colaborare cu între
prinderea de gospodărie comunală, 
cadre didactice de la institutul agro

nomic au trecut la elaborarea teh
nologiei de compostare și valorifi
care a gunoiului menajer rezultat de 
la stația de epurare a municipiului 
Timișoara, care va fi folosit la fer
tilizarea grădinilor. E de mențio
nat, de asemenea, faptul că, prin 
grija și sub directa coordonare a 
comitetelor asociațiilor cultivatorilor 
de legume și a centrului de protec
ție a plantelor, au fost constituite, in 
cadrul fiecărei asociații, echipe fito- 
sanitare, înzestrate cu aparatură și 
substanțe de combatere a bolilor, și 
dăunătorilor, pentru efectuarea tra
tamentelor preventive și curative la 
culturile de legume.

Rezultatele bune obținute pînă 
acum în această activitate, spefrirea 
continuă a numărului de familii cul
tivatoare de legume, creșterea pro
ducțiilor sînt tot atîtea motive pen
tru a amplifica și mai mult preocu
parea pentru ca nici o palmă de 
pămint din intravilanul municipiului 
să nu rămînă necultivată cu legume 
și cartofi. Și e firesc șă fie așa,

i Recoltele acestui an
- nemijlocit legate de creșterea 
calificării lucrătorilor ogoarelor

A devenit o tradiție în viața sate
lor ca perioada lunilor decembrie- 
februarie a fiecărui an să fie dedi
cată pregătirii profesionale a tuturor 
celor ce lucrează în agricultură. Re- 
ferindu-se la această activitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, sublinia : „Este 
necesar să realizăm în condiții mai 
bune cursurile agrozootehnice de 
masă, pe care le avem în fiecare an. 
Atrag atenția că toate învățămintele 
pe care le-am tras din activitatea 
agricolă a acestui an, toate progra
mele de măsuri pentru anul viitor 
trebuie să stea la baza măsurilor a- 
grozootehnice pe care le avem, a pre
gătirii tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, a tuturor specialiștilor". 
In ce măsuță se preocupă organele 
și organizațiile de partid din județul 
Botoșani pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv, ce au întreprins și, mai cu 
seamă, ce trebuie să întreprindă pen
tru ca învățămintul agrozootehnic să 
contribuie efectiv la realizarea și de
pășirea producțiilor agricole planifi
cate — iată tema căreia i-am consa
crat însemnările de față.

Pentru ca nimeni să nu 
fie „absent". ° iarnă deosebit, 
de grea și în nordul Moldovei. Cu 
toate acestea, în cele opt cercuri ale 
învățămîntului agrozootehnic din co
muna Virfu Cîmpului, ce cuprind a- 
proape 600 de cooperatori și mecani
zatori, am identificat, într-una din 
zilele trecute, doar șapte absențe. 
Toate însă motivate. In cercurile 
conduse de inginerii Maria și Dan 
Honceru, ca și în cel cu profil zoo
tehnic al ing. Ana Mușat, toți cei 
înscriși participau la cursuri. „Prezen
ța reprezintă o condiție elementară 
pentru o bună desfășurare a învăță- 
mintului agrozootehnic — ne spunea 
Amalia Rotaru, secretara comitetului 
comunal de partid. Pentru a o asigu
ra am încredințat răspunderea mem
brilor comitetelor de partid comunal 
și din C.A.P. Prezența nu o tac lec
torii desemnați, ci cadrele de condu
cere ale comunei. La prima dezbate
re au lipsit mai mulți. Nemotivat, 
bineînțeles. Membrii de partid au 
fost puși în discuția biroului comi
tetului de partid din C.A.P. Cu cei
lalți am stat de vorbă eu“.

O frecvență foarte bună am con
statat în numeroase localități, printre 
care Mihăileni, Bucecea, Dîncești etc. 
Ni s-a întimplat însă — la Stîncești,

Această formă organizatorică a per
mis trecerea de la un grădinărit mai 
mult sau mai puțin „amator", tra
dițional — la o activitate diversifi
cată și intensivă, bazată pe aplica
rea unor tehnologii avansate, care 
au condus la obținerea, în multe 
grădini, a unor producții apreciabile, 
la practicarea generalizată a cultu
rilor succesive și asociate.

„Modelul" timișorean a prezentat 
interes și pentru un însemnat nu
măr de cetățeni din alte localități 
ale județului — Lugoj, Lovrin ș.a. 
— cărora asociația noastră le-a îm
părtășit din experiența acumulată, 
din modul de organizare, din rezul
tatele obținute. In 1985 ne-am pro
pus să extindem sistemul de or
ganizare a asociației cultivatorilor 
de legume in mai multe localități 
ale județului.

Și noi, ca șl toți legumicultorii 
țării, vom căuta și ne vom strădui 
ca acest an să reprezinte un an al 
producțiilor record — pe toate tere
nurile de care se ocupă asociațiile 
cultivatorilor de legume din munici
piul Timișoara și din județ. Astfel, 
ne propunem să obținem în 1985, în 
medie pe fiecare metru , pătrat de 
cultură in cîmp, peste 5 kg de le
gume proaspete. 8—10 kg in solarii 
și tunele — ceea ce înseamnă, in 
medie, dublarea producției pe locui
tor, comparativ cu perioada anteri
oară — să realizăm în fiecare aso
ciație între 2—4 ha suprafețe prote
jate cu folie de polietilenă recupe
rată in vederea obținerii de producții 
extratimpurii, să sporim numărul 
speciilor cultivate pe o durată cît 
mai lungă de timp în decursul unui 
an. să identificăm noi suprafețe de 
teren pentru producerea de legume 
proaspete, antrenînd un număr cîț 
mai mare de cetățeni la această ac
tivitate productivă, contribuind ast
fel într-o măsură mai mare la în
făptuirea în condiții superioare a 
programului local de autoaprovi
zionare.

Conf. dr. inq. Zaharia SUC1U 
președintele Uniunii, osociațiilor 
cultivatorilor de legume 
din municipiul Timișoara 

Leorda, Frumușica și in mai multe 
unități agricole din consiliile agroin
dustriale Coțușca și Săveni — ca in 
sălile unde urmau să se desfășoare 
dezbaterile să găsim lacăte la ușile 
de la intrare. Și asta în timp ce fac
torii de conducere ai comunelor a- 
runcau vina pe lectori, iar aceștia 
din urmă reclamau că nu sînt ajutați.

In centrul atenției — teh
nologiile culturilor intensive. 
Fiecare din cele o sută de coopera
tive agricole și șase întreprinderi a- 
gricole de ștat din județ s-au angajat 
ca, în acest an, să obțină, pe diferite 
suprafețe, producții record de griu, 
porumb, cartofi și sfeclă de zahăr. 
„Cum un asemenea obiectiv apare 
pentru prima dată în agricultura ju-

însemnări privind preo
cuparea organizațiilor de 
partid din județul Boto
șani pentru buna desfă
șurare a învățămîntului 

agrozootehnic

dețului, era normal ca tehnologiile 
specifice culturilor intensive să fie 
aniplu dezbătute în învățămintul a- 
grozootehnic. Și astfel, unele comi
tete de partid comunale sau din 
C.A.P. au completat temele indicate 
cu subiecte cum ar fi : „însemnăta
tea însămînțării porumbului pină cel 
tirziu pe 10 aprilie" (în cercurile de 
învățămînt din consiliile agroindus
triale Albești, Ripiceni și Trușești) ; 
„Sporul de retribuție in condițiile ob
ținerii unei producții medii de 5 000— 
8 000 kg grîu la hectar" (in unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Săuceni și Frumușica) ; „Factori na
turali și zooveterinari ce pot deter
mina obținerea unui indice de nata
litate de peste 90 la sută la bovine" 
(în fermele zootehnice din Bucecea, 
Roma, Virfu Cîmpului etc.). Spriji
nul comitetului județean de partid 
s-a materializat și în schimburile de 
experiență tematice organizate cu 
participanții mai multor cercuri de 
învățămînt, în unități cu rezultate 
bune (cooperative agricole de pro
ducție din Dorohoi, Bobulești, Stău- 
ceni, întreprinderea agricolă de stat 
Albești etc.), în timp ce un ciclu de 
acțiuni realizat de comitetul jude
țean de cultură și educație socialistă, 
împreună cu direcția agricolă jude
țeană, purtînd genericul „Agrotehni
ca ’85“, a adus, în fața cursanților din 
numeroase localități pe cei mai des
toinici specialiști locali, precum și 
din județele Olt, Timiș si Arad. Dar 
investigațiile noastre au scos la ivea
lă și un alt aspect : accentul slab ce 
se pune uneori pe experiențele va
loroase afirmate în chiar colectivele 
respective. La Vîrfu Cîmpului am a- 
sistat la o interesantă dezbatere pri
vind tehnologiile specifice culturii de 
sfeclă de zahăr pentru o producție 
medie la hectar de 40—45 tone. Argu
mentele s-au limitat însă la ceea ce 

Argumentele noului
(Urmare din pag. I)

combinatului asimilate de noi în 
vederea eliminării importurilor. 
«Continuați ! ne-a îndemnat atunci 
secretarul general al partidului. 
Este o acțiune foarte importantă !» 
Și am continuat". Cum ? Cu ce re
zultate ? „De la circa 10 milioane lei, 
cit a reprezentat în 1981 valoarea 
pieselor de schimb și utilajelor rea
lizate de noi, în 1984 s-a ajuns la 
aproape 80 de milioane". Care a fost 
suportul de concepție, de organiza
re, de forță al acestei acțiuni de 
amploare ? „Ne-am bizuit în primul 
rînd pe ceea ce înseamnă valorifi
carea potențialului creativ al spe
cialiștilor, al muncitorilor și tehni
cienilor combinatului, capabili să 
rezolve chiar și o asemenea proble
mă de dificultate tehnică deose
bită cum a fost recondiționarea re
actorului de la instalația de mela
mină". A fost greu ? „Este puțin 
zis. Experți în remedierea unor a- 
semenea operații nu existau în țară. 
Țevile fasciculului tubular, lungi de 
șapte metri • și în număr de 1 470, 
erau dintr-un material produs doar 
de cîteva țări din lume. Buba, adi
că defecțiunea, a fost depistată ușor. 
Cum se putea remedia, aici ni
meni nu mai știa nimic. Nu exista 
nici un fel de documentație. To
tul, absolut totul a trebuit să fie 
studiat, cercetat, inventat, experi
mentat și apoi verificat, executat și 
iarăși verificat. Cu răbdare și tena
citate, cu migală și perseverență, cu 
rigurozitate tehnică desăvîrșită. 
Pentru că în acest caz greșeli nu 
se puteau admite de nici un fel. O 
simplă omisiune, o simplă neaten
ție putea duce la inutilizarea între
gii instalații". O situație cu adevă
rat foarte dificilă, foarte complica
tă. De fapt, eu ce ați început ? „Cu 
discutarea planului de «bătaie» 
în adunarea generală a comuniști
lor. Un caz de excepție cerea o 
organizare, o participare și o mo
bilizare de excepție. Cerea ca și 
în această acțiune, ca întotdeauna 
de altfel, comuniștii să fie In 
frunte. Șî în ce alt cadru mal 
potrivit, mai competent și exigent, 
mai mobilizator și eficient putea fi 
discutat și perfecționat acest plan 
decit în adunarea generală a orga
nizației de partid ?“ Ce a urmat 
apoi ? „A urmat apoi trecerea la 
aplicarea proiectului, distribuirea 
sarcinilor — precise, clare, amănun
țite pentru fiecare om și începerea 
operației de demontare, de consta
tare exactă a defecțiunii, de găsire 
a unor soluții pentru remediere. De 
fapt, de recondiționară a fasciculu
lui tubular al reactorului". Cum se 
intîmplă în asemenea împrejurări, 
au apărut, probabil, pe parcurs și 
greutăți, dificultăți imprevizibile. 
„Multe chiar. Au trebuit concepute 
și executate, pe loc, adică în pro
cesul lucrului, fel de fel de dispozi
tive, de scule. Inginerii proiectanțl 
Mircea Moldovan și Ordâg Francisc 
munceau cot la cot cu noi. Intîm- 
pinam o dificultate, o examinam, 

prezintă literatura de specialitate, 
presa centrală. In o seamă de uni- ; 
tăți agricole în care ne-am reali
zat documentarea, generalizarea ex
perienței locale a lipsit din preocu
pările organelor și organizațiilor de 
partid sătești, deși numărul echipe
lor ori al fermelor ce au obținut anul 
trecut producții medii de peste 5 000 
kilograme grîu la hectar, 14—16 tone 
porumb, 30- 35 tone cartofi și 39 -40 
tone sfeclă de zahăr este apreciabil.

Un bogat material docu
mentar, ilustrativ. Mult mai 
temeinice comparativ anilor anteriori, 
pregătirile dedicate bunei organizări 
și desfășurări a învățămintului agro
zootehnic au cuprins și elaborarea 
pe plan local a unor materiale docu
mentare, ilustrative, pe lingă cele ce 
au fost primite. Secția propagandă a 
comitetului județean de partid a ti
părit și difuzat un set de 12 pliante 
popularizind direcțiile de acțiune sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, organele agricole județene 
au elaborat mai multe planșe cuprin
zînd densitățile, epoca optimă la se
mănat și întreținere pentru fiecare 
cultură. In această acțiune a fost in
clusă și întreprinderea cinematogra
fică județeană, pentru prezentarea 
unor filme documentare adecvate. In 
ce măsură peliculele proiectate spri
jină efectiv eficacitatea învățămin
tului agrozootehnic ? La solicitarea 
celor două cooperative agricole din 
comuna Mihăileni a fost prezentat 
cursanților filmul intitulat „A doua 
piine — cartoful". Ce impresie a pro
dus ? „Am văzut în film — ne spunea 
loan Poliec, președintele cooperativei 
agricole din Cindești — exact ceea 
ce facem și noi, din primăvară 
pînă-n toamnă. Mult mai folositoara 
ne-ar fi fost prezentarea unor proce
dee noi în legătură cu plantatul, în
treținerea culturii, cu cantitățile de 
îngrășăminte necesare". Aspectele și • 
constatările făcute le-am reținut in
so',indu-1, în mai multe acțiuni de 
îndrumare și control, pe tovarășul 
Mihai Bodoașcă, secretar cu proble
mele organizatorice al comitetului 
județean de partid, care ne-a infor
mat că alte șase colective au urmă
rit aceeași activitate în întreg jude
țul, concluziile fiind dezbătute în or
ganul județean de partid. Notăm 
cîteva din măsurile stabilite : te
mele care au rămas restanță în 
mai multe unități agricole au fost 
reprogramate pentru perioada ime
diat următoare ; activiștii de partid 
și specialiștii de la orașe reparti
zați pe unități în timpul campa
niei agricole au primit sarcina să 
participe la toate dezbaterile, preo- 
cupîndu-se de conținutul acestora, de 
antrenarea cursanților la dezbateri ; 
cele șase colective de îndrumare și 
control își vor continua activitatea 
pină la sfirșitul lunii februarie ; în 
partea a doua a lunii, cursurile vor 
avea în vedere, cu deosebire, cunoș- 
tințele necesare pentru campania a- i 
gricolă de primăvară. Aplicate cu 
consecvență, aceste măsuri vor con- 
tribui, fără îndoială, la ridicarea nive
lului calitativ al desfășurării învăță
mîntului agrozootehnic, ceea ce va 
avea drept urmare îmbogățirea baga
jului de cunoștințe profesionale al 
lucrătorilor ogoarelor botoșănene, 
necesare în strădaniile lor de a obți
ne recolte superioare.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scînteii*

ne consultam, ne apucam de lucru 
și pînă nu o terminam nu plecam 
acasă din combinat nici unii, nici 
alții. O zi, o noapte, două, cit era 
nevoie. Ca să fie mai clar, iată u.i 
amănunt. Pentru sudarea unor țevi 
au fost încercate zeci și zeci de ti
puri de electrozi. Unii a trebuit să-i 
aducem de la diferite institute de 
cercetare, de la diferite alte în
treprinderi constructoare de ma
șini din țară. Cînd s-a încheiat 
grija pentru aprovizionare a început 
grija pentru găsirea procedeu
lui tehnologic adecvat de su
dură. Cum trebuie executat — 
în ce mod, în ce condiții pen
tru că de calitatea acestor suduri 
depindea în ultimă instanță rezis
tența fasciculului tubular la uria
șul proces coroziv ce se desfășu
ra In interiorul reactorului. Am 
încercat nenumărate moduri, am 
trimis probele la institutul de 
cercetare științifică de specialita
te din București pentru omologa
re". Vă aflați deci într-o probă a 
competenței profesionale asociată 
cu aceea a ambiției de afirmare a 
noului. „Nu m-am gîndit la ase
menea cuvinte, dar ele ni se potri
vesc. Pentru că asemenea suduri nu 
s-au mai executat în țară, deci re
prezentau o noutate tehnică. Și asta 
presupunea o execuție de o finețe 
și exactitate desăvirșite. Au fost 
testați 15 sudori dintre cei mai buni. 
Au fost aleși patru care să lucre
ze în două echipe, în două schim
buri. Numai ziua. Spațiul nu le per
mitea însă să lucreze decît cîte 
unul singur. După o pră.de muncă, 
fiecare trebuia să fie înlocuit. Și 
asta ca nu cumva să-și lase am
prenta concentrarea, oboseala". Cine 
sint sudorii acestei performanțe ? 
„Comuniștii Ioan Pop, loan Rogo- 
zan, Alexandfu Grama și Alexan
dru Vasiu". Apoi ? „A urmat veri
ficarea în toate modurile posibile 
cu raze, cu gaze inerte a calității 
execuției lucrărilor. Totul a fost 
perfect. într-un timp-record, lucra
rea a fost terminată și instalația 
de melamină a început să producă 
din nou". Sînt și alți coautori la 
reușita acestei lucrări ? „întregul 
colectiv al secției. Fără exagerare, 
toți oamenii. într-un fel sau altul 
toți au contribuit — maiștri și pro- 
iectanți, strungari și frezori, matri-. 
țeri și sudori, lăcătuși și tehnologi, 
lucrătorii de la aprovizionare, scu
lerii, toți, in frunte cu comuniștii, 
care au fost zi și noapte la datorie. 
Ei au înțeles că a fi comunist nu 
este numai o calitate. Este in același 
timp și o mare datorie. Datoria de 
onoare de a fi întotdeauna în frun
tea celorlalți oameni. Aceasta este 
datoria in plus a comuniștilor".

O intîmplare, un fapt de muncă 
ce pune în valoare o trăsătură dis
tinctă a acestui talentat colectiv de 
muncă al combinatului tîrgmure- 
șean. Aceea ca, în frunte cu comu
niștii, oamenii „datoriilor în plus", 
să răspundă cu inaltă dăruire și 
abnegație îndemnurilor secretarului 
general al partidului.

pr%25c4%2583.de
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[realizarea exemplară a planului la toți indicatorii
PRIN MUNCĂ SUSȚINUTĂ, BINE ORGANIZATĂ

TERMOCENTRALELE PE CĂRBUNE
să funcționeze la întreaga capacitate!

• Toate marile termocentrale electrice pe cărbune să func
ționeze la parametrii prevâzuți pentru a produce și livra cantități 
tot mai mari de energie

• In fiecare termocentrală să se asigure descărcarea ope
rativă a vagoanelor cu cărbune

• In toate marile termocentrale pe cărbune — Mintia, Ișal*  
nița, Paroșeni, Oradea, Rovinari, Turceni, Onești și altele — să se 
ia măsuri operative pentru buna întreținere și funcționare a tuturor 
grupurilor energetice

Pornind de la această cerință de maximă actualitate, am 
solicitat unor cadre de conducere și specialiști din marile termo
centrale pe cărbune răspunsuri la următoarele două întrebări :

PAROȘENI

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI
Alia inațar al Mrior din agricultura

1. CE PRODUCȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ S-A REALIZAT 
IN ACEASTĂ SĂPTĂMINĂ ?

2. CU CE PROBLEME VĂ CONFRUNTAȚI Șl CUM ACȚIO
NAȚI PENTRU DEPĂȘIREA LOR ?

MINTIA-DEVA
1. Colectivul de oameni ai muncii de la ter

mocentrala Mintla-Deva a obținut in cursul 
acestei săptămini producții de energie electrică 
mai scăzute decît la începutul lunii februarie. 
In prezent, termocentrala funcționează zilnic cu 
o putere medie de aproape 800 MW, adică sub 
posibilitățile de care dispune.

2. Aceste fluctuații în producția realizată se 
datorează in special unor greutăți ce se fac 
simțite in alimentarea cu cărbune a termocen
tralei. Totodată, din cauza unor corpuri meta
lice aflate in cărbune, blindajele și ciocanele 
unor mori s-au deteriorat și au trebuit să fie 
schimbate. Prin intervenția promptă a echipe
lor de specialiști, morile au fost puse grabnic 
în funcțiune. In prezent, întregul colectiv de
pune eforturi stăruitoare pentru repararea țe
vilor sparte de la cazonele 3B și 6B, care vor 
fi repuse în 
Se creează, 
producă din

funcțiune în maximum 24 de ore. 
astfel, premise ca termocentrala să 
nou la întreaga capacitate.

ORADEA
1. Ca urmare a eforturilor făcute de între

gul colectiv, în această săptămină, termo
centrala a funcționat cu o putere medie de 
156,4 MW, putere foarte apropiată de cea pla
nificată. Cit de curind va fi repus in funcțiune 
incă un cazan, la care lucrările de reparare a 
țevilor sparte se află în stadiul final 
cantitatea de energie electrică produsă 
te in continuare.

2. Livrările de cărbune din bazinul 
sînt cu mult sub cantitățile planificate. Din 
această cauză, în prezent se consumă 
combustibil din depozit, diminuîndu-se simțitor 
stocul. Au fost luate măsuri de întărire a asis
tenței tehnice și a echipelor de intervenții la 
gospodăria de cărbune, unde se înregistrează 
incă greutăți in transportul pe benzi al com
bustibilului și in alimentarea in flux continuu a 
cazonelor.

și deci 
va creș-

Olteniei

ROVINARI
1. In cursul acestei săptămini, cu toate efor

turile făcute de energeticienii de aici, termo-

centrala a funcționat discontinuu. Producția de 
energie electrică a înregistrat de la o zi la alta 
serioase fluctuații. Puterea medie realizată a 
fost săptămîna aceasta de 340 MW, cu mult 
sub posibilitățile tehnice ale termocentralei.

2. in prezent, în cadrul termocentralei func
ționează doar două grupuri energetice din șase. 
Desfășurarea în bune condiții a activității este 
influențată în mod deosebit de alimentarea in
termitentă a cazonelor cu cărbune din cauza 
infundării buncărelor și ruperii unor benzi 
transportoare. Pentru remedierea grabnică a 
acestor neajunsuri, echipe speciale lucrează atît 
la repunerea în funcțiune a buncărelor și ca
zonelor, cit și la vulcanizarea benzilor rupte.

IȘALNIȚA
1. In aceste zile, puterea medie o 

680 MW, realizîndu-se în perioadele 
mului de vîrf pînă la 800 MW. 

nr. 2 de 100 MW a fost oprit datorită spargerii 
Unor țevi la cazan. Prin mobilizarea unui număr 
mare de muncitori și specialiști la efectuarea 
lucrărilor de intervenție, reparația s-a terminat 
liitr-un timp foarte scurt, iar grupul este în curs 
de pornire. Prin intrarea 
bloc energetic, centrala 
exploatare.

2. La gospodăria de 
frigului, au apărut o 
la unele utilaje. Sînt 
reparații pe fiecare 
operativ, de fiecare dată cînd este nevoie. Așa, 
bunăoară, formația condusă de maistrul Ștefan 
Cocoșilă a reușit să repare două concasoare în 
numai cîteva ore. Există o maximă concentrare 
de forțe la depozitul de combustibil pentru a 
se realiza alimentarea continuă a cazonelor. 
Se remarcă formațiile conduse de maiștrii Ion 
Tutunaru și Florea Tomescu, care au asigurat 
funcționarea corespunzătoare a benzilor de 
transport și descărcarea vagoanelor cu cărbune.

In continuare, problema cea mai dificilă este 
aprovizionarea cu combustibil a termocentralei. 
In ultimele zile nu s-au primit de la mineri 
decît cantități foarte mici de cărbune. Funcțio
narea termocentralei a fost asigurată în marea 
majoritate a timpului cu combustibilul din 
depozit, stocul scăzind simțitor.

fost de 
consu- 
Grupul

in funcțiune o acestui 
are toate grupurile in

cărbune, din cauza 
serie de defecțiuni 

asigurate echipe de 
schimb, care intervin

1. Puterea medie realizată în această săptă-
mină a fost de 
lități. Nu se află 
150..........
rită
cere 
rativ

2.
lagărului de la grupul de 150 MW. Lucrarea 
este in stadiu final și, practic, acest grup Oner- 
getic va fi neintîrziat repus în funcțiune, 
urmînd ca centrala să funcționeze din nou Io 
întreaga capacitate. In continuare sînt dificul
tăți Io descărcarea vagoanelor din cauza căr
bunelui înghețat. S-au luat însă măsuri tehnice 
și organizatorice pentru ca toate instalațiile din 
gospodăria de combustibil să funcționeze fără 
întrerupere.

76 MW, cu mult sub posibi- 
in funcțiune grupul nr. 4, de 
s-a defectat un lagăr. Dato- 

se constată o serioasă redu- 
de energie electrică, compa-

MW, la care 
acestui fapt 
a producției 
cu perioadele anterioare.

In prezent se muncește intens la repararea

DOICEȘTI
cursul zilei de simbătă, 16 februarie, 
9 puterea realizată de termocentrala 
o fost de 260 MW. De reținut că 
medie zilnică realizată în această 

Există mari

1. In 
la ora 
Doicești 
puterea 
săptămină a fost de 132,4 MW.
fluctuații datorită alimentării necorespunzătoare 
cu combustibil a cazonelor.

2. La cazanul nr. 8 se află in reparație un 
ventilator de gaze, care s-a defectat. In circa 
o zi va fi terminată intervenția și cazanul 
urmează să fie repornit. Cele mai mari nea
junsuri se localizează la benzile transportoare 
și buncăre, din cauza cărbunelui înghețat. Aici 
sînt concentrate forțe suplimentare pentru a 
ajuta la desfundarea buncărelor, la trecerea 
cărbunelui de pe o bandă pe alta. Totodată, 
există încă serioase greutăți la descărcarea 
vagoanelor. Această activitate este organizată 
pe trei schimburi, aici fiind mobilizați acum 
oameni ai muncii și din alte secții.

1984, la 85 la sută, iar producția de 
lapte s-a mărit de la 1 100 
litri pe vacă furajată. Și nu 
caz singular.

în 1983, la cooperativa 
Romanești procentul de natalitate la 
vaci era de numai 60 la sută. Adu
cerea unei operatoare experimenta
te, Maria Olaru, a determinat schim
barea radicală a situației, indicele pe 
anul trecut ajungind la 80 la sută. 
Un exemplu concludent, în acest 
sens, îl reprezintă 
creștere a vacilor 
ing. Teodor Sava. 
dr. Virgil Țebordei 
gricolă au calculat posibilitățile de 
mărire a indicelui de natalitate la 
vaci de la 84 la sută cît s-a realizat 
anul trecut la 90 la sută în acest an, 
performanță urmărită și în alte uni
tăți agricole ale județului.

la 3 555 
este un
agricolă

în acest 
și complexul de 
de la Bivolari ; 

șef de fermă, și 
de la direcția a-

Rezultate bune, dar și mari
rezerve pentru creșterea 

efectivelor de animale
ANCHETĂ ÎN JUDEȚUL IAȘI

TURCENI
1. In cursul acestei săptămini, la termocen

trala Turceni a fost realizată o putere medie de 
197 MW. in prezent funcționează un singur 
grup cu o putere variind între 100-150 MW. 
Blocurile energetice au fost scoase din func
țiune datorită greutăților intîmpinate în ali
mentarea cu Cărbune.

2. Din cauza temperaturilor extrem de 
scăzute - minus 27 grade - și a ninsorilor 
abundente se înregistrează frecvente defecțiuni 
la benzile transportoare, care se blochează și, 
în unele cazuri, chiar se rup. Sînt concentrate 
importante forțe pentru dezafectarea circuitelor 
de benzi, pentru remedierea instalațiilor afectate 
de îngheț. Echipe de intervenții lucrează la 
repararea țevilor sparte in vederea punerii in 
funcțiune, intr-un timp cît mai scurt, a grupu
rilor energetice.

ONEȘTI
1. Puterea medie înregistrată în această săp- 

tămînă este de 87 MW. Ieri s-a înregistrat o 
putere de 130 MW, fiind deci foarte aproape 
de nivelul planificat.

2. Au apărut o serie de defecțiuni la unele 
pompe de evacuare a zgurii și cenușii. In 
prezent se înlocuies^ aceste echipamente, ur
mînd ca ele să fie reparate de unitățile spe
cializate. Se asigură în toate schimburile 
asistența tehnică necesară, pentru buna func
ționare a agregatelor.

Grupaj realizat de
Ion LAZÂR

Ceea ce s-a făcut in unitățile agri
cole amintite se poate realiza și tre
buie să se realizeze în toate unitățile 
agricole unde indicele de natalitate 
la animale este scăzut. Să ne oprim 
în fermele asociației economice in- 
tercooperatiste pentru creșterea va
cilor Popești. Aici, în 1984, indicele 
de natalitate a fost de numai 70 la 
sută. Cauzele le-am putea sintetiza 
in cîteva cuvinte : nerespectarea 
normelor de furajare, lotizare și în
grijire a vacilor. Dar această situație 
este determinată de activitatea ne
corespunzătoare a cadrelor de spe
cialitate, a Îngrijitorilor din această 
unitate. Datorită lipsei de preocupa
re pentru creșterea corespunzătoare 
a junincilor, acestea au o dezvoltare 
corporală necorespunzătoare și rămîn 
gestante abia la vîrsta de 26—36 de 
luni. De asemenea, nu Se urmărește 
îndeaproape dacă vacile rămîn sau 
nu gestante. pentru că procesul de 
reproducție nu este condus și con
trolat cu răspundere. Judecind lucru
rile prin prisma rezultatelor bune de 
la C.A.P. Balș și alte unități pe care 
le-am amintit mai sus, se desprinde 
concluzia că este necesar să se acțio
neze cu mai multă răspundere, să 
se întreprindă măsurile corespunză
toare pentru a determina o activi
tate cu bune rezultate în sectorul 
zootehnic.

Realizarea efectivelor prevăzute 
depinde, în al doilea rînd, de creș
terea cu grijă a vițelelor obținute,

astfel încît la termenul prevăzut să 
intre în turma de bază. Și în această 
privință în județul Iași există rezul
tate bune, dar și situații care trebuie 
să îndemne organele și organizațiile 
de partid, cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole la 
luarea unor măsuri mai ferme. Iată 
despre ce este vorba. începem cu 
ceea ce există valoros și poate fi 
extins — cu o experiență bună. Coo
perativa agricolă Țigănași, prin or
ganizarea temeinică a reproducției și 
printr-o bună îngrijire și furajare, a 
livrat anul trecut altor unități agri-j 
cole 1 000 de juninci de prăsilă. în 
primii patru ani ai cincinalului, uni
tatea a vîndut 4 000 de juninci ges
tante. Ing. Petre Dascălu, care a or
ganizat această activitate, subliniază 
necesitatea respectării riguroase a 
normelor de creștere, furajare și în

grijire a vițele
lor. Sporul în 
greutate depă
șește 600—700 gra
me pe zi, ceea 
ce a permis un 
apreciabil cîștig : 
în loc de 26—28 
luni, cît era la 
început, perioada 
pînă la prima 
gestație s-a redus 
la 16—18 luni. Pe 
această cale ș-au 
micșorat chel
tuielile de între
ținere și furajare, 
iar costul mediu 
al unei juninci a 
scăzut •cu 4 000 
lei, anul trecut 
rezultînd un be

neficiu de peste două mii lei de la 
fiecare animal vîndut altor unități. 
Esențial este și potențialul productiv 
ridicat al animalelor livrate, acestea 
ajungînd să dea 3 800—4 000 litri
lapte pe an. Experiența acestei uni
tăți evidențiază necesitatea respectă
rii ferme a normelor de creștere a 
vițelelor de prăsilă.

în alte unități agricole, din cauză 
că se pierd multe din vitalele obți
nute, sau că altele ajung cu multă 
întîrziere la greutatea normală, ceea 
ce generează prelungirea perioadei 
de creștere pînă la intrarea in pro
ducție și determină cheltuieli supli
mentare nejustificate, această activi
tate se încheie cu pierderi în Ioc de 
cîștig. Iată un caz. La C.A.P. Tansa, 
58 de juninci, din cauza unei îngrijiri 
necorespunzătoare, au devenit vaci 
sterpe, care nu dau nici viței, nici 311 * 
lapte.

Se desprinde concluzia că este In
tru totul posibilă creșterea mal 
rapidă a numărului de animale. E- 
sențial este ca organele agricole, 
specialiștii oficiului județean de re
producție șl selecție a animalelor și 
cei din unități să urmărească perse
verent evoluția indicelui de natalita
te la vaci șl juninci, să ia măsuri 
pentru a obține mai mulți vițel la 
suta de vaci și să asigure creșterea 
lor în condiții corespunzătoare.

Unitățile agricole ale județului Iași 
se situează pe unul din primele 
locuri pe țară în ce privește produc
ția de lapte, iar creșterea efective
lor de animale, pe ansamblul jude
țului, evidențiază efectul măsurilor 
întreprinse sistematic pentru dezvol
tarea zootehniei. Atît dările de seamă 
prezentate acum In adunările gene
rale ale unităților agricole, cît și da
tele recensămintului recent încheiat 
arată că există reale posibilități pen
tru a spori și mai mult efectivele de 
animale. De altfel, din inițiativa co
mitetului județean de partid, au fost 
organizate dezbateri concrete, la 
obiect asupra rezultatelor din zooteh
nie, a modului cum se înfăptuiesc 

■ programele stabilite pe consilii agro
industriale și pe fiecare unitate în 
parte, a cauzelor diferențelor mari 
în ce privește indicii de natalitate, 
modalitățile de a 
crește un număr 
sporit de animale 
în fermele unită
ților agricole de 
stat și coopera
tiste.

Tot din inițiati
va comitetului ju
dețean de partid, 
colective alcătuite 
din specialiști, 
activiști de partid 

stat, pe 
unui pro

gram etapizat, a- 
nalizează modul 
cum se înfăp
tuiesc programele 
de dezvoltare a 
zootehniei, pro
blemele ce se cer
soluționate, măsurile fiind stabilite 
la fața locului și aprobate de către 
secretariatul comitetului județean de 
partid.

în cadrul anchetei de față am ur
mărit un aspect important legat de 
dezvoltarea zootehniei : creșterea 
efectivelor. Specialiștii cu care am 
discutat susțin că cea mai impor
tantă problemă de care depinde rea
lizarea numărului de bovine prevă
zute este mărirea indicelui de nata
litate la vaci și juninci, creșterea în 
totalitate a vițelelor de prăsilă și 
corelarea efectivelor cu baza furaje
ră și spațiile de cazare necesare. Am 
analizat modul cum se acționează 
pentru soluționarea acestor proble
me în zona de aprovizionare a mu
nicipiului Iași, unde șe află multa 
ferme și complexe de creștere a 
taurinelor.

Așadar, cum se cresc viitoarele 
cirezi, cum se pot obține mai mulți 
viței la suta de vaci ? Să menționăm 
că, pe ansamblul sectorului coopera
tist, anul trecut, procentul de natali
tate la vaci a fost de 76 la sută, față 
de 85 la sută cît prevede planul șl 
cu 13 la sută mai mult față de re
zultatele din anul precedent. In în
treprinderile agricole de stat indi
cele de natalitate realizat este de 86 
la sută — superior celui planificat 
și cu 6 la sută mai mare față de 
anul 1983. Din datele ce ne-au 
fost oferite rezultă că indicii 
de natalitate diferă foarte mult 
de Ia o unitate la alta : 92 la 
sută la complexul Victoria, 90 la sută 
la C.A.P. Strunga, 88—89 la sută la 
Lunca, Prisăcani, Bosia. Pe ultimele 
locuri se situează complexele de 
creștere a vacilor Ciortești și Les
pezi, unde procentul de natalitate la 
vaci este de numai 54 la sută, iar la 
C.A.P. Hărmănești — 60 la sută. 
Aceleași diferențe se înregistrează 
și în ceea ce privește cantitatea de 
lapte, întrucit acolo unde nu se obțin 
viței nu se realizează nici producția 
prevăzută. Se pune întrebarea : 
poate spori indicele de natalitate la 
vaci ? Evident că da. Să exemplifi
căm prin citeva rezultate obținute 
tot în unitățile agricole din județ.

Cînd inginerul zootehnist Constan
tin Tudor a fost repartizat în func
ția de șef de fermă la cooperativa 
agricolă Balș, unii cooperatori propu
seseră desființarea fermei și organi
zarea altor activități. Dar, din 1980 
și pînă acum, datorită măsurilor În
treprinse pentru asigurarea furaje
lor, aplicarea normelor de îngrijire, 
întronarea ordinii și disciplinei, 
ferma a fost redresată, procentul de 
natalitate a crescut, ajungînd, in

C. BORDEIANU

Programe precise de lucru,
activitate neîntreruptă

în toate fermele
ENERGETICIENI

cu toate forțele, printr-o exemplară organizare a munc
or necesare in vedereăWnC

Acționa
spirit de răspundere pentru asigurarea tuturor cond 
ționării normale, la parametri superiori a instalațiilor și agregatelor, pentru spori 
rea producției de energie electrică

PRODUCȚIILE SPORITE DE CAR
9

oglinda productivității ridicate în
Există suficiente argumente care 

demonstrează hărnicia njinerilor bi- 
horeni în acest început de an. La 
sfirșitul lunii ianuarie, bunăoară, 
după o perioadă cu condiții naturale 
grele, oamenii muncii de la între
prinderea minieră Voivozi se min- 
dreau, pe drept cuvînt, cu faptul că 
Îndepliniseră integral planul la toți 
indicatorii. Bilanțul „Ia zi" relevă că 
acest vrednic colectiv a extras peste 
prevederi, de la începutul anului, 
circa 50 000 tone lignit. Care este 
suportul unei asemenea depășiri? Ce 
se întreprinde In continuare pentru 
a menține ridicat nivelul de extrac
ție din subteran? Iată cîteva repere 
ale investigației noastre în această 
unitate.

In fiecare schimb — randamente 
maxime pe post, tnțelegînd pe deplin 
sensul major al indicațiilor și mă
surilor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., comitetul 
de partid din întreprindere a lansat 
de îndată chemarea „în fiecare 
schimb — randamente maxime pe 
post". Rezultatele n-au intirzlat să se 
facă simțite. Edificator este faptul 
că, dacă in primele două săptămini 
ale lui ianuarie au fost aduse la 
suprafață peste sarcina de plan circa 
10 000 tone lignit, în același interval 
de timp din luna februarie, canti
tățile de cărbune extrase suplimen
tar s-au triplat.

— Fără să subestimăm măsurile 
de ordin tehnic, esențială ni se pare 
crearea unui climat de adevărată 
răspundere muncitorească, de auto- 

^^depășire la nivelul fiecărei formații

de lucru, remarca inginerul Mihai 
Iosub, directorul întreprinderii.

Faptul că, atît în luna ianuarie, cît 
și în prezent, planul zilnic de extrac
ție a fost depășit în medie cu 1 000 
tone de lignit atestă dăruirea cu 
care s-a muncit, eforturile susținute 
făcute pentru organizarea judicioasă 
a activității în fiecare abataj, acolo 
unde se decid, de altfel, zi de zi, ni
velul producției și calitatea cărbu
nelui. Exploatarea zăcămintului 
efectulndu-se integral mecanizat, 
prioritate s-a acordat, cum era și 
firesc, folosirii cu indici superiori a 
zestrei tehnice, fiind întărită asis
tenta pe toate schimburile.

Flux continuu inițiativelor munci
torești. „Rolul activ al organizațiilor 
noastre de partid se manifestă din 
plin prin munca de la om la om. co
muniștii repartizați la principalele 
locuri de muncă mobilizînd colec
tivele de mineri la înfăptuirea măsu
rilor ce ni le-am propus, arăta ingi- 
nerul-șef Emil Pătruică, secretarul 
comitetului de partid din Întreprin
dere. Faptul că două treimi din 
membrii comitetului de partid lu
crează în subteran, în sectoare direct 
productive, ne este de mare folos. Ei 
cunosc direct mersul producției în 
fiecare abataj și tot ei, cu sprijinul 
organizațiilor de bază, acționează 
eficient în vederea rezolvării proble
melor cu care se confruntă formații
le de lucru, sectoarele".

Cunoașterea operativă, zl de zi, a 
nivelului de îndeplinire a sarcinilor 
la producția fizică, a eventualelor 
greutăți ce au intervenit, urmărirea

permanentă, pe baza graficelor, a in
dicilor de folosire a utilajelor au 
permis efectuarea unor intervenții 
prompte pentru eliminarea neajun
surilor și sporirea ritmului de lucru. 
La mijlocul lunii ianuarie, de pildă, 
sectorul Budoi-Nord nu-și realiza 
planul. Sesizat de această situație, 
consiliul oamenilor muncii a inițiat 
o exigentă analiză la fața locului,

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ VOIVOZI

deplstînd cauzele restanțelor șl sta
bilind sprijinul care trebuie acordat 
pentru eliminarea lor. Efectul? La 
sfirșitul lunii ianuarie, sectorul a 
ajuns nu numai să recupereze rămî- 
nerile în urmă, ci să și realizeze 
importante cantități de cărbune peste 
plan.

Pentru a antrena cît mai mulțî oa
meni ai muncii in rezolvarea unor 
problerfte majore ale producției, co
mitetul de partid a organizat mai 
multe adunări generale deschise. La 
cea organizată în luna ianuarie, ime
diat după publicarea în presă a mă
surilor stabilite de ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., dezbaterile au fost astfel 
organizate, incit să solicite și 
să afirme inițiativa muncitoreas-

că. întf-un asemenea cadru s-a sub
liniat necesitatea ca, la începutul 
fiecărei luni, normatorii să prezinte 
și să analizeze amănunțit, împreună 
cu șefii de formații, foile de acord, 
insistînd asupra cantității de cărbune 
ce trebuie extrasă, în ce condiții de 
calitate, cu ce consumuri ș.a. Cir
cumscris aceleiași preocupări, „mo
mentul economic", plasat în deschi
derea adunărilor generale ale orga
nizațiilor de bază, indiferent de or
dinea de zi, are menirea nu atît de 
a informa, cît mai ales de a explica 
unele aspecte ale producției In legă
tură nemijlocită cu responsabilități
le concrete ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii. Cu aceste 
prilejuri s-au formulat numeroase 
propuneri : pregătirea unui abataj 
de rezervă la sectorul Budoi-Nord ; 
îmbunătățirea aprovizionării locuri
lor de muncă, asigurindu-se un stoc 
minim de materiale, subansamble și 
piese de schimb, care trebuie să fie 
cît mai aproape de punctele de lu
cru ; cunoașterea și extinderea expe
rienței brigăzilor fruntașe etc.

Cheia reușitei — asigurarea fron
turilor de lucru. De la sine înțeles, 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan impune asigurarea fronturilor 
de lucru pentru noile capacități de 
producție puse în funcțiune. Care 
este situația în prezent ?

— Ne-am preocupat stăruitor, din 
vreme, de conturarea panourilor și 
montarea la termen a complexelor 
mecanizate, în așa fel Incit să func
ționeze permanent nouă abataje

frontale, preciza directorul între
prinderii.

Sînt nenumărate insă măsurile 
tehnico-economice de natură să men
țină un ridicat nivel de extracție. Să 
concretizăm. întrucit la Voivozi în
treaga activitate din subteran se des
fășoară sub nivelul hidrostatic, s-au 
constituit — ia nivelul fiecărui sec
tor — echipe specializate pentru ase- 
cări, care materializează proiectele 
de asecare elaborate pentru fiecare 
abataj frontal, prevăzut în prelimi
narul de producție, îmbunătățind 
astfel condițiile de exploatare și 
transport al cărbunelui. De o atenție 
deosebită se bucură lucrările de pre
gătire și deschidere. Cu toate că, pe 
ansamblul întreprinderii, planul e 
depășit, o analiză la fața locului or
ganizată în sectorul Jurteana II de
notă că, aici, restanțele acumulate 
pot periclita îndeplinirea planului 
semestrial. Cunoscîndu-i-se expe
riența și tenacitatea, s-a făcut atunci 
apel la brigada lui Miron Juca, de 
la sectorul Cuzap II. Ca urmare a 
acestei acțiuni de întrajutorare, rit
mul lucrărilor este acum mult îm
bunătățit.

întregul colectiv al întreprinderii 
știe cît de importantă este in această 
perioadă asigurarea bazei energetice 
și este hotărît să contribuie cît mai 
substanțial la efortul general făcut 
de toți minerii țării pentru sporirea 
producției de cărbune.

Ioan I.AZA
corespondentul „Scînteii

întreprinderea agricolă de stat O- 
grada, județul Ialomița, are un sector 
zootehnic puternic : 6 050 taurine,
din care 2 450 vaci cu lapte, și 350 
juninci, 33 000 porci, din care 2 400 
scroafe și 5 742 ovine. Sporirea efec
tivelor și creșterea producției ani
maliere au asigurat ca din zootehnie 
să se realizeze peste 50 la sută din 
veniturile acestei unități. Și în aces
te zile de iarnă, pentru realizarea 
producțiilor prevăzute la lapte, car
ne și lină aici se desfășoară o mun
că intensă. De la ora 5 dimineața și 
pînă seara, cei 157 de îngrijitori 
muncesc neîntrerupt. De exemplu, 
pentru furajarea vacilor din cele 
cinci ferme și a tăurașilor la îngră
șat se transportă zilnic 140 tone fu
raje însilozate, 90'_______________
tone de paie în 
amestec cu sfeclă 
furajeră și 25 
tone de fîn de 
lucernă. Și tot 
zilnic sînt trans
portate din graj
duri la platforme 
120 tone de gunoi de grajd.

Directorul I.A.S. Ograda, inginerul 
Melenti Toduce. ne spunea : „în 
actualul cincinal, producția de lapte 
a crescut de la 2 803 litri în 1981 la 
3 232 litri în 1984 de la un efectiv de 
aproape 2 500 de vaci. Producția rea
lizată in 1984 nu ne mulțumește, ea 
fiind mai mică cu 100 litri față de 
cea planificată. Nemulțumirea noas
tră pornește de la faptul că nu în 
toate fermele se muncește in același 
mod. O singură zi in care activi
tatea este dereglată intr-un grajd 
necesită cel puțin o săptămină pen
tru redresare, pentru a ajunge la 
producția obținută anterior. Iată de 
ca acum ne ocupăm cu cea mai 
mare răspundere de buna desfășu
rare a activității in zootehnie".

Cu sprijinul comitetului de partid, 
conducerea întreprinderii a pus in 
dezbaterea muncitorilor și specialiș
tilor problema sporirii producției de 
lapte. S-a pornit de la faptul că fer
ma nr. 2 condusă de medicul veteri
nar Marian Ivan a 
cite 3 531 litri de la 
rajată, depășindu-și 
proape 200 de litri, 
are aceleași condiții 
tele de vedere ca și celelalte, 
mai mult. Efectivul de 512 vaci 
fost ceva mai mare. Diferența însă 
între ferma nr. 2 și ferma nr. 15, 
condusă de inginerul zootehnist Ton 
Sava, situată pe ultimul loc, a fost 
de 400 litri de lapte. Dacă și aceas-

LA I.A.S. OGRADA 
IALOMIȚA

sau direct în cîmp

realizat în 1934 
fiecare vacă fu- 

planul cu a- 
Această fermă 
din toate punc- 

Ba

tă fesmă ar fi realizat 3 531 litri 
lapte (cum a reușit ferma 2) de la 
fiecare vacă furajată, planul pe 1984 
al întreprinderii ar fi fost nu numai 
realizat, dar și depășit. Iată de ce 
au fost luate măsuri energice, astfel 
incit în fiecare fermă să se instau
reze ordine și disciplină in ce pri
vește respectarea programului de 
grajd.

A doua zi dimineață, după discu
ția amintită, am pornit. împreună cu 
medicul epizootolog Nerone Pavel, 
spre grajduri. Cu toate că afară era 
ger puternic, la ora 5 fără un sferj 
șefii de fermă și Îngrijitorii erau la 
posturi. Se primise deja raportul de 
la îngrijitorii de serviciu pe timpul 
nopții și de la specialistul care asi- 

________ ■______, gura și asistența 
sanitară. Mecani
cii Ion Costache 
și Viorel Petre 
porniseră de mult 
bucătăriile fura
jere și preparau 
de zor prima ra

ție. îngrijitorii făceau curățenie și 
pregăteau instalațiile de muls. Secre
tarul comitetului de partid, 
Ursache, prezent în sector, 
rezultatele înregistrate de 
îngrijitorilor Ion Băltărețu, 
Irinciuc, Ion Badea, Nicolae 
lin, Gheorghe Popa, Dumitru Dumi- 
trache. Sultana Bărzoi, Elena Dumi- 
trașcu, Elena Bogdan, Marin Hiția- 
nu. Constantin Poteraș care lucrează 
în aceeași fermă de 15—20 de ani.

Munca desfășurată in sectorul zoo
tehnic de la I.A.S. Ograda își arată 
roadele. în prima lună a anului, deși 
unitatea s-a confruntat cu greutăți 
mult mai mari decît în celelalte 
ierni, datorită unor geruri foarte 
mari și pe parcursul mai multor 
zile, producția zilnică a crescut în 
medie cu 1 600 litri, față de aceeași 
perioadă a anului trecut. în fiecare 
zi se livrează aproape 170 hectolitri 
lapte. De asemenea, ferma de tine
ret taurin la îngrășat în sistem gos
podăresc și-a realizat și depășit pla
nul pe primul trimestru al anului, li- 
vrind 12 tone carne, față de 10 tone 
planificate, si are create toate condi
țiile ca pînă la 31 martie să mal li
vreze 28 de tone. Rezultatele obți
nute ca urmare a măsurilor luate 
peiTtru buna desfășurare a activității 
în toate fermele își arată roadele. în 
pofida iernii grele, producția zooteh
nică se menține la un nivel ridicat

Nlcolae 
aprecia 
grupele 

Vasile 
Drăgu-

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"
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O AKTĂ pe măsura muncii eroice a poporului/ a Înaltelor lui virtuți morale
„A sorbi apa nu din ulcioare, ci din izvoarele limpezi, dătătoare de 

viață, constituie și va constitui întotdeauna singura sursă adevărată de 
inspirație pentru toți creatorii patriei noastre care doresc să scrie pentru 
popor, să trăiască împreună cu poporul".

NICOLAE CEAUȘESCU

INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR 
CU CERCETAREA ȘI PRODUCȚIA

Izvor inepuizabil de perfecționare 
a școlii superioare

„CONSTRUCTORII DE AUTOCAMIOANE" — lucrare de Eftimie Modilcâ

XIII-lea al partidului — și-a aflat expresia con
cretă în numeroase lucrări de artă a căror for
ță de comunicare se află tocmai în apropierea

Arta unei societăți dinamice, revoluționare 
cum este societatea socialistă nu poate fi de- 
cît o artă plenar angajată în reflectarea ma
rilor transformări economice șl sociale ale ță
rii, o artă care, prin conținutul și forma ei, să 
joace un rol activ în modelarea conștiințelor. 
Preocuparea pentru o artă inspirată din actuali
tatea noastră socialistă, din trecutul progresist 
al țării a stat și stă, dealtfel, în centrul po
liticii partidului nostru în domeniul cultural-ar
tistic. Obiectivul fundamental al acestei poli
tici —• înflorirea spirituală a României socialiste 
- formulat atît de elocvent în Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al

colocviile Scinteii
• Dezbateri ideologice » literar-artistice • de istorie

de viață, de problematica umană și artistică 
a contemporaneității noastre.

Marile expoziții deschise în ultimii ani pe

cuprinsul întregii țări au impus, într-adevăr, 
prezența unor compoziții care celebrează gran
dioasele realizări ale omului societății noastre 
socialiste, sau, coborînd in trecut, dăltuiesc in 
mod inspirat evenimente memorabile din via
ța eroică a poporului, chipul marilor persona
lități ale istoriei noastre care și-au dăruit via
ța împlinirii unor idealuri progresiste.

Ne-am adresat pentru Colocviile „Scinteii" de 
astăzi pictorilor Geta Mermeze, Constantin Ni- 
țescu, Eugen Paiade, Liviu Suhar și graficia
nului Radu Solovăstru — realizatori, in ultimii 
ani, ai unor compoziții cu profunde rezonanțe 
sociale.

Implicarea artistică
— o implicare civică

Construirea unei culturi u- 
maniste la dimensiunile revo
luției tehnico-științifice si so
ciale contemporane, a unei cul
turi în care valorile emoționale 
să răspundă cit mai complex 
necesităților societății angajate 
pe scara unei noi evoluții și-au 
aflat un larg ecou în conștiin
ța creatorilor de astăzi. Impli
carea estetică devine implicare 
civică, modalitate de afirmare 
a unei elevate conștiințe de 
sine, dar și superioară partici
pare la un amplu efort de con
strucție culturală. Spiritul mi
litant, atitudinea moral anga
jată față de promovarea idei
lor de dreptate socială, de res
pect al demnității umane sint, 
așa cum a reieșit din dezbate
rea pe care o relatăm, cîteva 
din constantele unei compoziții 
de larg ecou social.

Eugen Paiade : In Raportul la 
cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne atrăgea atenția, din 
nou, asupra adevăratelor surse de 
inspirație care trebuie să se afle 
la baza oricărei creații autentice. 
Apelul la izvoarele vii, dătătoare 
de viață, ale muncii și vieții po
porului nostru și nu la ulcioarele 
care, chiar aurite fiind, pot defor
ma realitățile, este de fapt o che
mare spre reflectarea a ceea ce a 
păstrat mai de preț, in ființa lui, 
poporul nostru ; este îndemnul de 
a renunța la formule artistice 
prestabilite, gratuite, care mai de
vreme sau mai tirziu își vor do
vedi caducitatea. Iată de ce cred 
că o compoziție picturală, de 
exemplu, trebuie să aibă întot
deauna două componente indes
tructibil legate : una tehnică și 
alta morală. Cred că o compoziție 
poate lua formă concretă numai 
atunci cind ai o idee foarte clară 
asupra temei abordate. Atunci cînd 
această temă este limpede îți apa
re și soluția tehnică. Trebuie să-ți 
fie foarte dragă, foarte apropiată 
tema pe care ți-ai propus-o pen
tru ca lucrarea, indiferent de di
mensiunile ei, să fie o reușită. 
Dealtfel, nu întotdeauna dimen
siunea e importantă. Mica bijute
rie picturală pe care o reprezintă 
„Coacăzele" lui Andreescu, ca și 
frescele lui Michelangelo cuprind 
elemente de compoziție foarte bine 
gindite. Poți compune (și istoria 
artei noastre o demonstrează cu 
exemple strălucite) o lucrare cu 
multe personaje, dar în mod egal 
poți realiza o compoziție cu un 
singur personaj. Important este 
accentul valoric pe care știi să-1 
pui, căldura cu care știi să subli
niez! elementele semnificative. Și 
aceasta, cu atît mai mult cu cit 
fiecare artist este de fapt un me
sager, un om capabil să ofere se
menilor săi bucuria de a se re
găsi în lucrări, de a se întoarce.

Rădăcinile vii ale istoriei
-------- — —...
Spiritul militant, atitudinea 

moral angajată față de promo
varea ideilor de libertate și in
dependentă națională, de drep
tate socială, de respect al dem
nității umane au o puternică și 
îndelungată tradiție în artele 
plastice românești. Artiști de 
frunte, asemenea creatorilor 
din alte domenii, au fost pro
gramatic legați de lupta pen
tru îndeplinirea năzuințelor po
porului printr-o înaltă conștiin
ță, au exprimat în opera lor 
aceste năzuințe și tot ce avea 
și are mai ales, mai viabil 
umanitatea românească.

Constantin Nițescu : Sîntem cu 
toții de acord că orice înnoire 
adevărată nu poate să însemne o 
totală rupere de trecut ; că ele
mente ale unei minunate tradiții 
artistice, victoriile de meșteșug și 
luciditate ale epocilor trecute pot 
și trebuie integrate structurilor 
moderne. Fără îndoială nu osten
tativ, declarativ, ci în modul cel 
mai firesc, exprimînd de fiecare 
dată alte elemente ale sensibili
tății artistice, orizonturi noi ale 

prin intermediul lor, la momente
le cele mai încărcate de sens ale 
vieții.. In toate împrejurările de 
majoră însemnătate pentru viața 
breslei noastre, sprijinul perma
nent acordat de organele de partid 
și de stat în soluționarea unor pro
bleme concrete ale activității 
noastre ne-au stimulat eforturile, 
spre dobîndirea unor noi cote ale 
calității. Această calitate a stat și 
va trebui să stea în continuare la 
baza oricărei creații, indiferent de 
modalitatea concretă de expri
mare.

Constantin Nlțescu : însemnăta
tea temei pe care o abordează o 
compoziție sau alta, semnificațiile 
pe care ea le poate avea în con
știința publicului impune, cred, o 
tratare corespunzătoare. O artă 
care să se structureze în raport cu 
evoluția gustului contemporan, cu 
imperativele introducerii frumosu
lui în ambianta cotidiană, cu ceea 
ce numim „comanda socială" me
nită să stimuleze formele de artă 
cele mai reprezentative pentru so
cietatea noastră, pentru epoca 
noastră, să asigure tării un patri
moniu artistic durabil nu se poate 
realiza printr-o viziune naturalis
tă sau printr-un convenționalism 
academic. Cred că întruchiparea 
unor conținuturi atît de apropiate 
nouă, tuturor, aplecarea spre as
pecte dintre cele mai caracteristi
ce vieții poporului nostru trebuie 
să implice deopotrivă calitatea de 
ordin artistic a realizării și latu
ra tehnică a sintezei pe care ima
ginea trebuie să o lase în conștiin
ța privitorului. O compoziție, mai 
ales o compoziție cu tematică so
cială, nu trebuie să fie doar un 
desen colorat. Ea trebuie să aibă 
o anumită complexitate, o anumi
tă identitate, trebuie să convingă 
pe cei ce o privesc că are un loc 
al ei în contextul realităților 
României de azi, că reprezintă un 
moment bine definit.

Geta Mermeze : O compoziție 
concepută în datele ei esențiale de 
construcție, analiză a elementelor 
componente, spațiu trebuie să 
aibă o implicare profund umană. 
Formele ei concrete trebuie să se 
integreze în destinul constructori
lor epocii contemporane, la exi
gența maximă a echilibrului de 
aur. In ceea ce mă privește caut o 
pictură cu valențe metaforice în 
care apare frecvent simbolul sta
tuar feminin, simbol al vieții în
seși, al rodirii, al creației, dar și 
al eroilor anonimi, al constructo
rilor marilor edificii contempora
ne — grupate monolitic, sugerînd 
sentimentul solidarității pentru a- z 
pârarea păcii. In consens cu aces
te intenții și titlurile compozițiilor 
mele sint : „Victorie", „Omagiu 
partidului", „Pe drumul luminos 
al păcii", „Apoteoza industriei", 
„Tinerețe", „Marșul păcii", iar lu
crare? „Omagiu" am dedicat-o 
Congresului al XIII-lea al P.C.R.

cunoașterii. Cu cîtă admirație, cu 
cit interes privim și astăzi spre 
marile exemple ale picturii noas
tre clasice, spre Andreescu, Lu- 
chiah. Petrașcu, Pallady, Baba sau 
Ciucurencu — pentru a cita doar 
cîteva nume dintr-o suită cu mult 
mai amplă de creatori care au dat 
culturii românești prestigiul de 
care se bucură astăzi. Intre 
aceste exemple și cele mai de sea
mă realizări contemporane există o 
evidentă continuitate în privința a- 
titudinii față de realitatea condiției 
umane, în privința unui anume mod 
de a aborda, de pildă, probleme ale 
istoriei poporului nostru care de 
atîtea ori a făcut să vibreze cele 
mai vii conștiințe ale vremii.

Eugen Paiade : Mesajul de 
atunci și de acum al operelor care 
au fost produsul acestor conștiințe 
era, desigur, expresia inepuizabilei 
bogății a vieții. Această bogăție a 
dat întotdeauna sensuri și profun
zimi artei. La scara realităților și 
perspectivelor deschise de societa
tea noastră socialistă, aceste sen
suri capătă noi dimensiuni : „Faceți 
din arta voastră un instrument de 

perfecționare continuă a societății, 
a omului, de afirmare a dreptății și 
echității sociale, a modului de mun
că și viață socialist și comunist" — 
spunea secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A trăi în miezul timpului tău
Vastul șantier al creației ar

tistice românești, atît de variat, 
a știut să alcătuiască, de-a lun
gul anilor, o adevărată cronică 
în imagini a timpului nostru. O 
cronică semnificativă care de
monstrează elocvent că între 
produsul artistic și cei ce se pla
sează în postura de beneficiari 
poate exista o comunicare ferti
lă, un dialog care exprimă nece
sitatea de a realiza cuprinzător 
și prospectiv legătura între co
manda socială și inițiativa ar
tistică.

Geta Mermeze : In marele efort 
constructiv contemporan eu văd 
implicarea oricărui demers plastic. 
Este vorba, firește, de sublinierea 
cu mijloacele artei plastice, frin re- 
dimensionări simbolice a unora din
tre realitățile materiale și spiri
tuale caracteristice vremii noastre. 
Obsesia mea permanentă de a exis
ta, artistic și uman vorbind, în mie
zul timpului nostru, al acestui timp 
în care dimensiunile nu au voie să 
fie mărunte am încercat să o tran
spun în ciclul de „Interferențe con- 
temporan-solare". De aceea îmi 
construiesc lucrările sub semnul 
soarelui, al curbelor sale de lumină 
ce cuprind și îmbrățișează întreaga 
compoziție sugerînd totodată și sfe
ra planetei noastre întru apărarea 
căreia omul este chemat astăzi mai 
intens și cu mai multă răspundere 
parcă decît întotdeauna. Prin su
pradimensionare monumentală caut 
să simbolizez acest întreg în tot 
ceea ce el are mai caracteristic. îmi 
doresc arta integrată în marile spa
ții civice pentru că este gîndită în 
materialele definitive ale artei mo
numentale, pentru că formează un 
ciclu de lucrări ce au drept unică 
idee epopeea construcției socialiste. 
Cred că la dimensiuni monumenta
le compozițiile mele și-ar realiza 
pe deplin scopul — acela al artei de 
for pentru care au fost concepute.

Liviu Suhar : Orice compoziție, 
Indiferent de tematica foarte va
riată pe care o oferă viața contem
porană, orice compoziție bazată pe 
ideile și simbolurile contemporanei
tății noastre va oglindi timpul și 
transformările revoluționare pe 
care le trăim. Peisajul Iașiului, de 
exemplu, s-a îmbogățit și se îm

Noul chip al țării
Cu dorința de a spori tezaurul 

de frumuseți al țării, atenți la 
semnificația umană, la valoarea 
etică, emoțională a eforturilor 
eroice făcute de întregul nostru 
popor, sub conducerea partidu
lui, pentru atingerea unor pre
țioase năzuințe, artiștii plastici 
ai intregii țări au evocat adesea, 
în lucrările lor, marile realizări 
ale contemporaneității noastre.

Liviu Suhar : Peisajul de azi e la 
fel, cu dealuri molcome și pano
rame variate, dacă ne referim la 
bătrânul, dar mereu tînărul Iași. 
Transformările și dezvoltările eco
nomice, sociale, culturale sint însă 
uluitoare, enorme, cum dealtfel se 
pot vedea la tot pasul în țara noas
tră. Fabrici și uzine moderne, rea
lizări cultural-științifice mărețe, 
păminturi înnoite, cu recolte boga
te, în locul inundațiilor și săratu
rilor din văile Bahluiului și Jijiei, 
iar în locul eroziunii solultfi, vii 
mănoase pe dealurile Șorogarilor, 
Copoului și Buciumului. Acest spa
țiu peisagistic nou, cum se spune 
în documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, pus în va
loare de frumusețea luminii pene
lului, poate dăinui peste veacuri ca 
mărturie a hărniciei și spiritului 
revoluționar al poporului nostru.

Alături de tradiția și istoria po
porului nostru, văd așadar în pei
sajul vieții contemporane o sursă 
puternică de inspirație pentru pic
tori, de la acel pitoresc discret și 
rafinat al fiecărui anotimp șl al 
interiorizării personajelor, la reda
rea concretă a realizărilor mărețe 
ce caracterizează timpul pe care-1 
trăim, epoca cea mai glorioasă, 

Răspunsul la acest îndemn nu poa
te fi decît încercarea de a sintetiza 
în compoziții ample, cu adevărat 
reprezentative, esența realităților 
sociale și a perspectivelor istorice 
ale țării noastre.

bogățește mereu în frumusețe și 
diversitate. Pe cele șapte coline ale 
orașului, pitorescul atît de mult în
drăgit de generațiile trecute are, de 
la an la an, o față nouă. Vechiul și 
noul arhitectural, de pildă, se îm
bină într-o armonie deplină, așa că 
un panoramic ieșean cu un astfel 
de subiect tentează pe orice pictor, 
nu neapărat ieșean fiind. La Iași, 
arhitectura modernă, cu formele 
sale generoase și clare, fie că este 
vorba de cartierele noi de locuințe 
sau zona industrială, completează, 
ori o integrează pe cea mai de de
mult într-o deplină armonie geo
grafică și de lumină, oferind su
biecte de o plasticitate deosebită 
care trezesc ambiții și bucurii crea
toare oricărui artist. La fel cu în
treaga țară, ritmul deseori rapid al 
modificării peisajului ieșean mă o- 
bligă să parcurg cu mintea și cu 
ochii deschiși, cu mapa de schițe 
sub braț, zone ale orașului care de 
la /o zi la alta, de Ia un an Ia altul 
își schimbă fața, oferindu-mi ima
ginea și expresia mereu altor noi 
realități, altor realizări mărețe. Mă 
inspir tot mai des din noile trans
formări apărute în geografia jude
țului Iași și a țării, străduindu-mă 
să redau cît mai frumos și cit mai 
complet acel mesaj pe care trebuie 
să-1 transmită opera de\artâ — 
profundul umanism al ei. Acest lu
cru nu se realizează decît printr-o 
continuă ancorare a plasticianulul 
în peisajul contemporan mereu 
proaspăt, viu, înălțător.

Radu Solovăstru : Viața social- 
politică a țării noastre este ritmic 
marcată de evenimente importante 
în care se reflectă mereu înnoite 
prilejuri de considerare atentă și 
responsabilă a istoriei noastre con
temporane, cu precădere a realiză
rilor din ultimele două decenii, dez- 
voltindu-se un simț public al res
ponsabilității colective față de pro
iectarea actualității pe ecranul is
toriei. Diversitatea formelor de ex
primare pe care artele au atins-o 
la noi îmbină în mod dialectic ne
voia fiecărui creator de a se reali
za, ca o persoană autentică, în de
plina libertate a gindului, cu bogă
ția realităților contemporane și ce
rința publicului de a-și vedea o- 
glindită viața și idealurile în mod 
viu, sugestiv.

„Epoca Ceaușescu". Sint preocupat, 
deci, ca odată cu mari compoziții 
istorice ca „Arcașii lui Burebista", 
„Răscoalele țărănești din 1907", 
„Momentul revoluției de eliberare 
socială și națională" și alte lucrări 
cu tematică istorică să realizez 
peisajul contemporan ieșean și al 
întregii noastre țări. „Uriașul de pe 
Nicolina" — Combinatul de utilaj 
greu, l-am și prezentat la o expo
ziție republicană deschisă în Ca
pitală.

Radu Solovăstru : Responsabilita
tea culturală a creatorilor față de 
chipul oferit viitorului de acești ani 
se desâvîrșește pe măsura ințele- 
gerii însemnătății istorice a actua
lității noastre. Dorim să prezentăm 
realitatea efervescentă a republicii 
noastre, să propunem diversitatea 
autentică a artei noastre ca reflec
tare legitimă a bogăției contempo
raneității românești. Identitatea po
porului român se oglindește prin 
metamorfoza actuală a tradiției sale 
milenare găsind în fiecare moment 
al trecutului îndemnuri pentru re
zolvarea problemelor prezentului. 
Valoarea educativă a artei trebuie 
înțeleasă astăzi in funcție de apro
fundarea esenței noului. Reconsi
derarea felului comun de a oglindi 
trecutul și prezentul societății în
tr-o perspectivă a viitorului este o 
datorie de căpetenie a artei. A mi
lita pentru atingerea unor niveluri 
din ce în ce mai înalte și mai am
ple de conștiință reprezintă o sar
cină tot mai evidentă a fiecărui 
creator al zilelor noastre.

Dezbatere organizată de
Marina PREUTU

O opinie mal veche, nu de tot ri
sipită, vrea să spună că, adeseori, 
calitatea integrării învățămîntului 
superior cu cercetarea și producția 
depinde mult, dacă nu cumva ho- 
tăritor, de proporțiile și, mai ales, 
de profilul ca atare al respectivei 
instituții universitare. „Este un fe
nomen oarecum explicabil — ne în
credința în acest sens un șef de ca
tedră, In cuprinsul unui mare insti
tut politehnic, de pildă, facultățile, 
catedrele, chiar numărul cadrelor 
didactice și al studenților îngăduie 
concentrări masive de forțe in zo
nele «fierbinți-, unde solicitările 
producției fiind maxime și rezulta
tele integrării vor fi ca atare. Pe 
cîtă vreme, într-o unitate universi
tară de mai mici dimensiuni, mai 
ales dacă are și un alt profil decît 
cel politehnic, rezultatele integrării 
nu pot fi decît modeste, pentru că 
modeste sint nu numai solicitările 
producției, ci și capacitatea de re
ceptare și de valorificare intr-un 
timp optim a acestora".

Caracterul de prejudecată al acesr 
tei opinii iese repede în evidență de 
cum ne oprim asupra activității de 
integrare desfășurate în oricare uni
tate de invățămint superior, de orice 
profil sau dimensiuni. Facultatea de 
geologie și geografie a Universității 
din București, bunăoară, nu întru
nește mai mult de circa 1 500 studenți 
și 100 cadre didactice și totuși re
zultatele sale în domeniul integră
rii și, implicit, al îmbunătățirii ne
contenite a procesului de învățămînt 
sînt remarcabile. Valoarea totală a 
cercetării contractuale s-a ridicat 
numai în anul 1984 la 12 milioane 
lei, temele înseși fiind elocvente 
pentru orientarea și amplitudinea 
acestei cercetări. Deși spațiul nu ne 
îngăduie multe exemplificări, să 
amintim, totuși, cercetările asupra 
condițiilor de formare și a posibili
tăților de extinderi a exploatării 
zăcămintelor de cărbuni din Oltenia 
și din zona subcarpatică a Munte
niei, studiile geologice consacrate 
depistării de noi substanțe minerale 
utile, elaborarea Atlasului paleonto
logic pentru întreaga formație de 
cărbuni din Muntenia și Moldova etc. 
Secția de geografie are de aseme
nea Ia activul său studii ale bazine
lor hidrografice, în vederea valorifi
cării complexe a resurselor energe
tice, cercetări consacrate valorifică
rii superioare a potențialului agricol, 
piscicol, turisțic Și de navigație al 
Deltei Dunării, analiza zonelor ur
bane în vederea sistematizării loca
lităților și organizării teritoriului, 
studiul influențelor canalului Du
năre—Marea Neagră asupra diversi
ficării peisajului geografic al Do- 
brogei ș.a.m.d.

Aici funcționează, de asemenea, 
două laboratoare de microproducție, 
adevărate stații-pilot, unde studen
ții, prin activitatea lor, înscriu con
tribuții meritorii în realizarea pla
nului de integrare și, implicit, în 
diversificarea și îmbogățirea rapor
turilor de colaborare pe care facul
tatea le promovează cu un mare 
număr de unități de cercetare, șan
tiere, unități de producție, școli și 
licee. „Practic, aria preocupărilor 
noastre acoperă întreaga țară — ne 
mărturisea cu legitimă satisfacție 
conf. univ. dr. Ioana Pană, decanul 
facultății — întrucit preocupările ști
ințifice și de producție ale facultă

Institutul politehnic din Capitală. Aspect dintr-Un laborator al Facultății de 
electronică și telecomunicații

Foto : Agerpres

cinema
• Adela: LUMINA (14 74 16) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• 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 : GIULEȘTI (17 55 46)
_  g, jj . • jț • țg.
• Nemuritorii:’FLOREASCA (33 29 71) 
_  g- jj- 13. 15. J7• ]g.
• ’ Mitică Popescu : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Raliul : COSMOS (27 54 95) — 9; 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.
• Ana Pavlova : STUDIO (59 53 15) —
— 10; 13; 15,45; 18.30.
• Neînvinsul ; FESTIVAL (15 63 84) 
_  9* * 11*  13*  15“ 17*  19.

DUMINICA 17 FEBRUARIE
12,00 Telex
12,05 Lumea eoplildf © Tot Înainte I 

Știri și reportaje • Banca de o- 
noare. Reportaj © Ani de școală, 
ani de bucurii. Program artistic
• Telefilmoteca de ghiozdan (co
lor). Misterul Iul Herodot — epi
sodul 3

12.40 Din cununa dntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (color) © Un 
zimbet printre melodii. Umor și 
muzică © Țară de baladă — mo
ment poetic © La zi în 600 de 
secunde © Pagini cinematografice 
vesele © Telesport © Chaplin 
despre... Chaplin (III) • Părelnica 
singurătate a pădurii. Reportaj
• Meridianele cîntecului © Sec
vența telespectatorului

15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 De ziua ceferiștilor (color). Mereu 

la datorie ! Reportaj
19.40 Cîntarea României (color). De pe 

marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comi
tetul de cultură și educație socia
listă al județului Harghita

20.20 Film artistic (color). Pintea. Pro
ducție a Casei de filme cinci. 
Cu : Florin Piersic, Maria Ploae, 
Nae Gh. Mazilu. Constantin Dt- 
plan, Aristide Teică, Ovidiu Schu
macher, Cornel Nicoară, Nicolae 
Iliescu, Mircea Cosma, Petre 
Gheorghiu-Dolj, Iancu Lucian. 
Scenariul : Vasile Chiriță, Dumi
tru Mureșan. Regia : Mircea Mol
dovan. Ultima parte

21,10 Feerie de iarnă (color). Emi
siune muzical-coregrafică.

21,50 Telejurnal (parțial color) 
22,00 închiderea programului

LUNI 18 FEBRUARIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Orizont tehnico-științific (color)
20,35 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color). ,,Verdi*.

Premieră pe țară. Producție a Te
leviziunii italiene. Episodul 1 *

21,50 Telejurnal (parțial color) 
22,00 închiderea programului

© Teatrul de operetă (14 80 11) : Bă
iatul și paiele fermecate — 10,30; Se
cretul lui Marco Polo — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 10; Mobilă și durere — 14; 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : O zi de odihnă — 10,30;
Gustul parvenirii — 18.
©' Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30; 18.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 15; 18; (la sala mică a 
Palatului) : Cîrtițele — 15; 18.
© Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 03) : Micul infern — 10; Mizerie 
și noblețe — 18; (sala Studio) : Tră
sura la scară — 10,30; Acești îngeri 
triști — 17,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 10; 14.30, 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 18,30; (sala Giulești, 
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 
11; Milionarul sărac — 18,30.
© „MELODII ’84" (ediția a șasea). 
Concertul laureaților : Palatul spor
turilor și culturii (75 40 40) — 18.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18,30.
© Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică 
— 10,30; Bucuroși de oaspeți — 18^30. 
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Se caută o stea — 11.
© Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 
10,30; Mary Poppins — 18.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sînziana — 10; 12; Desene ani
mate — 15,30.; (sala din Piața Cosmo
nauților) : Lungul nasului — 11,30.
© Circul București (10 41 95) : Parada 
circului'— 10; 15,30; 19.
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Veselia are cuvîntul — 
15,30; Estrada în croazieră — 18.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Anchetă asupra unui tî- 
năr care nu a făcut nimic — 11;
Dragostea pusă Ia încercare — 18,30.

© Aii 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 : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30.
© Surorile medicale : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
© Ghețuri pe înălțimi : POPULAR 

ții sînt subsumate unora dintre cele 
mai acute probleme economice și 
sociale. Ne obligă la aceasta însuși 
caracterul activ, creator, prospectiv 
al procesului de integrare a învăță- 
mintuiui superior cu cercetarea și 
producția. In mod sistematic, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-a cerut ca 
modelul de invățămint pe care-1 
creăm să nu se mulțumească a 
urmări realitatea, ci s-o și premear
gă, să-i consacre elementele de 
noutate revoluționară, să-i stimuleze 
dezvoltarea. Ceea ce presupune, 
între altele, ca obiectivele integră
rii să nu fie gindite in sine și pentru 
sine, ci în strînsă legătură cu rațiu
nea însăși a școlii noastre superioa
re : formarea de specialiști cu pregă
tire in profil larg, care să-i ajute să 
se adapteze rapid exigențelor socio- 
profesionale, actuale și de perspec
tivă".

Ca o primă concretizare a acestor

O EXPERIENȚĂ 
POZITIVA, 

CU POSIBILITĂȚI 
DE GENERALIZARE

idei, aici, in Facultatea de geologie 
și geografie, fiecare cercetare știin
țifică, aplicativă sau fundamentală, 
își găsește reflectarea inclusiv in 
conținutul disciplinelor de studiu, de 
la un an Ia altul mai cuprinzătoare, 
mai bine sistematizate, acoperite 
acum in întregime prin cursuri și 
tratate universitare. Practica mai ve
che, dar nu de tot eliminată din viata 
învățămîntului superior, după care 
elementele novatoare, stimulii crea
ției rămineau adeseori închiși în fi
lele proiectelor de cercetare, ca să 
fie apoi redescoperiți și reluați suc
cesiv, primește în felul acesta re
plica fireasiă, pe măsura dinamis
mului specific învățămîntului româ
nesc, sub forma circulației intense 
a ideilor, descoperirii și aplicării 
generalizate a noului într-o ambian
ță de înaltă emulație.

„N-am putea afirma că acest 
transfer de noutate din cercetare sau 
din producție în invățămint se rea
lizează fără eforturi — ne-a decla
rat conf. univ. dr. Gheorghe Alexan
dru, prodecan al facultății. Cum bine 
se știe, orice îmbogățire a cursurilor 
presupune re-crearea lor. Dar ase
menea eforturi se justifică prin va
loarea lor anticipativă : sînt tot 
atîtea premise ale succeselor viitoa
re. Explicația e limpede : formarea 
specialiștilor și continua perfecțio
nare a pregătirii lor pe măsura exi
gențelor actuale și de perspectivă, 
științific fundamentate în documen
tele partidului nostru, oferă facultă
ții posibilitatea unor legături mai 
adînci cu terenul, acestea conduc la 
descoperirea a noi teme de cerce
tare, se încheie noi contracte econo
mice. iar onorarea acestora, prin a- 
portul inclusiv al studenților, deter
mină, firesc, mutații sensibile în ca
litatea învățămîntului".

De bună seamă că un asemenea

(35 15 17) — 15; 17, FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
© Amintirea unei mari iubiri : POPU
LAR — 19.
© Kramer contra Kramer : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 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; 18,15.
© Băieți buni, băieți răi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Iubirea are multe fete : 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, cîndva — 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 extraterestrii : PA
CEA (60 30 85) — 15; 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 (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Hagi Tudose
— 14,30; Caligula — 18,30; (sala Ate
lier) : între patru ochi •— 10.30; în
tre cinci și șapte —- 15; Harap Alb
— 19; (sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Idolul și ion Anapoda — 
18.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi (ciclul de abo
namente „A"). „Genurile și formele 
muzicii simfonice". Concertul și sim
fonia (I). Dirijor și comentator: Ni
colae Racu — 11.
© Opera Română (13 18 57) : Coppelia
— 11; Povestea micului pan — 18. 

mecanism nu epuizează întreaga pro
blematică a integrării într-o facul
tate și, mai ales, nu elimină toate 
dificultățile apărute pe terenul, de 
fiecare dată inedit, al colaborării 
dintre invățămint, cercetare și pro
ducție. Și în Facultatea de geologie 
și geografie s-a observat, de pildă, 
că la stadiul de complexitate și de 
dezvoltare în ritm rapid, a vieții 
noastre social-economice, problemele 
practice, care reclamă aportul uni
versitarilor nu mai pot fi întotdeau
na investigate și soluționate optim 
de o persoană sau un grup restrins, 
dintr-o singură catedră sau chiar fa
cultate. Uneori, ele nu pot fi cer
cetate aprofundat nici pe parcursul 
unuia sau citorva ani. Și atunci ? 
Atunci s-au impus cu necesitate 
cercetările pluridisciplinare, efectua
te în colective mixte, în care pot fi 
antrenate cadre didactice, specialiști 
și studenți din, eventual, mai multe 
promoții. Așa, bunăoară, pe baza 
faptului că valoarea științifică și 
deci finalitatea aplicativă a lucră
rilor studențești do diplomă pot fi 
amplificate prin constituirea de co
lective mixte, care să studieze multi
lateral problemele practice și să le 
ofere soluții optime, se preconizează 
acum lărgirea investigației nu numai 
in spațiu, ci și in timp : colective 
de studenți, sub conducerea profe
sorilor și a specialiștilor producției, 
pot aborda în proiectele lor de di
plomă anumite elemente constitutive 
dintr-o vastă temă de sinteză care, 
prin însumare sistematică, să con
ducă în final la elaborarea unor 
mari lucrări de interes național, ce 
ar consuma altfel eforturile unui 
număr impresionant de cercetători. 
Facultatea integrată dobindește ast
fel atribute noi, care-i asigură o șl 
mai largă audiență socială în anii 
ce vin.

Și iată cum, în cuprinsul unei 
singure unități de învățămînt supe
rior, oricit de restrînsă ca proporții, 
procesul integrării generează idei și 
acțiuni dintre cele mai fructuoase, 
stabilește corelații adînci, multilate
rale, fixează obiective ale realizări
lor de durată și de amplă perspecti
vă ; altfel spus, poartă în sine ger
menii calității, prin cultivarea căro
ra integrarea învățămîntului superior 
cu cercetarea și producția se consti
tuie ca un izvor inepuizabil de per
fecționare social-economică.

Mihai IORDANESCU

tv
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(Urmare din pag. I) 
dunârile generale ale oamenilor 
muncii, cu prilejul vizitelor sale de 
lucru în uzină, intr-un dialog crea
tor permanent.

— Amintiti-vă un astfel de mo
ment.

— Anul trecut, de pildă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
oaspete drag chiar al secției noas
tre de forja. Știți, modernizarea 
secției am realizat-o tot la îndem
nul secretarului general al parti
dului. Ne-a apreciat munca dar 
ne-a îndemnat sa accelerăm pro
cesul de automatizare, să tre
cem neintîrziat la robotizare. ..Aveți 
forțe, aveți capacitate — ne-a spus 
— ușurați-vă munca, spotiți-i rod
nicia".

— Și cum ați acționat ?
— Muncitorește ! In curînd va 

intra in funcțiune primul robot in
dustrial de forjare, realizat cu con
cursul Institutului de cercetări ști
ințifice Titan. Acesta a fost îndem
nul și sfatul secretarului general 
al partidului. Robotizarea este sar
cină de căpetenie cuprinsă in ho- 
tăririle celui de-al XIII-lea Con
gres. Și automatizarea, dacă vrem 
să fim printre cei din frunte cu 
industria românească- Este viitorul 
pe care permanent sintem datori 
să-l transformăm in prezent. Ve
deți, acestea sint înțelesurile adinei 
ale votului nostru din martie apro
piat.

Institutul de cercetări științifice 
și inginerie tehnologică pentru ma
șini unelte și agregate Titan se 
află amplasat între uzina .,23 Au
gust" și I.M.U.A.B. Semnificativă 
vecinătate, concretizată prin conlu
crarea strinsă dintre oamenii de 
știință și muncitorii si inginerii în
treprinderilor de aici, pentru pro
movarea de noi și noi tehnologii 
avansato, pentru introducerea au
tomatizării și robotizării pe scară 
largă in procesele industriale.

— Vizitele de lucru ale secreta
rului general al partidului pe plat
forma noastră și in institut sint o 
dovadă concretă, un exemplu mo
bilizator pe care îl dă întregii na
țiuni cel mai iubit fiu al poporu
lui, pe care noi am avut marea 
cinste de a-I alege deputat în fo
rumul suprem al țării în mai-multe 
legislaturi — argumentează tovarășa 
Draga Atanasiu, cercetător științi
fic. Un exemplu strălucit de stil de 
muncă revoluționar, cunoscut bine 
de oamenii muncii din întreaga 
țară : discutînd cu făuritorii de bu
nuri materiale direct la locul lor 
de muncă, hotărînd împreună cu ei. 
acționînd' în spiritul autoconducerii 
muncitorești. Este o școală admi
rabilă a unității si democrației so
cialiste, revoluționare. Mai mult, 
mai bun, tehnicitate sporită, gos
podărirea judicioasă a materiilor 
prime, introducerea energică a pro
gresului științific pentru realizarea 
de produse competitive pe plan 
mondial — iată răspunsurile pe 
care ne străduim să le dăm exem

plar la îndemnurile și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ca 
urrhare a indicațiilor sale ne-am 
concentrat și mai mult eforturile 
in domeniul diversificării și mo

Imagine edificatoare pentru transformările petrecute în cartierul bucu- 
reștean „Balta Albă", astăzi unul dintre cele rhai moderne ale Capitalei 

Foto : E. Dichiseanu

dernizării fabricației de mașini 
unelte și agregate pentru toate în
treprinderile de profil din țară, 
prin cele 10 filiale ale institutului, 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu am dezbătut în amănunt 
contribuția noastră, a cercetătorilor 
științifici, la înfăptuirea programe
lor prioritare din domeniile ener
geticii nucleare, extracției petrolu
lui, dezvoltării metalurgiei și con
strucției de mașini. Fiecare dezba
tere de acest fel este o înaltă lec
ție de responsabilitate ca cetățeni, 
comuniști, ca făuritori conștienți ai 
noului destin al țării. Fiecare în- 
tîlnire cu secretarul general al 

partidului, fiecare dialog de lucru, 
aici, la fața locului, unde se hotă
răște soarta producției, drumul vii
torului, este o veritabilă sărbătoare 
a muncii rodnice. De aceea il pri

mim în mijlocul nostru întotdeauna 
cu nețărmurit respect și bucurie,:

Cu justificată mîndrie ne-au vor
bit toți cel cu care am discutat in 
circumscripția electorală numărul 1 

muncii, realizări careFapte ale
vieții noastre noi. Gînduri ale încrederii în partid, in conducătorul incercat 
și clarvăzător al partidului, rostite limpede, din toată inima de oameni 
ai muncii din circumscripția electorală numărul 1 — „23 August". Ginduri 
exprimînd adincă dragoste și recunoștință față de prestigioasa, eroica 
activitate a bărbatului din fruntea partidului și a țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în jurul căruia, strins unit în cuget și în simțire, intregul nos
tru popor iși construiește cu hotărire nestrămutată destinul său socialist 
și comunist. \

despre numeroasele împliniri eco
nomice și sociale din ultima pe
rioadă.

— Titanul, socotesc eu, este unul 
dintre cele mai frumoase cartiere 
ale Capitalei — ne spunea o gos
podină pe care am întîlnit-o în 
.modernul complex comercial A—9, 
din Aleea Barajul Dunării. De-a 
lungul timpului s-au adăugat noi 
apartamente la zestrea edilitară, 
s-au construit noi complexe comer
ciale, s-au ridicat grădinițe și noi 
săli de clasă pentru liceele sale. , 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ve
nit deseori în vizită de lucru și în 
cartierul nostru, ori de cite ori a 
analizat activitatea desfășurată pe 
platforma industrială. A discutat 
cu noi, s-a interesat îndeaproape 
de ce ar mal fi nevoie, de ritmi
citatea aprovizionării și servicii. 
Intilnirile cu conducătorul parti
dului și statului au fost adevă
rate tribune ale democrației, în 
care părerea și ideea ta de mai 
bine sint luate in seamă, apreciate 
și puse imediat în lucrare.

— In uzină am avut de nume
roase ori fericitul prilej să parti
cip la vizitele de lucru ale secre
tarului general al partidului — ne 
spunea și muncitorul specialist 
Ghcorghe Cacoveanu, de la între
prinderea care dă numele cir
cumscripției electorale numărul 1. 
A discutat mereu cu noi așa cum 
ai discuta cu tovarășii de muncă, 
simplu, direct. Problemele cele mai 
complicate deveneau, în astfel de 
dialoguri, foarte limpezi. Și, să 
știți, greutățile nu erau ocolite, 
dimpotrivă, erau înfruntate cu a- 
naliză lucidă și depășite. De ce ? 
m-am întrebat și, după multă chib
zuială, mi-am dat și răspunsul : 
pentru că limpede, cum este și cris
talul, e și gindirea omului care în
truchipează cele mai nobile aspi
rații ale fiecăruia dintre noi. pen
tru că știe să-l asculte, ca nimeni 
altul, pe omul care muncește cu 
dăruire și înalt simt de răspundere 
pentru interesele obștii și. împre
ună cu el, găsește modalității^ cele 
mai potrivite să împingă lucrurile 
înainte, rezolvînd dificultățile cu 
calm și înțelegere deplină a viito
rului. fie că este vorba de produc
ții», fie că sint în discuție eele ale 
vieții de fiecare zi. Aceasta este 
democrația noastră, noi o făurim, 
noi îi dăm sens nrin participare 
activă și responsabilă în tot ce în
făptuim, asa cum ne învață to
varășul Nicolae Ceaușescu. înțelep
tul conducător pe drumul nostru de 
mereu noi și minunate împliniri.

se înscriu cu majuscule in cronica

(CARNET C©TD©DÂN^
■ Un număr de aproape 60 de 

unități economice din județul 
Timiș au realizat, peste prevede
rile de plan ale perioadei care a 
trecut de la începutul anului, o 
producție-marfă în valoare de 160 
milioane lei, concretizată in apa- 
rataj electric de măsură și con
trol, laminate, tablă subțire, mate
riale ceramice și alte produse ne
cesare economiei naționale.

■ Petroliștii de la Schela de 
producție Valea Mare - Găești, 
județul Dîmbovița, înscriu la ora 
actuală în graficele zilnice 80 tone 
țiței mai mult decît în primele zile 
ale lunii ianuarie. Acest spor de 
producție este obținut prin repu
nerea in funcțiune a tuturor son
delor oprite datorită timpului ne
favorabil, aprovizionării ritmice cu 
materiale și îmbunătățirii activită
ții de intervenție. Se prevede a- 
tingerea unor niveluri superioare 
de producție prin intrarea în 
funcțiune o 4 sonde noi.

13 Peste 76 000 de oameni ai 
muncii din județul Bacău partici
pă in actuala ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României" la 
soluționarea, prin invenții și ino
vații, a unor probleme de produc
ție. Pînă acum au fost finalizate 
numeroase obiective tehnico-știin- 
țifice privind sporirea productivită
ții muncii și îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea exportului și 
reducerea importului, diminuarea 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale și energie elec
trică.

■ Mai buna organizare a mun
cii în fiecare brigadă și utilizarea 
la parametrii corespunzători a in
stalațiilor au făcut ca, în pofida 
condițiilor grele ale acestei ierni, 
sondorii schelei de foraj Ghelința. 
județul Covasna, să consemneze 
depășirea prevederilor de plan la 
zi, la foraj, cu circa 6 procente. 
Totodată a început, înainte de ter
menul prevăzut, forajul unei noi 
sonde în perimetrul petrolier 
Ghelința.’

■ Intre modalitățile noi de con
strucție aplicate de curind la Șan
tierul naval Galați se numără și 
debitarea laminatelor pentru nave 
prin metoda calculului numeric, 
câea ce permite creșterea în con
tinuare a indicelui de folosire a 
metalului, a preciziei și calității 
operațiilor de debitare, intre na
vele debitate astfel se numără pe
trolierul de 35 000 tdw și cargoul 
universal de 15 000 tdw.

■ Peste 52 000 tone oțel, 1 860 
tone cupru, 330 tone alamă, 114 
tone bronz, 320 tone plumb. Cifre 
care reprezintă cantitățile de me
tal recuperate de întreprinderea de 
specialitate a județului Vaslui în 
ultima perioadă și expediate be
neficiarilor pentru a fi reintroduse 
în circuitul productiv. De subliniat 
că la această acțiune patriotică, 
pe lingă lucrătorii întreprinderilor, 
o contribuție deosebită și-au 
adus-o cetățenii, îndeosebi tinere
tul.

H Un colectiv al întreprinderii 
de prospecțiuni și explorări geolo
gice din Cluj-Napoca a realizat, 
în atelierele proprii, o instalație de 
foraj mixt (aer comprimat sau 
fluid pentru foraj hidraulic). Cu a- 
ceastă instalație se pot efectua 
forări in orice structură geologică 
la adîncimi de pînă la 300 metri. 
După experimentarea și omologa
rea prototipului, s-a trecut la fa
bricarea a încă două noi aseme
nea instalații cu parametrii tehnici 
și funcționali îmbunătățiți, din 
care una a fost finalizată în aces
te zile.

■ De la începutul lunii februa
rie și pînă acum, întreprinderea 
„Electrocentrale" din Zalău a pul
sat în sistemul energetic național 
3 754 800 kWh energie electrică. 
Producția realizată aici peste pre
vederile de plan în acest an se 
ridică la aproape un milion kWh 
energie electrică.

■ Cu sprijinul deputaților și al 
cetățenilor, consiliul popular gl 
municipiului Pitești a redat circui
tului productiv 80 hectare de te
renuri intravilane. Ele au fost re
partizate unităților economice care 
au cantine, pentru’amenajarea de 
grădini de legume și gospodării 
anexe.

H La întreprinderea de garni
turi de frină și etanșare Rimnițu 
Sărat, valoarea produselor noi și 
modernizate va atinge in acest an 
peste 200 milioane lei, cu 50 mi
lioane lei mai mult decît în 1984. 
Aici au fost asimilate noi tij5uri de 
garnituri pentru autoturisme, pre
cum și tehnologia de fabricare a 
gqrniturilor de etanșare spiralate.

■ Folosirea pe scară largă a 
resurselor locale a permis o di
versificare continuă a nomenclato
rului produselor micii industrii a 
județului Teleorman. In ultima pe
rioadă au fost realizate noi arti
cole de uz casnic și gospodăresc, 
obiecte decorative, produse arti
zanale, împletituri din paie și pă- 
nuși de porumb, multe dintre ele 
fiind solicitate și la export.

■ Colectivul întreprinderii jude
țene de producție industrială și 
prestări servicii Satu Mare a livrat 
în acest an la fondul pieței, peste 
prevederi, importante cantități de 
produse, între care mobilă, unelte 
agricole și de uz gospodăresc.

■ La întreprinderea de rulmenți 
din municipiul Birlad au fost in
troduse în fabricație noi tipuri de 
mașini-unelte cu comgndă elec- 
tropneumatică, utilaje de înaltă 
tehnicitate concepute și realizate 
aici.

■ Colectivul întreprinderii jude
țene de morărit și panificație Ca- 
raș-Severin acordă o deosebită a- 
tenție utilizării raționale a ener
giei și combustibilului. Printr-o se
rie de modificări constructive aduse 
la unele instalații de ardere de la 
cuptoarele de copt pîine și insta
larea de pompe de ungere cu re
glare automată, consumul de gaze 
naturale și de energie electrică 
s-a fedus considerabil.

Cronica zalei
Cu prilejul împlinirii a 52 de ani 

de la eroicele lupte revoluționare ale 
muncitorimii române din ianuarie- 
februarie 1933, la plăcile comemora
tive de la uzinele „Grivița roșie" și 
din fața Ministerului' Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, reprezentanți 
ai conducerii ministerului, uniunii 
sindicatelor de ramură, Regionalei 
de căi ferate București, Centralei-de 
construcții căi ferate și întreprinde
rilor mecanice de material rulant și 
utilaj chimic „Grivița roșie" au de
pus, simbătă dimineața, coroane de 
flori.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 februarie, ora 20 — 20 
februarie, ora 20, în țară : Vremea va 
fi în general închisă, îndeosebi în su
dul și centrul țării, unde cerul va fi 
mai mult acoperit. în celelalte regiuni 
cerul va fi schimbător. Vor cădea pre
cipitații slabe locale, sub formă de 
ninsoare în primele zile în jumătatea 
de est a tării și izolat în celelalte re
giuni. Viatul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări trecătoare, 
predominînd din sectorul nordic în 
regiunile estice. Temperatura aerului 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprin
se în general între minus 20 și minus 
10 grade, iar maximele între minus 12 
și minus 2 grade. Local, în regiunile 
vestice, se - va produce ceață însoțită 
și de depunere de chiciură. în Bucu
rești : Vremea va fi în general închi
să, cu cerul mai mult acoperit. Va 
ninge slab în prima parte a interva
lului. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între minus 14 și minus 10 grade, 
iar maximele între minus 8 și minus 5 
grade.

Starea drumurilor
Direcția drumuri din cadrul Mi

nisterului) Transporturilor și Teleco
municațiilor anunță că ninsorile că
zute simbătă, precum și viscolirea 
zăpezii din unele zone ale țării au 
detei minat perturbarea traficului ru
tier pe unele drumuri naționale. Ast
fel, pe DN 66, la km 117 plus 200, 
traficul este întrerupt din cauza 
avalanșelor de zăpadă ce au avut loc 
în defileul Oltului. De asemenea, 
traficul este inchis, stratul de ză
padă pe carosabil fiind de circa 1 
metru pe DN 64, între Caracal și Gă- 
neasa, și pe DN 54, între localitățile 
Vlădița și Sudina și între Vișina și 
Islaz. Datorită straturilor de zăpadă 
și îngustării căilor de rulare, cir
culația se desfășoară anevoios și se 
mențin restricții de viteză, în conti
nuare. pe unele porțiuni ale drumu
rilor din nordul Moldovei și nordul 
Dobrogei, din sud-estul și sudul 
Munteniei, precum și la sud de mu
nicipiul Craiova, pină Ia Dunăre.

Ministerul de resort comunică, de 
asemenea, că traficul pe calea fera
tă se desfășoară normal, liniile și 
instalațiile fiind în stare de funcțio
nare, iar aeroporturile din Capițală 
și din intFeaga țară sîpt in stare de 
disponibilitate. . jn j.ceea, ce. privește 
navigația fluvială, de la Baziaș la 
Brăila circulația este întreruptă da
torită ghetii oprite și aglomerărilor 
oprite, iar pe sectorul Dunării mari
time, navigația este îngreunată da
torită gheții oprite și a aglomerărilor 
de sloiuri. In torturile fluviale Bră
ila, Galați și Tulcea activitatea se 
menține redusă, datorită gheții. pre
cum și temperaturilor coborite.

(Agerpres)

PLANUL - REALIZAT INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII! INFORMAȚII SPORTIVE
(Urmare din pag. I) 
a fiecărui colectiv, pentru ca rezul
tatele obținute în acest domeniu să 
corespundă sarcinilor mereu sporite 
pe care partidul nostru le pune în 
mod stăruitor în domeniul comerțului 
exterior. Pretutindeni, la fiecare loc 
de muncă, este necesar să se urmă
rească permanent stadiul execuției 
fiecărei comenzi pentru export, ma- 
nifestîndu-se cea mai mare exigență 
pentru onorarea la timp și la un ni
vel calitativ superior a tuturor con
tractelor de livrare a produselor 
către partenerii de peste hotare.

Un accent deosebit trebuie pus, în 
toate unitățile și ramurile economiei 
naționale, pe ridicarea nivelului ca
litativ al producției, pe creșterea 
mai accentuată a eficienței, economice 
— sarcină esențială in acest an și pe

(Urmare din pag. I) 

întregul cincinal. In acest sens, este 
necesar să se urmărească realizarea 
neabătută a măsurilor privind creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii, modernizarea structurilor 
de producție, înnoirea fabricației și 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, gospodărirea judicioasă 
a resurselor materiale energetice. în 
același timp, în centrul atenției 
organelor și organizațiilor de partid 
și consiliilor oamenilor muncii tre
buie să se situeze introducerea largă 
în producție a cuceririlor științei și 
tehnologiei, adoptîndu-se măsuri fer
me pentru reducerea substanțială a 
cheltuielilor de producție, și. îndeo
sebi, pentru încadrarea strictă în 
normele de consum la materii prime, 
materiale, combustibil și energie, 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și energetice, sporirea gra

Permanent la datorie
Prin felul cum și-au făcut da

toria pentru desfășurarea corespun
zătoare a transportului se cuvi
ne să evidențiem și personalul din 
triaje, pe cei care întrețin căile 
și liniile de contact. Ziua și noap
tea, pe ger, ceață, pe viscol sau zloa
tă. electricienii Nicolae Bulgaru, 
Claudiu Blaga, Ștefan Rusu, împreu
nă cu conducătorul formației, pot fi 
văzuți cu drezina-pantograf circu
ited pe liniile dintre Iclod — Dej — 
Beclean, revizuind și reglînd lini
ile electrice. Iar ca dovadă că își 
îndeplinesc în bune condiții dato
ria, toate cele 40—50 trenuri de pe 
această linie au circulat în aceste 
zile de iarnă grea conform orarului. 

dului de recuperare și reutilizare a 
materialelor și subansamblelor refo- 
losibile.

Primul trimestru al anului să se 
încheie, in fiecare întreprindere, cu 
rezultate deosebite in producție, cu 
planul Îndeplinit la toți indicatorii I 
Este obiectivul central, primordial 
către care, in întimpinarea alegeri
lor de la 17 martie, trebuie concen
trate energiile creatoare ale tuturor 
colectivelor muncitorești. Răspunzînd 
chemărilor mobilizatoare ale secre
tarului general al partidului, oamenii 
muncii din toate unitățile economice 
au datoria să acționeze cu abnegație 
și înaltă răspundere muncitorească, cu 
elan revoluționar, astfel incit acest 
an decisiv al actualului cincinal să 
marcheze un important pas înainte 
pe drumul progresului și prosperi
tății României socialiste 1

Acțiunile întreprinse de ceferiștii 
clujeni nu vizează însă numai deru
larea în bune condiții a traficului 
feroviar, ci și reducerea consumuri
lor de energie electrică și combusti
bil. Eficiența măsurilor întreprinse 
este ilustrată de rezultatele obținute 
în ultima perioadă de timp. în pre
zent, tonajul mediu este mai mare 
cu 11 mii tone pe zi, față de perioa
da 10—20 ianuarie, iar rulajul va
goanelor de marfă s-a îmbunătățit 
cu 6 la sută.

Iată prezentate succint realizările 
ceferiștilor clujeni, realizări pe care 
ei sint hotărîți să le amplifice în 
continuare prin noi și remarcabile 
fapte de muncă. (Marin Oprea, co
respondentul „Scînteii").

Avantaje și drepturi asigurate prin lege tuturor 
depunătorilor la C.E.C.

Socotită drept un izvor de pros
peritate și 'țiunăștare, economisi
rea la C.E.C; a devenit in prezent 
un act de convingere cu semnifi
cații majore pentru viața noastră a 
fiecăruia, ca și pentru intreaga so
cietate. Spiritul de economie, de 
cumpătare și chibzuință au pătruns 
adine în rindurile oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

Opțiunea de a păstra la C.E.C. 
economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean in parte, care 
hotărăște singur asupra acestui lu
cru. Opțiunea aceasta strict in
dividuală este stimulată și de nu
meroasele drepturi și avantaje pe 
care Casa de Economii și Consem- 
națiuni le asigură tuturor depu
nătorilor — economisirea la C.E.C. 
constituind • astfel un mijloc efi
cient, nu numai de păstrare a e- 
conomiilor bănești personale, dar 
și de sporire necontenită a acestora 
prin dobinzile și cîștigurile acorda
te de C.E.C.

— Statul garantează depunerile 
populației la C.E.C., titularii depu
nerilor sau persoanele împuternici
te de aceștia puțind solicita oricînd 
restituirea totală sau parțială a su
melor depuse.

— Sumele păstrate la C.E.C., do
binzile și cîștigurile atribuite, pre
cum și transferul depunerilor pe 
numele moștenitorilor sint scutite 
de impozite și de taxe.

— Titularul unui instrument de 
economisire poate solicita introdu

cerea clauzei de împuternicire in 
favoarea a cel mult două persoane, 
care pot efectua operații de depu
neri, restituiri sau lichidări din 
soldul instrumentului de economi
sire respectiv. Clauza de împuter
nicire este valabilă numai pe 
timpul vieții titularului.
, — După decesul titularului, de 
soldul economiilor pot beneficia 
persoanele indicate de acesta prin 
dispoziția testamentară. In cazul in 
care titularul nu a introdus cțispo- 
ziția testamentară, sumele se res
tituie moștenitorilor legali sau tes
tamentari ai titularului pe baza și 
în limitele stabilite prin certifica
tul de moștenitor.

— Restituirea sumelor depuse se 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Condiționarea se face la 
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare pe acest libret sint 
supuse condiției inițiale.

— Sumele depuse sint purtătoare 
de dobinzi ori ciștiguri in bani, 
obiecte sau excursii. Cîștigurile se 
acordă prin trageri la sorți lunare 
sau trimestriale.

— Depunătorii la C.E.C. au drep
tul să dispună după cum cred de 
cuviință, timp nelimitat, de sume
le, depuse, legea asigurînd impres
criptibilitatea acestora. De aceeași 
dispoziție legală beneficiază și do
binzile, precum și ciștigurile ob
ținute. Datorită acestui fapt, dobin
zile și cîștigurile pot fî încasate, ca 
și depunerile, oricînd de depună
tori.

• în prima zi a competiției inter
naționale de atletism „Cupa de cris
tal" și a campionatelor republicane, 
care se desfășoară in sala Comple
xului sportiv „23 August" din Capi
tală, Mihaela Loghin a stabilit un 
nou record național in proba femi
nină de aruncarea greutății, cu per
formanța de 20,54 m. Vechiul record 
îi aparținea cu 20,48 m.

Cursa feminină de 60 m plat a 
fost ciștigată de Lucia Militaru, cu 
timpul de 7”44/100, iar te proba mas
culină de 60 m garduri Liviu Giur- 
gian — 7”87/100 l-a întrecut pe Ion 
Oltean, clasat pe locul doi, cu 7” 
99/100. La triplusalt, victoria a reve
nit lui Daniel Ciobanu — 16,70 m, 
urmat de Mihai Ene — 16,58 m.

Alte rezultate : săritura in lun
gime femei : Gina Ghioroaie — 6,40 
m ; prăjină : Dan Ganea — 5,00 m ; 
săritură in înălțime masculin : Eu
gen Popescu — 2,20 m.
• Finala „Cupei României" la 

handbal masculin are loc astăzi, la 
ora 10,30, în Sala sporturilor din 
Iași. Se întilnesc-echipele H.C. Mi- 
naur Baia Mare și Steaua București, 
în deschidere, de la ora 9, va avea 
loc meciul Știința Bacău — Dinamo 
București, pentru desemnarea ocu
pantelor locurilor 3—4 ale popularei 
competiții. Tot astăzi, dar în sala 
sporturilor din Tg. Jiu, se dispută 
și partidele decisive pentru locurile 
5—8 : Independența Carpal i Mirșa 
Politehnica Timișoara și Universita
tea Craiova — A.S.A. Buzău.

• Astăzi, de la ora 11, in sala 
Floreasca din Capitală este progra
mat un nou derbi al baschetului 
masculin : Dinamo — Steaua. Acum 
în clasament conduce Dinamo, cu 
numai un punct avans fată de 
Steaua. în caz de victorie, dinamo- 
viștii devin virtuali campioni. Alt

fel, lupta pentru titlu se va decide 
pesțe 16 zile, in ultima partidă din
tre cele două apreciate formații.

• In sferturile de finală ale tur
neului international de tenis de la 
Rosenheim (R-F-G.), Florin Segăr- 
ceanu i-a învins cu 6—2, 3—6, 6—3 
pe vest-germanul Wolfgang Popp.

• Turneul zonal de șah de la Pra- 
ga a continuat cu disputarea parti
delor întrerupte. Csom a ciștigat la 
Sznapik, iar partidele Subă — 
Gheorghiev, Ftachnik — Gheorghiu, 
Ermenkov — Stempln s-au încheiat 
remiză. A fost întreruptă pentru a 
doua oară partida Ghindă — Csom. 
în clasament, după 11 runde se men- 
ține lider marele maestru româfl 
Mihai Șubă cu 7,5 puncte, urmat de 
Jansa (Cehoslovacia) 7 puncte. Flo
rin Gheorghiu (România), Pinter 
(Ungaria), Prandstetter (Cehoslova
cia) 6,5 puncte etc.
• In concursul internațional atle

tic de sală desfășurat la San Diego 
(California) Doina Melinte a ciștigat 
proba de 1 milă (1 600 m) cu timpul 
de 4’29”02/100. Pe locurile următoa
re : Maricica Puică și Ruth Wysocki. 
Săritura în lungime a revenit lui 
Văii Ionescu — 6,59 m, urmată de 
Anișoara Cușmir cu 6,46 m. In cursa 
feminină de 500 yarzi pe primul loc 
Valerie Briseo-Hooks (S.U.A.) cu 
1’02”03/100, urmată de Diane Dixon 
(S.U.A.) l’02”05/100 și Cristieana Co- 
jocaru (România) — 1’03”02/100.

© Partidele disputate în prima zi 
a turneului final al „Cupei Cupe
lor" la volei masculin. competiție 
ce se desfășoară la Saint Nazaire 
(Franța), s-au Încheiat cu următoa
rele rezultate : Levski Spartak So
fia — Steaua București 3—0 (15—11, 
15—8. 15—4) ; Dinamo Moscova — 
S. V. Hamburg 3—1 (15—9. 16—14, 
10—15, 15—7).

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• PLASMOTRONUL La ° U2ină

1 din Leningrad, aparatul pentru recondlțio- 
l narea prin metalizare a pieselor autovehi- 

culelor nu mai necesită utilizarea de gaze 
ț rare sau avînd un preț de cost ridicat, cum 
i ar fi argonul, azotul și hidrogenul — întru- 
J cit el poate funcționa cu... aer. Noua iqsta- 
ț lație — plasmotronul — realizează meta- 
1 lizarea cu cobalt, nichel sau wolfram, obți- 
? nindu-se piese mult mai rezistente decît 
1 cele originale.

• MICROSCOP CU ULTRA
SUNETE. O firmă vest-germană a pus

/ la punct un microscop cu ultrasunete care 
’ face vizibile structuri plasate sub o supra- 

față opacă eu o grosime de pină la 10 mi- 
. croni. Microscopul este foarte util în con- 
* trolul semiconductorilor, al materialelor 
Ț plastice și pentru cercetări în medicină și 
1 biologie.

• DIRIJAREA AUTOMATĂ A 
RFACTOARELOR NUCLEARE. u* 
grup de specialiști de la Institutul de cer
cetări fizice al Academiei de știință a 
R.P. Ungare a pus la punct un sistem 
electronic pentru reactoarele nucleare. 
Sistemul, care este alcătuit din 60 de cal
culatoare, este destinat dirijării automate 
a reactoarelor nucleare. Ei a fost testat și 
și-a dovedit funcționalitatea la centra’a 
atomoeleetrică ungară de la Paks.

• TERMINAL PETROLIER CU 
FUNCȚIONARE COMPLET AU
TOMATIZATĂ. Unul dintre cele mai 
moderne terminale petroliere din Europa 
a fost dat in funcțiune pe Rin, la Au, în 
apropierea orașului elvețian Basel. Insta
lațiile de transbordare au un debit de pînă 
la 1,5 milioane litri benzină sau păcură pe 
oră, și terminalul poate descărca, simul

viare. Toate acestea au făcut să 
sporească tonajul brut pe fiecare 
tren de marfă cu 650 tone și să se 
realizeze, totodată, o economie de 
60 MWh energie electrică pe zi.

în același timp, la Depoul C.F.R. 
din Cluj-Napoca au fost revizuite 
și puse in funcțiune 5 locomotive 
diesel de mare putere, la care au 
lucrat cei mai buni specialiști, prin
tre care inginerul Horia Galoș, maiș
trii Korosi Stefan și Simion Ungu- 
rușan. Tn prezent, aceste locomotive 
sint exploatate cu indici superiori 
de mecanicii Dumitru Munteanu și 
Cornel Lung.

tan, trei nave. El este compus din nouă 
stații de umplere a vagoanelor-cisternă 
alimentate de 26 de pompe și din 88 rezer
voare de benzină, conectate la 15 km de 
conducte, care permit stocarea a 337 mili
oane litri. Funcționarea terminalului este 
complet automatizată.

• SISTEM ÎMBUNĂTĂȚIT DE 
EXTRACȚIE A PETROLULUI CU 
AJUTORUL ABURULUI. Compania 
canadiană „Applied Energy Inc.“, din Van
couver, experimentează in. Marea Britanie 
o metodă îmbunătățită de injectare sub 
presiune a aburului la mare adîncime pen
tru a lichefia petrolul greu. în vederea 
extracției. Se estimează că peste 80 la 
sută din rezervele de petrol cunoscute ps 
plan mondial se află încă în sol. Extrage
rea acestui petrol — „pierdut", te prezent 
— ar putea reprezenta o realizare deose
bită în tehnologia de recuperare. Metoda 

convențională de folosire a aburului are o 
limită de 1 000 de m adincime, iar noul 
sistem ar ti eficace la adincimi de peste 
6 500 m.

• BOGĂȚIILE ANTARCTICII. 
Cea de-a treia expediție indiană in An
tarctica a anunțat descoperirea în solul 
acestui continent de minereuri radioacti
ve, în special uraniu. In prezent, specia
liștii indieni încearcă să stabilească întin
derea zăcămîntului și conținutul său de 
uraniu. Ei susțin că subsolul „continentu
lui alb" și platforma continentală conțin 
Însemnate zăcăminte de petrol și gaze na
turale.

• DE 600 ORI MAI DULCE 
DECIT ZAHĂRUL. Un nou produs 
edulcorant — cu o capacitate de îndulcire 
de 600 ori mai mare decît cea a zahăru
lui — a fost realizat recent de o firmă bri
tanică. Acest „surogat" — care nu a pri

mit încă o denumire — nu conține nici o 
calorie și nu produce carii dentare. Fa
bricarea sa costă mai puțin decît a înlo
cuitorilor cunoscuți pină în prezent.

® EFECTELE „TAMPONULUI 
TERMIC". In urma cercetărilor efectua
te in ultimii ani în Antarctica, oamenii de 
știință sovietici au ajuns la concluzia că 
nici cele mai puternice modificări înre
gistrate de clima terestră în ultimii 150 
de ani nu au determinat creșterea sau 
micșorarea sensibilă a volumului calotei 
de gheață a „continentului alb". Fenome
nul este pus de cercetători pe seama unui 
așa-numit „tampon termic”, care consti
tuie unul din cele mai uimitoare fenome
ne naturale. Astfel. în Antarctica tempe
ratura aerului nu scade ca pretutindeni pe 
Pămînt, ci, dimpotrivă, se mărește odată 
cu creșterea altitudinii. Fenomenul este 
legat de marea capacitate de reflecție a 
gheții. Ca urmare, stratul de aer cu gro

simea de aproximativ un kilometru de la 
suprafața Pămîntului are, în zona An
tarctică, o temperatură aproximativ con
stantă. Descoperirea are o mare însemnă
tate pentru elaborarea prognozelor meteo
rologice pe termen lung.

• BETON CU CALITĂȚI ÎM
BUNĂTĂȚITE. Cercetătorii de la Uni
versitatea tehnică „Chalmers" din Goteborg 
(Suedia) au realizat un nou tip de beton, 
avînd o densitate, absorbție a apei și o 
conductibilitate termică reduse. Noul tip de 
beton include în el sfere din polinrier. cu 
diametrul foarte redus. Acestea sint adău
gate in apă înainte de amestecarea cu ci
mentul. Polimerul etanșează capilarele din 
beton, absorbția apei fiind cu 20—30 la sută 
mai mică decît la betonul standard : con- 
ductibilitatea termică este, de asemenea, cu 
75 la sută mai mică. Pe de altă parte, noul 
material poate fi tăiat și bătut în cuie, la 
tel ca și cheresteaua. . .

*

*

I J
*

DlN ORI2ONTURlLE CU NOAȘTERII



- — X

Pozițiile României, inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu - contribuție constructivă 
la promovarea cauzei păcii și colaborării

RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

! Noi acțiuni si luări de poziție I
» . ‘ . ’ .. .i; pentru oprirea cursei înarmărilor !

!

i

Preșa de peste hotare reflectă pe larg in 
comentariile ți relatările sale inițiativele, pro
punerile României, acțiunile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru reluarea ți consolidarea 
cursului spre destindere, trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, ți in primul rind de 
dezarmare nucleară, de intărire a

pentru promovarea unei politiei a ințelegerii ți 
securității in Europa ți in intreaga lume. Mij
loacele de informare in masă evidențiază - 
referindu-se la cuvintarea rostită la Congresul 
F.D.U.S. - caracterul constructiv ți principial al 
politicii externe românești.

Relatînd despre lucrările Con
gresului al Ill-lea al F.D.U.S., 
agenția A.D.N. din R.D.G. infor
mează despre realegerea de către 
acest forum al democrației noas
tre socialiste a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. în funcția de președinte 
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Congresul — evi
dențiază agenția — a aprobat Ma
nifestul F.D.U.S. și Programul de 
măsuri pentru organizarea și des
fășurarea alegerilor generale de 
deputați in Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare.

Relevînd aportul tuturor cetățe
nilor și organizațiilor de masă din 
România, în cadrul F.D.U.S.. la 
creșterea economică și socială în
cununată de succes a țării și răs
punderea crescîndă a acestor fac
tori fată de dezvoltarea permanen
tă a democrației socialiste, agen
ția a scos în evidență aprecierile 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la unele probleme in
ternaționale actuale. în context — 
relatează A.D.N. — președintele 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
România acordă cea mai mare în
semnătate opririi cursei înarmări
lor și trecerii la dezarmare și. în 
primul rind, la dezarmare nuclea
ră, susținind necesitatea de a se 
face totul pentru aceasta.

Despre realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
președinte al F.D.U.S. informea
ză agenția iugoslavă de pre
să TANIUG, care menționează 
totodată documentele adoptate de 
Congresul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Referindu-se la cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, Ta- 
niug relevă faptul că președin
tele României s-a pronunțat pen
tru întărirea securității și coope
rării în Balcani și pentru crearea 
de zone fără arme nucleare în 
Europa. Se arată, in același timp, 
că secretarul general al Partidului 
Comunist Român condamnă pro- 
tecționismul promovat de țările 
industrializate și atitudinea aces
tora față de statele în curs de 
dezvoltare, susține necesitatea 
realizării unei noi ordini econo
mice internaționale.

Informînd despre desfășurarea la 
București a celui de-al III-lea Con
gres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ziarul sovietic 
,.PRAVDA" a relevat că tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost reales președinte 
al F.D.U.S. Totodată, cotidianul a 
prezentat agenda de lucru a Con
gresului, referindu-se la dezbate
rea de către particinanți a rapor
tului de activitate între congrese, 
precum și la sarcinile ce revin 
F.D.U.S. pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea al 
P C R

Ziarele bulgare „RABOTNICES- 
KO DELO", „ZEMEDELSKO ZNA- 
ME“ și „TRUD", după ce au eviden
țiat că, la încheierea lucrărilor Con
gresului al III-lea al F.D.U.S., parti- 
cipanții l-au reales în calitate de 
președinte al F.D.U.S. pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au reliefat faptul că în 
centrul dezbaterilor s-au aflat sar
cinile ce revin acestei mari orga
nizații decurgînd din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Sub titlul „Un important eveni
ment în România", ziarul ceho
slovac „LIDOVA DEMOKRACIE" 
a arătat că, în cuvintarea rostită la 
Congresul F.D.U.S., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat re
zultatele obținute de România în 
primii patru ani ai actualului cin
cinal și a expus obiectivele și sar- 

l cinile dezvoltării economice și so
ciale a țării in cincinalul 1986— 
1990.

Referindu-se Ia problemele de 
politică externă prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, ziarul a 
pus în evidență sublinierea pre
ședintelui României, potrivit căreia 
sarcina cea mai importantă a epocii 
actuale o constituie oprirea cursei 
Înarmărilor, dezarmarea, în primul 
rind cea nucleară, asigurarea păcii 
și progresului în lume. Președintele 

. Nicolae Ceaușescu a menționat că

încrederii,

un factor pozitiv înțelegerea so- 
vieto-americană privind începerea 
convorbirilor de la Geneva cu pri
vire la armele nucleare și cosmica
— adaugă ziarul.

Președintele Nicolae Ceaușescu
— evidențiază agenția cubaneză 
PRENSA LATINA — a lansat da 
la tribuna Congresului ' F.D.U.S., 
organizația cu cel mai mare 
număr de membri din Româ
nia, un apel pentru oprirea am
plasării și producerii de noi arme 
nucleare, precum și a oricăror ac
țiuni de militarizare a spațiului 
cosmic, reafirmind cu acest prilej 
orientările de bază ale politicii ex
terne românești, de dezvoltare a 
relațiilor cu toate statele lumii, in
diferent de regimul lor social, pre
cum și dorința de a lărgi raportu
rile cu țările socialiste, în primul 
rind cu cele vecine.

TELEVIZIUNEA ITALIANĂ, după 
ce s-a referit la cuvintarea rostită

Este, totodată, reflectat dialogul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu personalități politice aflate 
in vizită la București, care dovedește incâ o dată 
inalta răspundere manifestată de țara noastră, 
de președintele său pentru destinele continen
tului european, dorința fierbinte de a contribui 
la crearea unei lumi mai drepte ți mai bune.

Uniunii Sovietice și S.U.A., pre
cum și in legătură cu acordul rea
lizat între cele două părți privind 
începerea negocierilor americano- 
sovietice în luna martie — sublinia
ză FRANCE PRESSE. în acest con
text — arată agenția — a fost evi
dențiată importanța convenirii unui 
acord care să asigure un echilibru 
militar la un nivel cît mai coborît, 
prin reducerea armamentelor nu
cleare. Președintele Ceaușescu a 
arătat că o mare importanță pentru 
succesul negocierilor ar avea-o în
cetarea, pe timpul desfășurării lor, 
a amplasării de noi arme nucleare.

Referindu-se la primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a to
varășului Giancarlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii șl al Secretaria
tului Partidului Comunist Italian, 
ziarul italian „L’UNITĂ" arată că în 
cursul convorbirilor a fost expri
mată preocuparea P.C.R. și a P.C.I. 
față de pericolul pe care îl repre

• Amplu program de dezvoltare economico-socială 
a țării • Puternică reafirmare a dorinței de pace a 
poporului român, a necesității opririi cursei înarmă
rilor și trecerii la dezarmare • Manifestarea unei 
înalte răspunderi pentru destinele continentului eu
ropean, pentru afirmarea cursului spre destindere 
și înțelegere • Un obiectiv permanent — lichidarea 
subdezvoltării, edificarea unei noi ordini economice 

internaționale

de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cadrul lucrărilor Congresului 
F.D.U.S., a evidențiat, intr-un 
comentariu, politica de inde
pendență și pace promovată 
de România, pentru instaurarea 
în Europa șl in lume a unui 
climat de înțelegere și colaborare 
rodnică. în acest spirit — a subli
niat comentatorul — trebuie privită 
și propunerea conducătorului parti
dului și statului român privind ne
cesitatea participării atît a țărilor 
membre ale N.A.T.O., cit și a ce
lor din Tratatul de la Varșovia la 
negocierile sovieto-americane pen
tru dezarmare.

Agențiile internaționale de pre
să, alte mijloace de informare în 
masă au informat despre primirea 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu a secretarului de stat 
pentru afacerile externe și Com- 
monwealthului al Marii Britanii, 
Geoffrey Howe. și convorbirile 
avute, evidențiind și cu acest pri
lej poziția constructivă a țării 
noastre în marile probleme ale 
vieții contemporane.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— arată agenția REUTER — a 
subliniat că este necesar ca țările 
europene — îndeosebi statele din 
cadrul Tratatului de la Varșovia 
și din N.A.T.O. — să participe, 
lntr-o formă sau alta, la negocie
rile dintre Uniunea Sovietică șl 
S.U.A.. să se întîlnească și să con
tribuie la succesul acestor nego
cieri. Cu prilejul convorbirilor de 
la București. România și Marea 
Britanie au salutat noile negocieri 
sovieto-americane asupra cdntrolu- 
lui armamentelor, ce vor începe 
la Geneva, luna viitoare, adaugă 
agenția.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a declarat, în cursul primirii se
cretarului de stat pentru afacerile 
externe și Commonwealthului al 
Marii Britanii, că o mare impor
tanță pentru succesul negocierilor 
sovieto-americane ar avea-o înce
tarea, pe timpul desfășurării lor, 
a amplasării de noi arme nucleare. 
El a subliniat, totodată, necesitatea 
participării țărilor europene — în
deosebi a statelor din cadrul Tra
tatului de la Varșovia și din 
N.A.T.O. — la negocierile sovieto- 
americane, spre a contribui la suc
cesul acestor negocieri — a relatat 
agenția CHINA NOUA.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Marii Britanii au proce
dat la un schimb de vederi referi
tor la întîlnirea de la Geneva din 
Ianuarie a miniștrilor de externe ai

zintă creșterea cursei înarmărilor 
și acumularea de noi arme în Eu
ropa și în lume. în context, a fost 
exprimată speranța că negocierile 
dintre S.U.A. și U.R.S.S., de la Ge
neva, se vor solda cu țin acord care 
să asigure un echilibru militar la 
cel mai scăzut nivel și să întăreas
că securitatea pe continentul euro
pean. Ziarul a subliniat, de aseme
nea, voința comună de a contribui 
la eliminarea subdezvoltării econo
mice.

Agenția D.P.A., din R.F.G., a 
acordat un important spațiu, in re
latările și comentariile sale consa
crate convorbirilor desfășurate cu 
prilejul primirii de către președin
tele Nicolae Ceaușescu a vice
cancelarului și ministrului de ex
terne al R.F. Germania, Hans- 
Dietrich Genscher, poziției expri
mate privind necesitatea reluării 
politicii de destindere, dezarmare 
și colaborare. Totodată, agenția a 
subliniat punctul de vedere potrivit 
căruia înțelegerea dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. de a începe noi negocieri 
la Geneva reprezintă un factor po
zitiv, dar sînt necesare eforturi 
spre a se ajunge la acorduri cores
punzătoare. D.P.A. a reliefat do
rința comună de a întări conlucra
rea dintre cele două țări, atit pe 
plan bilateral, cît și pe arena inter
națională, spre a identifica noi căi 
în favoarea dezarmării, arătînd că 
România are un rol deosebit ca 
factor ce acționează in slujba păcii. 
Convorbirile președintelui Româ
niei cu vicecancelarul R.F.G. sînt 
apreciate de agenția D.P.A. ca foar
te pozitive, ele fiind menite, tot
odată, să deschidă noi căi colaboră
rii bilaterale.

Vizita în țara noastră a lui Hans- 
Dietrich Genscher a fost urmărită 
cu atenție și reflectată pe larg în 
R.F. Germania de către POSTURI
LE DE RADIO șt TELEVIZIUNE. 
România și R.F.G. sînt de acord 
asupra faptului că țările europene 
trebuie să joace un rol activ în 
problemele păcii, dezarmării și 
cooperării în Europa, pentru succe
sul negocierilor de dezarmare so
vieto-americane — s-a subliniat în 
comentarii.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
din R.D.G. a relatat despre primi
rea de către președintele Nicolae 
Ceaușescu a vicecancelarului și mi
nistrului de externe al R.F.G. și 
despre convorbirile avute cu acest 
prilej. Au reflectat această întâl
nire, totodată, alte ziare centrale, 
precum și POSTURILE DE RADIO 
și TELEVIZIUNE DIN R.D.G.

Faptul că președintele Nicolae 
Ceaușescu și oaspetele din R.F.G.

au salutat hotărîrea U.R.S.S. șl 
S.U.A. de a începe negocieri în ve
derea dezarmării, precum și nece
sitatea ca Europa să contribuie la 
acest dialog au fost puse în evi
dență și de alte surse de infor
mare, între care agențiile ASSO
CIATED PRESS și REUTER. Pri
mirea a fost reflectată, de aseme
nea, de ziarele poloneze „RZECZ
POSPOLITA", „ZYCIE WAR
SZAWA, „DZIENNIK LUDOWY" 
și „TRYBUNA RABOTNICZA".

Relatînd despre primirea de că
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
a premierului Andreas Papandreu, 
agenția de presă elenă A.N.A. a 
relevat că în cursul schimbului de 
vederi au fost abordate probleme 
de deosebită importanță ale actua
lității internaționale privind în
semnătatea opririi cursei înarmă
rilor, trecerii la dezarmare, în pri
mul rind la dezarmare nucleară, 
prevenirii unei catastrofe nucleare.

Totodată, agenția a reliefat lo
cul aparte acordat relațiilor dintre 
țările balcanice, necesității de a se 
acționa în vederea organizării unei 
lntîlniri la nivel înalt care să 
abordeze probleme privind întă-' 
rirea încrederii, a bunei vecină
tăți, securității și colaborării mul
tilaterale în Balcani, pentru trans
formarea regiunii într-o zonă fără 
arme nucleare.

Acordul sovieto-american pri
vind negocierile de la Geneva asu
pra armelor nucleare și cosmice a 
fost apreciat drept un factor pozi
tiv de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. și de premierul 
elen, Andreas Paoandreu — a ară
tat agenția A.D.N.

în cadru] 'întrevederii s-a rele
vat necesitatea ca toate țările eu
ropene să depună eforturi pentru 
a se ajunge la reluarea politicii de 
destindere si cooperare. De aseme
nea, președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Andreas Papandreu 
s-au pronunțat pentru organizarea 
unei întilniri balcanice la nivel 
Înalt, în cadrul căreia să fie dis
cutate problemele transformării 
acestei regiuni într-o zonă fără 
arme nucleare — a relatat agen
ția din R.D.G.

Pozițiile României șl Greciei, fa
vorabile cooperării In Balcani, 
transformării regiunii într-o zonă 
fără arme nucleare, exprimate de 
președintele Nicolae Ceaușescu șl 
de primul ministru Andreas Pa
pandreu au fost prezentate, de ase
menea. de agențiile TANIUG, 
REUTER. ASSOCIATED PRESS.

Referindu-se la întîlnirea dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei, agenția W.A.F.A. relevă că, 
în cadrul convorbirilor, a fost sub
liniată necesitatea intensificării ac
tivității politice și diplomatice, 
pentru a se ajunge la o pace justă 
și durabilă in Orientul Mijlociu, 
care să garanteze respectarea drep
turilor inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu independent. Cu acest 
prilej — subliniază agenția palesti
niană de știri — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Român, a gu
vernului și poporului român de a 
sprijini în continuare cauza dreaptă 
a poporului palestinian, de a-și 
aduce întreaga contribuție Ia solu
ționarea justă a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Ziarul algerian „EL MOUDJA- 
HID" subliniază că, în cursul în- 
tîlnirii, președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat hotărîrea 
României de a sprijini în conti
nuare cauza dreaptă a poporului 
palestinian. Șeful statului român, 
scrie „El Moudjahid". a reafirmat 
necesitatea de a se face totul pen
tru instaurarea unei păci drepte și 
durabile în Orientul Mijlociu, res
pectarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian, inclusiv 
a dreptului la autodeterminare și 
la crearea unui stat independent. 
A fost reafirmat sprijinul în fa
voarea organizării unei conferințe 
internaționale în cadrul O.N.U., cu 
participarea tuturor părților inte
resate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, precum 
și a Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii, a altor țări care 
își pot aduce contribuția la rea
lizarea păcii în această zonă — 
arată ziarul algerian.

(Agerpres)
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ț „Spania nu admite arme nucleare pe teritoriul său

j MADRID 16 (Agerpres). — Mi- 
I nisterul de Externe al Spaniei a 
l dat publicității o declarație in care 
' se arată că autoritățile S.U.A. nu 
i au notificat guvernului jfpaniol că 
l ar intenționa să amplaseze arme 
I nucleare la bazele americane din 
4 Spania. Atrăgind atenția asupra 
1 politicii guvernului spaniol de a nu 
ț admite arme nucleare pe teritoriul 

său, declarația afirmă că in tra
tatul de alianță dintre Spania și 
Statele Unite acestea din urmă 
s-au angajat să nu introducă in 
Spania arme nucleare sau alte 
arme neconvenționale.

Declarație a Ministerului de Externe spaniol
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De asemenea, Alfonso ■ Guerra, 
vicepreședintele guvernului spa
niol, relevă agenția Reuter, a spus 
că orice incercare de a modifica 
această situație ar constitui o vio
lare a legilor și suveranității Spa- . 
niei. „Suveranitatea (Spaniei — \ 
n.r.), a spus el, nu poate fi in 
nici un fel încălcată de nici un 
plan secret al oricărei țări".

Ambele declarații au fost făcute 
ca răspuns la știri din presa ame
ricană, potrivit cărora S.U.A. ar fi 
intocmit planuri pentru amplasa
rea „in situații urgente" a unor 
arme nucleare intr-o serie de țări, 
printre care și Spania.

r încheierea primei faze a 
OPERAȚIUNII DE RETRAGERE A 
ISRAELULUI DIN SUDUL LIBA- 

I NULUI. Unități ale armatei liba
neze au preluat controlul in orașul 
Saida și în zona învecinată a aces- 

Ituia, după retragerea forțelor israe- 
liene de ocupație. Evacuarea acestei 
zone — relevă agențiile A.P. și 
France Presse — încheie prima 
fază a operațiunii de retragere a 

| Israelului din regiunile ocupate în 
sudul Libanului. Celelalte două 

Ifaze ale operațiunii de retragere a 
forțelor israeliene ar urma să aibă 
loc în cursul acestui an.

I
 SESIUNEA INAUGURALĂ A 

NOULUI CONGRES NAȚIONAL
DIN URUGUAY. In cadrul unei 

I ceremonii oficiale desfășurate la
Palatul legislativ din Montevideo', a 
avut loc sesiunea inaugurală a nou- 

Ilui Congres Național din Uruguay, 
a cărui componentă a fost stabilită 
prin alegerile de la 25 noiembrie 
1984. Actul festiv a pus capăt, de

^Agențiile de presa
pe scurt

facto, regimului militar, care există 
in Uruguay din 1973, deschizînd 
calea spre transferul efectiv al pu
terii către un guvern civil, cel al 
președintelui ales Julio Maria San- 
guinetti.

NOUA ZEELANDĂ SPRIJINĂ 
LUPTA ȚĂRILOR AFRICANE DIN 
PRIMA LINIE pentru Salvgarda
rea independenței lor și condamnă 
politica de apartheid promovată de 
regimul minoritar rasist din Repu
blica Sud-Africană, a declarat, la 
Lusaka, Chris Laidlay, consilier 
special ai primului ministru neo
zeelandez. El a arătat, de asemenea, 
că țara sa respinge in totalitate

insistența R.S.A. de a condiționa 
accesul la Independență al Nami
biei, pronunțindu-se pentru solu
ționarea problemei namibiene in 
conformitate cu rezoluțiile O.N.U.

CONFERINȚĂ LA NIVEL ÎNALT. 
La Sao Tome s-au desfășurat lu
crările Conferinței la nivel înalt a 
țărilor africane de limbă portu
gheză — Angola, Capul Verde, Gui- 
neea-Bissau, Mozambic și Sao Tome 
și Principe. In declarația dată pu
blicității la încheierea dezbaterilor 
sînt condamnate cu fermitate ac
țiunile destabilizatoare comise de 
R.S.A. împotriva statelor vecine.

„NU, NEOFASCISMULUI !“. Sub 
această lozincă, in orașul francez 
Arles a avut loc o manifestație de 
protest împotriva acțiunilor tero
riste ale grupărilor de extremă 
dreaptă. Desfășurată la apelul sec
țiilor departamentale ale partidelor 
comunist și socialist, al sindicate
lor și organizațiilor obștești, de
monstrația a reunit mii de oameni 
ai muncii, precum și reprezentanți 
ai organelor puterii locale.

1
I

NUMĂRUL ȘOMERILOR A 
CRESCUT IN FRANȚA în luna 
ianuarie cu peste 37 000, depășind 
2,5 milioane — a anunțat Ministe
rul francez al Muncii. După cum 
se menționează la Paris, șomajul, 
în special în rîndul tinerilor ab
solvenți ai institutelor de învăță- 
mînt superior, reprezintă, alături 
de inflație și deficitul balanței co
merciale, principala problemă cu 
care este confruntată țara în pre
zent

DELHI; Convorbiri 
polono-indiene

DELHI 16 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la 
Delhi, la încheierea vizitei în India 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, Wojciech Ja
ruzelski, evidențiază dorința ambe
lor țări de a extinde relațiile bi
laterale pe diverse planuri. în le
gătură cu actuala situație interna
țională, relevă agenția P.A.P., cele 
două părți și-au exprimat îngrijora
rea față de încordarea periculoasă 
din diferite regiuni ale lumii, sub
liniind necesitatea respectării prin
cipiilor neamestecului în treburile 
interne ale altor state. A fost reliefa
tă, de asemenea, necesitatea adop
tării unor măsuri concrete pentru în
cetarea cursei înarmărilor nucleare 
și lichidarea pericolului unei catas
trofe atomice, pentru sistarea expe
rimentării, producerii și amplasării 
de arme nucleare și prevenirea mili
tarizării Cosmosului. Cele două părți 
au evidențiat, totodată, importanța 
mișcării de nealiniere în lupta pen
tru pace și dezarmare și in dezvol
tarea colaborării internaționale.
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nu permite instalarea de focoase J 

nucleare, a declarat Rui Machete, ț 
viceprim-ministru și ministru al i 
apărării al Portugaliei. Declarația ’ 
lui Machete, precizează A.F.P., a ț 
fost făcută ca răspuns la știrile i 
apărute in presa americană, citin- \ 

, du-se un document al Pentagonu- i 
lui, potrivit căruia S.U.A. ar urma 1 
să echipeze cu focoase nucleare, l 
pentru situații de urgență, avioane ' 
„Orion P" staționate in Azore și 
in alte baze americane de pe glob.

Constituirea în Portugalia a unei noi organizații 
de luptă pentru dezarmare și pace

LISABONA 16 (Agerpres). — In 
capitala lusitană a avut loc ședin
ța de constituire a unei noi orga
nizații antirăzboinice din Portuga
lia — „Adunarea de la Lisabona a 
partizanilor păcii". A fost aprobat 
programul de acțiuni pentru pro- 

, clamarea capitalei și a întregii țări 
i ca zone libere de arme nucleare, 
i Participanta au subliniat că acor- 
1 — submarinele

. cu arme nu-
Z darea permisiunii ca 
) S.U.A. și ale N.A.T.O.
4 cleare la bord să intre in portun- 
’ le portugheze pune in pericol in- 
!
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i Japonia, o mare manifestație pen- 
! tru pace. Pentru organizarea sa, la 
i Okinawa a fost creat un comitet 
? de coordonare, din care fac parte 
‘ oameni de știință, reprezentanți ai 
4 organizațiilor de femei, de tineret, 
’ ai altor organizații democrate din

dependența națională, 
tea și securitatea țării.

suveranita-

Acordul dintre Portugalia și Sta
tele Unite privind utilizarea bazei 
militare Lajes din Insulele Azore

„Este necesar ca toate statele lumii 
să contribuie activ la

Declarația primului
STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 

în alocuțiunea rostită in cadrul 
conferinței cu tema „Războiul nu
clear declanșat din greșeală — 
inevitabil, sau posibil de preintim- 
pinat . primul ministru al Sue
diei, Olof Palme, a subliniat necesi
tatea ca toate statele lumii să con
tribuie activ la realizarea dezarmă- ■ 
rii, la făurirea unei lumi a păcii și 
înțelegerii. Credem, a spus el, că 
este inacceptabil ca soarta și vii
torul omenirii să se afle in miinile 
puterilor nucleare. Și noi, statele

realizarea dezarmării"
ministru al Suediei
nenucleare, avem dreptul inaliena
bil de a fi stăpinii propriilor noas
tre destine.

Vorbitorul a reafirmat, de ase
menea, caracterul actual al propu
nerilor vizind crearea unei zone 
fără arme nucleare in nordul Eu
ropei și a unui coridor fără arme 
nucleare tactice in Europa centrală. 
Totodată, Olof Palme a subliniat 
importanța apropiatelor tratative 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. de la Ge
neva pentru oprirea cursei înarmă
rilor nucleare pe Pămint și preve
nirea ei in Cosmos.

Pentru preîntîmpinarea pericolului nuclear
TOKIO 16 (Agerpres). — „Să fie 

lichidate de pe fața pămintului ar
mele nucleare 1“ — sub această de
viză va avea loc, la 21 martie, in

zanii păcii niponi să constituie un 
front unic de acțiune in cadrul 
eforturilor pentru preintimpinarea 
pericolului nuclear care amenință 
intreaga omenire.

ț țară, precum și supraviețuitori ai 
i tragediilor de la Hiroshima și Na- 
* gasaki. Comitetul a chemat parti- 
!

In fața poligonului militar ameri
can Hansen de pe insula Okinawa 
a avut loc o demonstrație de pro
test a populației împotriva exerci- 
țiilor militare efectuate aici timp de 
două zile. Participanta s-au pro
nunțat pentru lichidarea bazelor 
americane din insulă.

Pentru o zonă denuclearizată în nordul Europei!

Manifestație la Helsinki pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru 
crearea unei zone denuclearizate In nordul Europei
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„Grupul de Ia Contadora*  
își va continua eforturile de pace 

in America Centrală 
Declarația ministrului 

mexican al relațiilor externe
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager- 

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, ministrul mexi
can al relațiilor externe, Bernardo 
Sepulveda Amor, a arătat că „Grupul 
de la Contadora" își va continua e- 
forturile de instaurare a unui climat 
real de pace, securitate și cooperare 
în America Centrală, căutînd căile 
cele mai potrivite pentru depășirea 
obstacolelor care mai apar în calea 
activității sale — relatează agenția 
Prensa Latina. El a precizat că 
„Grupul de la Contadora" și-a amînat 
reuniunea ministerială de la Ciudad 
de Panama, care trebuia să Înceapă 
la 14 februarie, ținînd seama de 
faptul că nu au fost întrunite toate 
condițiile pentru realizarea unor 
acorduri politice concrete, care să 
permită depășirea problemelor grave 
cu care este confruntată regiunea.

QUITO 16 (Agerpres). — în decla
rat comună adoptată în urma con
vorbirilor dintre președintele ecua- 
dorian, Leon Febres Cordero, și șe
ful statului columbian, Belisario 
Betancour Cuartas, se subliniază că 
cei doi președinți și-au reafirmat 
sprijinul față de activitatea „Grupu
lui de la Contadora" de soluționare 
pe calea dialogului politic a crizei 
din regiune. în context, declarația 
lansează un apel la rezolvarea prin 
mijloace pașnice a tuturor diferen
delor interstatale.

Sub auspiciile O.N.U.

Conferință internațională 
consacrată țărilor africane 

afectate de secetă
NAȚIUNILE ULIȚE 16 (Agerpres). 

Un purtător de cuvînt al O.N.U. a 
anunțat că, începînd cu 11 martie, 
la Geneva se va desfășura, sub 
auspiciile Națiunilor Unite, o con
ferință internațională consacrată si
tuației țărilor africane afectate de 
foamete ca urmare a secetei pre
lungite, a procesului deșertificării șl 
a lipsei mijloacelor necesare pentru 
dezvoltarea agriculturii. După cum 
s-a precizat, lucrările reuniunii vor 
fi prezidate de secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar. 
Agenția France Presse, citind decla
rațiile făcute de Bradford Morse, 
coordonatorul programului O.N.U. 
pentru ajutorarea țărilor africane 
afectate de foamete și subnutriție, 
arată că asistența internațională 
primită pînă în prezent pentru Africa 
din partea unor state industrializate 
se dovedește insuficientă.

SALVADOR: Noi acțiuni

Perturbații pe piețele financiare internaționale 
cauzale de creșterea cursului dolarului

LONDRA 16 (Agerpres). — John 
Selwyn Gummer, președintele Par
tidului Conservator, de guvernă- 
mînt, din Marea Britanie, a lansat 
S.U.A. apelul de a-și reduce defi
citele bugetare. Acestea, după cum' 
se știe, fac ca dobînzile bancare 
americane să se mențină ridicate, 
ceea ce provoacă fuga capitalurilor 
din celelalte țări occidentale spre 
băncile americane și menținerea 
cursului ridicat al dolarului. Marea 
Britanie, ca și restul Europei occi
dentale, a spus Gummer, „este real
mente foarte îngrijorată" de supra
evaluarea dolarului.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Ministrul de finanțe al S.U.A., Ja
mes Baker, a declarat reprezentan
ților presei că de la 3 februarie, de 
cînd a preluat acest post, trezoreria

americană a intervenit în cîteva rîn- 
duri pe piața valutară pentru a tem
pera tendința de creștere a cursului 
dolarului în raport cu celelalte mo
nede occidentale.

Ministrul american a precizat că 
aceste măsuri s-au efectuat în con
formitate cu acordul intervenit la 
reuniunea de luna trecută de la 
Washington a miniștrilor de finanțe 
ai Angliei, Franței, R.F.G., Japoniei 
și S.U.A., care stipulează întreprin
derea unor acțiuni coordonate t)e 
piețele valutare în situații deose
bite.

In context, agenția Associated 
Press amintește că sporirea masivă 
a cursului dolarului provoacă grave 
perturbații pe piețele financiare in
ternaționale și generează proteste 
din partea a numeroase țări.

ale forțelor insurgente
SAN SALVADOR 16 (Agerpres). — 

Forțele insurgente salvadoriene au 
provocat trupelor trimise împotriva 
lor, în departamentul Morazan, din 
estul țării, noi pierderi în oameni și 
tehnică de luptă — relatează agen
ția de presă spaniolă E.F.E., citind 
postul de radio „Venceremos". Se 
precizează că detașamente ale Fron
tului Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) din Sal
vador au organizat o ambuscadă în 
zona El Rosario, în care au căzut 
efective ale armatei.

Temperaturi scăzute pe largi zone 
ale continentului european

Gerul a continuat să predomine 
in acest sfirșit de săptămină in zone 
largi ale continentului european. 
In Marea Nordului și in Marea 
Baltică, numeroase nave au avut 
de luptat împotriva barierelof de 
gheață, care au devenit tot mai 
groase. In largul portului vest-ger- 
man Kiel, o navă pentru transpor
tul mărfurilor a rămas timp de ÎS 
ore imobilizată intre ghețuri, rela
tează agenția D.P.A. Apreciind că 
actualul sezon este „o superiarnă", 
agenția menționează că la Stuttgart, 
bunăoară, s-a înregistrat cea de-a 
27-a zi de îngheț consecutiv, față de 
8 zile anul trecut, și că in

Saxonia inferioară solul a înghe
țat pînă la o adincime de 3S de 
centimetri. Un vint rece dinspre 
nord a continuat să sufle in regiu
nile de litoral din R.F.G., Dane
marca, Finlanda. Toate fiordurile 
din Danemarca sint complet înghe
țate, iar mulți pescari danezi n-au 
putut să-și desfășoare activitatea.

Pe de altă parte, in intreaga re
giune a Alpilor a continuat să 
ningă. In Elveția, circulația rutieră 
a fost puternic perturbată. In sta
țiunile de schi din Elveția, Austria 
și Franța s-a anunțat că a crescut 
pericolul avalanșelor.

(Agerpres)

Lideri ai A.N.C. refuză 
oferta de eliberare 
condiționată făcută 
de regimul rasist

JOHANNESBURG 16 (Agerpres). 
— După Nelson Mandela, alți trei 
lideri ai Congresului Național Afri
can (A.N.C.) din Africa de Sud, con
damnați la închisoare pe viață de 
regimul minoritar de la Pretoria, au 
refuzat „oferta" de eliberare condi
ționată făcută de șeful regimului de 
la Pretoria, Pieter Botha. După cum 
relevă agenția France Presse, este 
vorba de Walter Sisulu, Ahmed Ka- 
thadra și Andrew Mlangeni, din 
conducerea A.N.C., organizație poli
tică aflată în ilegalitate și care se 
pronunță pentru abolirea apartheidu
lui și a discriminării rasiale, pentru 
ca populației de culoare majoritare 
să i se recunoască. în propria țară, 
drepturile legitime.

In principiu, regimul sud-african 
cere ca cei care, eventual, ar accep
ta această „ofertă" să nu mai des
fășoare nici o activitate politică, 
ceea ce ar echivala cu renunțarea 
lor la lupta împotriva politicii de 
apaitheid, pe care documente ale 
O.N.U. o califică drept crimă împo
triva umanității.

★
Aproximativ 100 de mineri de cu

loare au fost răniți la East Driefon- 
tein, la vest de Johannesburg, de 
forțele polițienești rasiste, care au 
reprimat o grevă de protest la ex
ploatarea de aur din localitate. Po
liția a deschis focul împotriva gre
viștilor.
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