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TERMOCENTRALELE PE CĂRBUNE
să funcționeze la parametri cit mai î na Iți!
O condiție esențială pentru realizarea inte
grală, la toți indicatorii, a planului pe acest
an o constituie asigurarea bazei energetice, gos
podărirea judicioasă și economisirea severă a
tuturor resurselor energetice. Analizînd o serie
de probleme de o deosebită importanță pen
tru bunul mers al întregii activități economicosociale, Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a aprobat, în ședința din 9 martie, Pro
gramul pentru realizarea producției de ener
gie electrică prevăzută pe anul 1985, întocmit
în conformitate cu indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
în vederea funcționării normale a sistemului
energetic național prin creșterea producției de
energie electrică pe cărbune și încadrarea în
consumurile planificate. In acest sens, progra
mul stabilește un complex de măsuri menite să
asigure creșterea gradului de disponibilitate a
agregatelor energetice, respectarea termenelor
planificate de punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție, sporirea stocurilor de
cărbune în depozitele termocentralelor ș.a.
Sint cerințe care se situează permanent în
centrul preocupărilor conducerii partidului nos
tru, subliniate cu toată claritatea, din nou, de
tovarășul Nicoiae Ceaușescu la marea aduna
re populară cetățenească din Capitală. Așa
cum arăta cu acest prilej secretarul general
al partidului, deși economia națională dispune
de mari capacități energetice, totuși, datorită
unor lipsuri serioase manifestate in primele
luni ale anului, atit în unele centrale electriindustria minieră, producțiile reali

zate nu s-au situat la nivelul posibilităților exis
tente. Desigur, la toate acestea s-a adăugat și
situația grea creată de condițiile aspre ale acestei ierni. Dar trebuie spus că dacă ener
gia electrică produsă în lunile ianuarie și fe
bruarie era gospodărită mai rațional, cu inaită răspundere, se putea asigura desfășurarea
în condiții mult mai bune a întregii activități
de producție, inclusiv satisfacerea cerințelor ge
nerale ale populației.
in spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu, al prevederilor Progra
mului pentru realizarea producției de energie
electrică prevăzută pe anul 1985, organizații
lor de partid și organelor de conducere colec
tivă din unitățile Ministerului Energiei Electri
ce le revin în aceste zile și în perioada urmă
toare sarcini deosebit de complexe, de mare
însemnătate. Ele sint chemate să tragă toate
învățămintele din experiența pozitivă, dar moi
ales din neajunsurile care s-au manifestat în
activitatea din primele luni ale anului, să ac
ționeze cu întreaga capacitate organizatorică
pentru mobilizarea puternică a muncitorilor și
specialiștilor in vederea folosirii depline, cu
înalt randament, a tuturor echipamentelor și
agregatelor energetice, pentru întărirea ordinii
și disciplinei, astfel încît în toate unitățile pro
ducătoare de energie electrică realizările să se
situeze la nivelul planului, al cerințelor econo
miei naționale.

Se cuvine remarcat faptul că, in general, în
ultima perioadă, producția de energie electri
că pe bază de cărbune a sporit in majorita
tea termocentralelor. Practic, puterea pusă la
dispoziția sistemului energetic național de ter
mocentralele ce funcționează pe cărbune a
crescut, in cele două decade care au trecut
din luna martie, cu 780 MW și, respectiv, cu
peste 500 MV/ față de perioadele corespun
zătoare din lunile ianuarie și februarie. Acest
spor de putere asigură acum, zilnic, o crește
re a producției de energie electrică cu 12 mi
lioane kWh, în comparație cu media zilnica
înregistrată în luna februarie. Desigur, condi
țiile climatice s-au îmbunătățit, dar rezultate
le obținute se datoresc in principal măsurilor
luate, preocupărilor stăruitoare pentru exploa
tarea cu indici superiori a instalațiilor și agregatelor energetice. Experiența multor unități
atestă faptul că acolo unde se acționează cu
fermitate pentru lichidarea neajunsurilor, pen
tru organizarea corespunzătoare a muncii re
zultatele se situează la un nivel superior. Im
portant este ca pretutindeni, im toate unitățile
energetice, să se acționeze cu consecvență și
responsabilitate pentru aplicarea măsurilor sta
bilite in vederea creșterii producției de ener
gie electrică, spre a se satisface pe deplin ce
rințele economiei naționale și a se asigura
bunul mers al producției in toate sectoarele de
activitate.

In pagina a 111-a : relatări ale corespondenților „Scinteii" des
pre modul in care se acționează în mari termocentrale pe cărbune
pentru sporirea producției de enerqie electrică.
,
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Legumele — însămînțale cit mai
devreme și în termene scurte!
De citeva zile, in județele din sudvestul țării a început însămințarea
mazării și a legumelor-verdețuri. iar
pe măsură ce terenul se va zvinta.
lucrările de primăvară in grădinile
de legume se vor extinde și în alte
zone ale țării. In condițiile acestei
primăveri intirziate se impune, mai
mult decît în alți ani, să fie luate
măsuri energice, astfel incit însă
mințarea și plantarea legumelor să
se facă in termene mult mai scurte
— condiție hotăritoare pentru reali
zarea producțiilor mari prevăzute a
se obține în acest an.
La unele specii de legume, mai
mult decit la oricare alte culturi
agricole, obținerea de recolte mari
este condiționată de insămințarea
sau plantarea acestora cit mai de
vreme, imediat după topirea zăpe
zii și deci înainte ca solul să se
încălzească. între acestea se numără
mazărea de grădină — una din le
gumele cu mare pondere in alimen
tație, care se consumă atit in stare
proaspătă, cit, mai ales, conservată.
Pentru satisfacerea cerințelor de
consum ale populației și asigurarea
materiei prime necesare fabricilor de
conserve, in această primăvară ur
mează să se cultive 35 000 hectare cu
mazăre. întrucit fabricile de conser
ve prelucrează acest produs într-o
perioadă mai lungă de timp, este
necesar ca prin măsuri adecvate —
cultivarea unor soiuri cu perioade
diferite de vegetație și însămințarea
lor eșalonată — să se asigure recol
tarea pe etape a producției. Aceasta
presupune ca. încă din aceste zile.
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școlile tradiționale și
velul cerințelor ac
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formarea
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procesului de dezvol
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capabili să
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zentat la acest Con
cele mai diferite și
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complexe
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preciza :
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cesul cunoașterii și al
tare asigură îmbi
producției materiale.
narea organică a cer
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cetării aplicative cu
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in perioada care s-a
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ocupările Republicii Arabe Egipt, ale
președintelui Mubarak in vederea re
glementării situației din această zonă.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a
subliniat importanța intensificării
acțiunilor politice și diplomatice pen
tru a se ajunge la o soluție globală,
justă și durabilă in Orientul Mijlo
ciu, care să ducă la retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe
ocupate în urma războiului din 1967,
la recunoașterea dreptului poporului
palestinian la autodeterminare și la
crearea unui stat propriu, indepen
dent, la asigurarea independenței,
suveranității și securității tuturor
statelor din această regiune. Tot
odată, s-a relevat că pentru regle
mentarea problemelor complexe din
Orientul Mijlociu se impune organi
zarea unei conferințe internaționale,
in cadrul O.N.U., cu participarea tu
turor țărilor interesate. inclusiv a
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, precum și a Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite ale Americii,
a altor țări care pot să-și aducă con
tribuția la realizarea păcii in această
zonă.
' în legătură cu conflictul dintre
Iran și Irak, s-a arătat că sex impun
incetarea luptelor și a oricăror ac
țiuni militare, trecerea neintîrziată la
negocieri in vederea soluționării pe
cale pașnică a problemelor litigioase
dintre cele două state.
în cadrul intîlnirii s-a reliefat că
pacea, și stabilitatea internațională
impun măsuri ferme de lichidare a
subdezvoltării și de edificare a unei
noi ordini economice mondiale, de
soluționare a problemei datoriilor
externe ale țărilor in curs de dezvol
tare.
In cursul întrevederii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă ealdă. prie
tenească. a fost manifestată hotărî rea de a-se întări conlucrarea româno-egipteană. atit pe plan bilateral,
cit și pe arena internațională, in
lupta pentru pace și Înțelegere, pen
tru progres economie și social.

„PARTICIPARE,
DEZVOLTARE, PACE“

ȚARA SUB SEMNUL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE
Știința a devenit, in
Zilele noastre.
una
din pirghiile de bază
ale progresului social,
cuceririle tehnico-științifice găsindu-și o
amplă reflectare in
îmbogățirea condiției
umane. Potrivit con
cepției
secretarului
general al partidu
lui. tovarășul Nicoiae
Ceaușescu,
promo
varea cercetării știin
țifice in
societatea
noastră socialistă con
stituie o componentă
însemnată a politicii
generale a
statului
nostru, oamenilor de
știință
asigurinduli-se condiții cores
punzătoare
pentru
a-și pune în valoare
întreaga
capacitate
profesională și forța
creatoare de care dis
pun.
Partidul nostru a
acordat consecvent o
mare Încredere oame
nilor de știință, a sti
mulat puternic dez
voltarea cercetării ști
ințifice. a sprijinit

care contribuie la întărirea priete
niei dintre popoarele român și egip
tean. la promovarea cauzei generale
a păcii, înțelegerii, independenței na
ționale, colaborării și progresului in
întreaga lume.
Abordindu-se unele aspecte ac
tuale ale situației politice interna
ționale, a fost exprimată preocuparea
României, și Egiptului față de încor
darea la care s-a ajuns pe plan
mondial ca urmare a intensificării
cursei înarmărilor, a existentei unor
stări conflictuale în diferite zone ale
lumii, adincirii crizei economice
mondiale, manifestării politicii de
forță și dictat. S-a arătat că. în
aceste condiții, este necesar să se
facă totul pentru oprirea agravării
situației internaționale, pentru re
luarea și continuarea politicii de
destindere, pace și colaborare, pen
tru soluționarea tuturor problemelor
pe cale pașnică, prin tratative.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a re
levat că problema fundamentală a*
epocii noastre o constituie oprirea
cursei înarmărilor, trecerea la de
zarmare, în primul rînd la dezar
marea nucleară, asigurarea păcii în
Europa și în întreaga lume. în acest
context s-a arătat că începerea, în
cursul acestei luni, a negocierilor
sovieto-americane de la Geneva
constituie un factor pozitiv și s-a
exprimat speranța că se vor depune
toate eforturile pentru a se ajunge
la înțelegeri corespunzătoare, care să
contribuie la oprirea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a celor nucleare, la
înlăturarea pericolului de război. In
acest context a fost subliniată ne
cesitatea ca toate statele să acționeze
și să contribuie. în forme corespun
zătoare. la desfășurarea cu bune
rezultate a acestor negocieri.
Un loc deosebit m cadrul convorbi
rilor l-au ocupai ultimele evoluții
ale situației din Orientul Mijlociu.
In acest cadru, primul ministru
egiptean a expus activitatea și pre
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să se treacă din plin la semănat. în
trucit timpul este foarte intirziat. iar
solul nu s-a zvintat suficient, con
ducerile unităților agricole au dato
ria să folosească la semănatul ma
zării utilaje mai ușoare, care pot in
tra mai repede pe teren. în egală
măsură este nevoie’ să fie respectate
graficele de insămînțare a acestei
culturi, pentru a se preveni virfurile
de producție care pot aglomera ac
tivitatea fabricilor de conserve, cu
urmări negative asupra calității pro
duselor.
O atenție aparte trebuie acordată
in aceste zile insămințării și plan
tării cepei și usturoiului. Pe unele
suprafețe această lucrare a fost efec
tuată incă in toamna trecută. Insă
cea mai mare parte din suprafață —
2 740 hectare cu usturoi și 15 000 hec
tare cu ceapă — se însămințează sau
se plantează in aceste zile de inceput
de primăvară. îndeosebi la usturoi,
obținerea dc recolte mari la hectar
este determinată de plantarea aces
tuia cit mai devreme. Explicabil de
ce. Usturoiul este atacat de nematozi, ceea ce explică de ce in ultimii
ani recolta a fost scăzută.
*
Dar acest
lucru poate fi prevenit. Cercetările
au' evidențiat faptul că acești dăună
tori care Se află in sămință atacă nu
mai atunci cind temperatura solului
ajunge la peste 10 grade. Prin ur
mare. pentru a se obține o recoltă
buna, soluția este una singură : plan

Știința și progresul social

Președintele Republicii Socialis
te
România.
tovarășul
Nicoiae
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe
Kamal Hassan Aii, primul ministru
ai Republicii Arabe Egipt., care efec
tuează o vizită
oficială
in țara
noastră.
La primire a participat tovarășul
Constantin Dăscălescu, pritn-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România.
Au fost de față Ion Cozma, amba
sadorul României la Cairo, și Mo
hamed Said El Sayed, ambasadorul
R. A. Egipt la București.
Premierul egiptean a transmis to
varășului Nicoiae Ceaușescu, din
partea președintelui Republicii Ara
be Egipt. Mohamed Hosni Mubarak,
un cald și prietenesc salut împreună
cu expresia înaltei sale considerații.
Totodată, oaspetele a exprimat pre
ședintelui României, din partea pre
ședintelui Mubarak, a poporului egiptean, profunde mulțumiri și deo
sebita apreciere pentru activitatea
neobosită și sprijinul permanent pe
care România, șeful statului român
îl acordă eforturilor politico-diplo
ma tice pentru instaurarea unei păci
globale, juste și durabile în Orien
tul Mijlociu.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesajul transmis
și pentru sentimentele exprimate și
a adresat, la rîndul său, președinte
lui Republicii Arabe Egipt un salut
călduros și cele mai bune urări de
succes in activitatea sa.
în cadrul convorbirii a fost evocșt
cursul ascendent al relațiilor tradi
ționale româno-egiptene, ce s-au ex
tins și diversificat continuu in spi
ritul orientărilor și înțelegerilor
convenite la nivel înalt, care au des
chis ample perspective conlucrării
dintre cele două țări. A fost, eviden
țiată fructuoasa colaborare dintre
România si Egipt pe plan politic,
economic, tehnico-științific. cultural
Si in alte domenii de interes comun.

Democrație și unitate
Democrație, unitate —
două noțiuni,
două
lumini care ne sosesc
încărcate de semnifi
cații din istoria ome
nirii și din istoria po
porului roman. Din is
toria omenirii, ca zes
tre a celui mai înte
meietor perimetru de
civilizație, praxisul și
spiritualitatea vechi
lor greci, cu care teri
toriul carpatic-pontic
a fost intr-un neîntre
rupt contact, și din
istoria poporului nos
tru, care de la forma
rea sa, de la încerca
rea primelor doine pe
condei de frunză, in
interiorul
coroanelor
de munți, pe cumpeni
ale apelor, prin mă
noase bărăgane. a știut
că numai „în unire e
tăria", că numai „unit,
in cuget și simțiri"
poate învinge inerții,
despărțiri și silnicii
Evident, aceste te
zaure moștenite, ine
puizabile
și axiale,
și-au lărgit accepțiile,
s-au complinit prin

conținutul operei so
ciale socialiste. Dacă
m-aș referi la cel
de-al doilea termen al
binomului pe care mi
l-am ales unei reflexii
de scriitor, la Unitate
— fiindcă trăiesc și
lucrez intr-o zonă geo
grafică unde alături de
români și-au așezat
vetre, făuresc bunuri,
materiale, iși înfloresc
portul, cintă sau scriu
și alte neamuri, cum
ar zice Șincai, ma
ghiari, germani — tre
buie in mod firesc să-i
remarc
dimensiunea
nouă, incluzînd nu in
ultimul rind egalitatea
în drepturi și îndato
riri,
identitate prin
scop al muncii, prin
comandamentele unui
același ideal, numit și
al
unei
lumi mai
drepte și măi bune, în
care ura și vrajba să
nu-și poată găsi loc.
să nu se poată sub
stitui sub nici un chip
dialogului sincer, onest. de încredere. Nu
a dată. în acțiuni co

mune — ca scriitori, la
intilniri cu public, in
colaborări la reviste,
uneori in traduceri re
ciproce. la simpozioa
ne pe teme mari ale
trecutului, prezentului
sau viitorului — avem
prilejul perceperii acestui nucleu afectiv
iradiant, un
limbai
mai presus de cuvinte.
Evident, fiindcă am
vorbit de cuvinte, nu
vom sublinia niciodată
destul rolul
funda
mental jucat, de fapt
ajutorul dat. de limba
in care, sperînd că
adresezi lumii un me
*
saj. cauți să ridici la
generalitate idei
și
sentimente ale mediu
lui în care trăiești.
Folosind acest mijloc
de expresie, bun na
țional, un autor auten
tic îl restituie, înves-
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Proclamarea
de către Adunarea
Generală a O.N.U..
la inițiativa
României, a Anului Internațional al
Tineretului, sub deviza „Participare.
Dezvdltare, Pace", și marcarea, in
1985. a acestui eveniment exprimă
preocuparea largă a popoarelor, a
opiniei publice mondiale pentru viața
și destinul tinerei generații, dorința
lor de a crea condiții tot mai bune
pentru pregătirea și afirmarea sa m
societate.
Această inițiativă dă o strălucită
expresie concepției profund umanis
te a președintelui Republicii Socia
liste România.
tovarășul “Nicoiae
Ceaușescu, privind locul și rolul ti
neretului in lumea contemporană.
Potrivit acestei concepții, tinâra ge
nerație reprezintă o uriașă forță a
progresului, a luptei pentru trans
formări înnoitoare in societate. Mai
puțin legat de stările de lucruri ana
cronice, caracterizat prin receptivita
te la nou, tineretul dorește să-și
spună cuvintul și să se inscrie in
eforturile popoarelor pentru dezvol
tarea economică și socială, pentru
pace, democrație și progres.
Adoptarea, de către Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite, în 1965, ca
urmare a uhei inițiative românești, a
„Declarației cu privire la promova
rea în rîndurile tineretului a idealu
rilor de pace, respect reciproc și ințelegere între popoare" a pus pentru
prima dată în fața comunității inter
naționale obiectivul intensificării
cooperării internaționale pentru edu
carea tineretului in vederea edifi
cării unei lumi a păcii, înțelegerii și
colaborării între națiuni.
Pe baza
prevederilor acestei declarații, pro
blematica tineretului a intrat in
preocupările sistematice ale O.N.U.
și
instituțiilor sale specializate,
făcînd obiectul unei multitudini de
programe și manifestări privind edu
carea tinerei generații in consens cu
marile valori umaniste, recunoaște
rea dreptului și capacității acesteia
de a participa activ și responsabil la
viața societății, la soluționarea pro
blemelor internaționale. Inițiativa
proclamării Anului Internațional al
Tineretului reprezintă continuarea
firească și, în același timp, punctul
culminant al acestui arisamblu de
preocupări legate de integrarea tine
retului în activitatea economică și
socială, de pregătirea sa pentru
viață și muncă, de soluționarea pro
blemelor specifice și complexe cu
care tînăra generație se confruntă.
Deviza sub care a fost pregătit și
se marchează Anul Internațional al
Tineretului — „Participare, Dezvol
tare. Pace" — exprimă sintetic princi
palele preocupări ale tinerei genera
ții din zilele noastre, în strînsă co
relație
cu opțiunile și problemele
majore care confruntă popoarele. în
treaga omenire.
în condițiile lumii contemporane,
PARTICIPAREA implică. în pri
mul rind. o prezență activă, res
ponsabilă a tinerei generații la dez
voltarea multilaterală a fiecărei

țări, la extinderea cooperării in
ternaționale. dezbaterea si soluțio
narea corespunzătoare a proble
melor lumii contemporane. în vir
tutea statutului său activ, tineretul
se formează și se afirmă ca o pu
ternică forță socială a progresului
și a păcii, capabilă să-și asume răs
punderi atit la elaborarea deciziilor
care privesc viața societății, cit și
la traducerea lor in viață.
DEZVOLTAREA se exprimă ca un
proces de creștere generală a nive
lului de viață, material și spiritual,
al fiecărei națiuni, in cadrul căreia
tineretul iși afirmă plenar imensele
rezerve creatoare de care dispu
ne. Lichidarea subdezvoltării și in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale răspund in cel mai inalt

Anul Internațional
al Tineretului
1985
grad intereselor tinerilor de pretu
tindeni, reprezentind o necesitate obiectivă pentru depășirea * crizei economice mondiale, pentru relansa
rea activității economice și realiza
rea unor relații noi care să asigure
progresul economico-social al fiecă
rei națiuni.
PACÎEA reprezintă o condiție esen
țială pentru însăși viața și viitorul
tineretului. Este de domeniul evi
denței că tinerii se pot afirma ple
nar — pe plan național și interna
țional — numai în condițiile unei
păci trainice și ale unei securități
autentice, ale statornicirii unui cli
mat de înțelegere, destindere și co
laborare rodnică între popoare. în
condițiile încordării fără precedent din
viața internațională, ca urmare a ma
nifestărilor politicii de forță și ame
nințare cu forța, de consolidare și
reîmpărțire a sferelor de influență,
ale intensificării cursei înarmărilor,
îndeosebi a celor nucleare, asigura
rea păcii presupune pentru tinerii
de astăzi întreprinderea unor acțiuni
hotărîte pentru înfrîngerea tendințe
lor care împing omenirea spre răz
boi. pentru promovarea încrederii, a
înțelegerii și cooperării intre state.
Prin amploarea activităților națio
nale, regionale și mondiale care au
precedat marcarea Anului Interna
țional al Tineretului, prin multitu
dinea și varietatea manifestărilor

prevăzute a avea loc la toate nive
lurile in 1985. ca și prin ecoul
profund pe care îl are in rîndurile
tinerei generații din intreaga lume.
Anul Internațional al Tineretului se
afirmă ca un eveniment major al
vieții internaționale, care deschide
largi perspective pentru intensifica
rea luptei in direcția soluționării
problemelor vitale ale lumii contem
porane, de care depind existența,
prezentul și viitorul generației tinere
de pe toate continentele,
dornice
să-și aducă contribuția la propășirea
popoarelor, întregii umanități, la
cauza nobilă a libertății și indepen
denței. a păcii, progresului, înțele
gerii și colaborării intre națiuni.

1. Tineretul și problemele
majore ale vieții
internaționale
în rîndul uriașelor forțe ale lumii
contemporane un rol însemnat re
vine tinerei generații, care este vital
interesată în realizarea unor trans
formări innoitoare. revoluționare ale
societății umane. în lichidarea poli
ticii de dominație imperialistă și co
lonialistă, încetarea cursei înarmări
lor, în instaurarea unor relații noi
între state, a unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.
Se cunoaște — din experiența amară a trecutului — că tînăra ge
nerație este aceea asupra căreia se
răsfring, in modul cel mai direct,
consecințele războaielor, ale con
fruntărilor militare, fiind nevoită,
contrar voinței și aspirațiilor sale, să
dea întotdeauna cel mai greu tribut
de singe. De asemenea, uriașa po
vară a înarmărilor, imensele resurse
materiale și spirituale care se iro
sesc in acest scop afectează substan
țial condițiile de muncă, de studiu
și viață ale tinerilor, le diminuează
posibilitățile de formare și afirmare
multilaterală. Iată de ce tinerii de
pretutindeni sint profund interesați
să-și unească forțele, să acționeze,
împreună cu popoarele țărilor lor,
pentru a se pune capăt cursei înar
mărilor, în primul rînd a celor nu
cleare, pentru a înlătura — pină nu
este prea tîrziu — pericolul unei ca
tastrofe atomice.
Cauza apărării păcii și vieții po
poarelor cere tineretului lumii ca —
pe deasupra oricăror deosebiri de
orientări și concepții politice, filo
zofice, ideologice și religioase —
să-și dea mina, să conlucreze mai
strins in lupta pentru menținerea
păcii, reluarea cursului spre destin
dere. înfăptuirea dezarmării, și in
primul rînd a dezarmării nucleare,
pentru edificarea unei lumi fără
arme și războaie, a înțelegerii și
cooperării
internaționale. Amplele
manifestații organizate de tineret în

(Continuare în pag. a V-a)
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cerințe esențiale ale unui stil de muncă dinamic, revoluționar

Măsuri pentru
în
Este cunoscută preocuparea sta
tornică a conducerii partidului pen
tru descoperirea și punerea in va
loare a unor noi rezerve de mate
rii. prime necesare industriei. în le
gătură cu aceasta, intr-o scrisoare
adresată
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu se relatau o serie de
fapte și observații de natură să
ducă la eliminarea unor deficiențe
la proiectarea și executarea unor
obiective de investiții ale Centralei,
minereurilor Deva. Se afirma, in
esență, că in ultimul timp în acti
vitatea unor unități miniere din
cadrul centralei respective au apă
rut unele fenomene negative de
terminate de documentații superfi
ciale, aplicarea unor soluții tehni
ce necorespunzătoare, neasigurarea
permanentă a asistenței tehnice ne
cesare etc.
Activiști ai Comitetului Central,
specialiști ai Consiliului de Miniș
tri și ai Ministerului Minelor au
verificat la fața locului faptele re
latate, sub Îndrumarea secretarului
C.C. al P.C.R. și viceprim-ministrului de resort al guvernului — așa
cum a hotărît secretarul general
al partidului. Raportul de cercetare
confirmă că la obiectivele noi. des
tinate să asigure atragerea în
circuitul economic a unor zăcămin
te de minereuri de Ia Moldova
Nouă și Rușchița. județul CarașSeverin. Baia de Aramă-Mehedinți.
Roșia Poeni-Alba. parametrii pro
iectați nu stat realizați. datorită
mai multor cauze.

Respectarea

unele

îmbunătățirea

unități

miniere

în primul rînd. nu se realizează
volumele de descopertări și canti
tățile de minereu extras și prepa
rat, deoarece utilajele din dotarea
carierelor și din instalațiile de pre
parare nu funcționează la nivelul
proiectat.. Ministerul Minelor a sta
bilit, împreună cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini,
măsuri pentru reproiectarea și în
locuirea unor repere și subansamble de la aceste utilaje, dar măsu
rile respective nu au fost respectate
în totalitatea lor.
Raportul de cercetare arată. că,
totodată, conducerea centralei nu a
asigurat în cariere o corelație ju
dicioasă între diferitele faze de
lucru și utilajele necesare, între
numărul și capacitatea treptelor de
lucru, forezelor, excavatoarelor și
autobasculantelor, a activităților
privind întreținerea utilajelor și
căilor de circulație, astfel ca să se
realizeze volumul extracțiilor cu nu
mărul de utilaje și de personal sta
bilit prin proiectare. De asemenea,
conducerea centralei nu a acordat
suficientă atenție aplicării măsuri
lor care să grăbească îmbunătățirea
și atingerea parametrilor pro
iectați.
(
Ca urmare a deficiențelor consta
tate, conducerea ministerului a luat
un șir de măsuri, inclusiv elibera;
rea din funcție a unor cadre din
conducerea centralei. Astfel, la
Moldova Nouă — în Instalația de
preparare a fost sporit nuAiărul ce

legalității — o

Grija pentru folosirea responsa
bilă. cu maximum de eficiență, a
fiecărui ban investit este o com
ponentă a spiritului de bună chib
zuință ce trebuie să caracterizeze
pe cei cărora societatea )e-a în
credințat asemenea atribuții. Atunci cind aceste cerințe nu sint
respectate și se iau decizii incorec
te. oamenii muncii, folosindu-se de
dreptul lor de a participa la con
ducerea treburilor in toate dome
niile de activitate, sesizează foru
rile competente, inclusiv conduce
rea partidului și statului nostru, cu
intenția de a se înlătura neajun
surile. Ca in cazul de față. Astfel,
Intr-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu se afirma
că proiectarea amplasării pe lingă
Facultatea de tehnologie chimică
din Timișoara a instalației-pilot
productivă pentru fabricarea fericianurii de potasiu, pe baza unei
tehnologii realizate de un colectiv
din localitate al Institutului de
energetică chimică și biochimică din
subordinea Ministerului Industriei
Chimice, nu se justifică. Autorul
motiva că beneficiarii produsului —
„Româniafilm" și ..Casa Scinteii" —
folosesc în prezent la developarea

lulelor de flotație', stabilindu-se,
totodată, să se monteze cintare de
bandă și să se dubleze capacitatea
instalației de producere a pastei de
var. S-au îmbunătățit asistența teh
nică și disciplina tehnologică, iar
în carieră au fost asigurate noi
utilaje, inclusiv un număr de
autobasculante de 55 tone, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini primind sarcina să asigure
asistența tehnică și piesele de
schimb necesare repunerii în func
țiune a autobasculantelor defecte.
S-a» elaborat și prezentat spre
aprobare documentația tehnico-economică privind construirea a încă
două linii tehnologice de măcinare.
La Roșia Poeni, centrala a primit
sarcini precise, cu termene concre
te privind definitivarea unor studii
și cercetări vizind creșterea randa
mentelor și tehnologiilor de extrac
ție. La Rușchita se vor amenaja în
1985 drumurile principale de acces
la cele două mine și un atelier de
întreținere.
Măsurile destinate îmbunătățirii
activității productive au fost com
pletate și cu măsuri de ordin so
cial. Astfel, la Rușchita au fost
date în folosință cîteva zeci de apartamente, lucrările de construc
ții de locuințe intensificîndu-se
simțitor.
în încheierea raportului de cer
cetare se subliniază că se va urmări
în continuare modul in care se. În
deplinesc măsurile stabilite'.

datorie pentru

întreprinderea de tricotaje și
ca scrisoarea să fie dată spre re
perdele din Pașcani are o carte de
zolvare unui secretar al C.C. al
vizită bine cunoscută în țară și
ăP.C.R. și președintelui Consiliului
chiar peste hotare. Produsele rea
Central al U.G.S.R. ; la cercetări
lizate aici sint apreciate și căutate
au participat și activiști ai comite
de cumpărători ; pentru rezultatele
tului județean de partid și specia
obținute, unității i s-a decernat de
liști ai Ministerului Industriei
trei ori consecutiv „Ordinul Mun
Ușoare — conslatîndu-se că o mare
cii" clasa I. Este, fără îndoială, un
parte din afirmațiile cuprinse in
motiv de mare mîndrie pentru fie
scrisoare sint adevărate. Astfel, în
care membru al colectivului, in
raportul de cercetare se apreciază
clusiv pentru conducerea întreprin
că directorul întreprinderii folo
derii. și. totodată, o obligație de a
sește un stil de muncă defectuos,
realiza produse mereu mai fru
încalcă adeseori principiile muncii
moase și de o calitate superioară,
colective, nu se consultă cu colabo
de a descoperi noi rezerve pentru
ratorii, are atitudini distante și dure
creșterea eficienței economice a în
in relațiile cu subalternii. în „nu
treprinderii. Firește, toate acestea
mele organelor de conducere" —
au ca bază respectarea strictă, inte
dar fără să pună in dezbaterea
grală, a legislației socialiste. Or,
acestora — a aplicat în semestrul I
după cum rezultă dint.r-o scrisoare
ai anului trecut 767 sancțiuni, între
adresată
tovarășului
Nicolae
care și desfaceri de contracte de
Ceaușescu. directorul întreprinderii,
muncă. în anul 1983 și semestrul I
L. Rusu, a considerat că rezulta
al anului 1984 a anulat și oprit de
tele dobîndite - de întregul colectiv
la plată unele certificate medicale,.
i-ar da dreptul șa. nespcotească di
Tușă a »e efectua verificările neferite prevederi fegale.'să se înde ' l^sar'e de către'comisia socială , de
părteze de oamenii muncii din
pe lingă comitetul sindicatului și
unitate și să ia decizii de unul sin
consiliul oamenilor muncii. Aseme
gur, uneori chiar abuzive. Secreta
nea practici s-au manifestat și în
rul general al partidului a indicat
gestiunea întreprinderii : in între

Soluție

activității

corespunzătoare,

fiecare

prindere a rămas un stoc de 44 tone
păcură, care a fost livrată și factu
rată unor solicitanți pe bază de
comenzi (inclusiv I.A.S. Cotnari ? !),
fără ca să fie dată disponibilă și
distribuită de către organele ierar
hic superioare ; pentru postul va
cant de director comercial a numit
in funcție pe șefa biroului de con
tabilitate fără ca postul să fie de
blocat și fără acordul centralei in
dustriale ; prin cantina întreprin
derii au fost aduse și vîndute im
portante cantități de carne, păsări
și vin fără autorizațiile necesare.
Pentru toate acestea, directorul
Întreprinderii a fost pus în discuția
biroului Comitetului județean de
partid Iași și sancționat cu vot de
blam. De asemenea, a fost discu
tat și sancționat de biroul executiv
al C.O.M. de la Centrala indus
triei tricotajelor. S-au luat și alte
măsuri privind valorificarea unui
stoc de tricot, reanalizare'a situației
nivelului rentabilității cupfinșp în
prețul de producție intern * ‘pentru
perdele și tricotaje de poliamidă,
întărirea ordinii și disciplinei in
muncă.

La un moment dat, la întreprin
derea de stofe „Dorobanțul" din Plo
iești și-au făcut apariția pe bucăți
mari de țesături pete de ulei vizibi
le. Ca într-o reacție în lanț, aceste
pete au determinat multe efecte ne
gative. Țesăturile cu asemenea „am
prente" trebuiau secționate, ceea ce
se răsfringe asupra
productivității
muncii, afectînd și costurile de fa
bricație. Membrii comitetului de
partid, repartizați să răspundă de
organizațiile de bază, au semnalat
aceste deficiențe tovarășei Natalia
Trandafir, secretar adjunct cu pro
blemele organizatorice.
Dar nu era de ajuns să se con
state deficiențele. Trebuiau să se sta
bilească cei care se fac răspunzători
pentru ele, ca și măsurile de înlătu
rare grabnică a neajunsurilor con
statatei De vină era finisajul sau
țesătoria ? — iată o întrebare cu
un cerc vicios de răspunsuri. , Unii
susțineau că urzeala albă nu este
ocrotită și se murdărește, alții,
că unele muncitoare, în timp ce
reglează războaiele, au pe miini
ulei. Pentru ca problema să fie
pe deplin și rapid clarificată, bi
roul comitetului de partid a stabilit
ca un colectiv din cei mai pre
gătiți comuniști să examineze toa
te fazele de producție pe o anume
perioadă. în
final, s-a stabilit că
răspunderea o poartă ambele sectoa
re, in care se cam cuibărise spiri
tul de automulțumire, de. tolerare a
unor abateri aparent „mărunte" și
nu se mai acorda atenția cuvenită
respectării disciplinei tehnologice.
Fără întîrziere au fost apoi aplicate
o serie de măsuri care au avut ca
efect imediat eliminarea defectelor
calitative la care ne-am referit.
Să analizăm mai îndeaproape ter
menii acestui episod din viața orga
nizației de partid de la întreprinde
rea ploieșteană. în primul rînd a
funcționat ireproșabil una din com
ponentele sistemului de cunoaștere a
realității ale comitetului de partid, și
anume promptitudinea membrilor săi
în a semnala dificultățile amintite.
Dar — se știe din practica muncii
— oricît de profundă ar fi cunoaște
rea realității, ea rămîne un scop in
sine dacă din datele acumulate nu
se trag concluziile de rigoare pentru
activitatea concretă. Deci, în al doi
lea rînd, biroul comitetului de partid,
dovedind maximă receptivitate la
aceste semnale, a stabilit și forțele
necesare pentru remedierea situa
ției. Această succesiune de acțiuni
se înscrie în orbita unor obiective
fundamentale cuprinse în toate hotărîrile și planurile de muncă ale or
ganizației de partid privitoare la
creșterea productivității muncii și
ridicarea calității produselor.
Exemplul menționat demonstrează
că hotărîrile, planurile de muncă,
oricît de. bune ar fi, valorează mai
puțin daca nu se intervine efectiv
și la timp pentru înfăptuirea lor. în
acest context, trecerea la acțiune cu
rapiditate reliefează o exigență obli
gatorie a muncii de partid, și anume

eficientă

filmelor soluție de fericianură de
potasiu fără a fi necesară in plus
o cristalizare a ei, care complică
inutil instalația și. pe deasupra,
presupune un mare consum de
energie electrică. Se mai arăta că
alegerea amplasamentului instala
ției este ineficientă și că dacă
aceasta s-ar realiza pe lingă o în
treprindere care să asigure și utili
tățile necesare, costul lucrărilor
s-ar reduce foarte mult.
în raportul de cercetare al viceprim-ministrului de resort al gu
vernului, care — așa cum a dispus
secretarul general al partidului — a
organizat și supravegheat exami
narea propunerii respective, Se
apreciază din capul locului că scri
soarea a permis evitarea unei deci
zii incorecte în ce privește proiec
tul de amplasare a instalației men
ționate. Faptele au decurs astfel :
pentru a contribui la satisfacerea
necesarului de fericianură de pota
siu. folosită in procesul de develo
pare a filmelor. M.I.Ch. a alocat,
prin planul de tehnică nouă pe anul
1984. fondurile cuvenite realizării
instalației de microproducție, in
spații existente, trecindu-se la ob
ținerea și livrarea produsului.

Colectivul de cercetători al Insti
tutului de energetică chimică și bio
chimică a propus insă și proiectarea
unei instalații-pilot independente,
situată lingă clădirea nouă a Facul
tății de tehnologie chimică, capabilă
să realizeze mai multe procese electrochimice și să producă 15 tone/an
fericianură de potasiu cristalină.
Analizindu-se pe teren și aceas
tă propunere s-a constatat că am
plasamentului stabilit de Institutul
de energetică chimică și biochimică
nu este ales corespunzător. în con
secință s-a dispus proiectanților să
studieze posibilitatea amplasării in
stalației-pilot productive pe o plat
formă industrială care să dispună
de utilități și să se realizeze cu
cheltuieli minime. Cum materia
primă pentru obținerea fericianurii
de potasiu este prevăzută să se
realizeze la întreprinderea chimi
că Turda, M.I.Ch. consideră . că
acest produs se poate obține la
respectiva- unitate, prin realizarea
proiectului instalației, măsură pen
tru care a și întreprins demersurile
necesare.

Neeulal ROSCA

Construcții noi, moderne, pe o veche
arteră bucureșteană : Calea Moșilor

Comerțul modern la sate
Si în acest an va continua cu
intensitate construirea de unități
comerciale și prestări de servicii
în mediul rural. Dealtfel, trebuie
evidențiat faptul că
Centrocoop.
unitățile județene ale cooperative
lor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor au ca sarcină
să asigure îmbunătățiri
radicale
în întreaga rețea comercială a sa
telor. Ca urmare, se vor crea uni
tăți noi, construite după cele trei
proiecte tip existente. Aceste pro
iecte prevăd magazine cu o supra
față de 350, 800 și 1 100 mp, in
funcție de mărimea comunei, de
puterea sa economică, luindu-se
in calcul și numărul unităților
gata construite.
în general, anul acesta și In vii
torul cincinal se va pune un accent
deosebit pe construirea unităților
comerciale și de prestări de servi
cii în suprafețe de 800 și 1100 mp.
Pentru că, în viziunea cooperației
de producție, achiziții și desfacere,
orice magazin universal sau com
plex comercial trebuie să aibă in
incinta lui și o unitate, două pen
tru prestări de servicii ; sifonării,
frizerii etc. Așa au fost proiectate
complexul comercial pentru măr
furi industriale, pentru alimenta
ție publică și prestări de ser
vicii din comunele Teaca și Căianu Mic. județul Bistrița-Năsăud. complexul alimentar cu la
boratoare de producție din comu
na Bozovîci. județul Caraș-Severin.
magazinul universal din
comu
na Axente Sever, județul Sibiu, și
cel din Răsmirești. județul Tele
orman. Aceleași tipuri de unități,
cu deosebire că unele au ateliere

pentru prestări de servicii, iar al
tele mici unități de alimentație publică, se vor construi și in comu
nele Răcari — Dîmbovița (cel mai
mare complex comercial ce va fi
construit anul acesta la sate —
2 000 mp), Dor Mărunt, Mitreni și
Fundulea, din județul Călărași,
Dîngeni — Botoșani. Ghertiniș —

nea unități, ne spune tovarășul
Petre Georgescu, directorul Direc
ției comerciale din Centrocoop, vor
fi modernizate. Ce înțelegem prin
aceasta : înlocuirea mobilierului, a
utilajelor uzate, renovarea clădiri
lor. In același timp, a continuat
interlocutorul. întrucit spațiul de
desfacere se va mări încă din pri-

• Pînă la sfirșitul anului 1985, in mediul rural se vor da în
folosințâ peste 60 000 mp de spațiu comercial • Tipul de
unitate reprezentativă la sate : magazinul universal • Crește
rile în desfacerea mărfurilor urmează să fie in 1985 cu peste
500 milioane lei mai mari față de 1984 • încă 1 500 de ma
gazine vor fi modernizate • O nouă optică asupra comerțului
stradal • Atenție sporită magazinelor pentru desfacerea
uneltelor agricole și articolelor pentru copii
Caraș-Severin, Umbrășești — Ga
lați. Mihai Bravu — Giurgiu
ș.a.m.d.
Amintim că suprafața totală a
spațiului comercial care va fi
dat în folosință anul acesta in
mediul rural se va ridica la 60 000
mp. Un accent deosebit se va pune
pe amplasarea
noilor unități la
parterul
blocurilor construite în
orășelele agroindustriale și ale ce
lor din centrele comunale. Numai
în aceste construcții vor fi ampla
sate aproximativ jumătate din to
talul noilor unități.
Paralel cu noile construcții va
continua modernizarea magazine
lor mai vechi. ..Peste 1 500 aseme-

mul trimestru al anului, iar pute
rea de cumpărare a țărănimii e in
continuă creștere, planul de des
facere al întregii rețele comercia
le a cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor va
ajunge, in total, la sfirșitul anului
1985, la 55 miliarde lei, cu peste
500 milioane mai mult decit in
1984".
în afară de extinderea spațiului
de vînzare ce măsuri vor fi luate
în plus pentru a fi desfăcute
cantități sporite de mărfuri 1 Punînd această întrebare, am aflat
că în anul acesta și în anii viitori
și cooperativele sătești vor ex
tinde la maximum
formele mo-

derne de vinzare : autoservirea,
expunerea deschisă a mărfurilor,
expoziția cu vînzare.
Șe va intensifica comerțul mobilj urmărindu-se ca nu cumpără
torul să caute marfa, ri marfa
„să caute" cumpărătorul. Astfel va
lua o mare amploare comerțul
stradal, dar nu acela existent
acum, aflat în
centrul comunei.
eventual chiar în fața „universalului", ci acel comerț mobil împins spre sate și cătune, spre tirguri și oboare, spre alte locuri aglomerate,
potrivit programului
stabilit și aprobat de forurile
centrale.
Se va
specializarea
continua
unor magazine în desfacerea arti
colelor cerute cu insistență de ce
tățeni : astfel, alături de cele 300
de comune care dispun în prezent
de magazine specializate in desfa
cerea uneltelor agricole și de uz
casnic, vor fi deschise in acest an
magazine similare în alte 200—300
de localități, iar în restul comu
nelor va fi asigurată desfacerea
acestora prin raioane sau puncte
amenajate special în magazinele
universale. Aceeași atenție va fi
acordată in rețeaua comercială să
tească și articolelor pentru copii :
textilele și încălțămintea, jocurile
logice și educative.
întrucit articolele industriale vor
ocupa marea pondere în desface
rea generală pe piața țărănească,
cooperația de producție, achiziții
și desfacere a hotărît să diversi
fice mult acest tip de produse și
să-1 pună cît mai evident Ia îndemîna cumpărătorilor.

Gh. GRAURE

operativitatea. La Încheierea lucră
rilor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu sublinia cu claritate acest
imperativ al unui stil de muncă efi
cient : „După adoptarea in unanimi
tate a programelor de dezvoltare,
acum hotăritdare este munca orga
nizatorică, politică pentru realizarea
acestora". Imperativ ce presupune o
temeinică cunoaștere a realității, o
judicioasă planificare a muncii, o
rațională și echilibrată repartizare a
forțelor, încadrarea în termenele sta
bilite și precizarea răspunderilor. De
asemenea, trebuie să se aibă in ve
dere ca indiferent de amploarea obiectivului de atins, operativitatea

apretură și vopsitorie — unde nu se
mai putea aplica tehnologia de fabri
cație impusă". Ce a întreprins comite
tul de partid ? Membrii biroului, îm
preună cu cadrele de conducere ale
unității au
stabilit pe loc măsuri
privind raționalizarea consumului de
gaz metan în alte ateliere care pu
teau să lucreze după o soluție teh
nologică de moment. Participanții la
analiză, repartizați pe ateliere și li-,
nii de fabricație, au primit sarcini
concrete privind aplicarea de urgen
ță a măsurilor stabilite. Coordonarea
întregii activități a revenit secreta
rului adjunct cu problemele econo
mice al comitetului de partid. în
această acțiune au fost atrași și co-

Din experiența organizațiilor de partid
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in sprijinul îndeplinirii sarcinilor economice

să nu fie confundată cu pripeala, cu
superficialitatea. O acțiune declan
șată în grabă, fără o bună pregă
tiră în prealabil, are nu o dată un
caracter improvizat, cu consecința
unor efecte negative, a căror reme
diere necesită apoi eforturi supli
mentare. Or. in cazul amintit, co
mitetul de partid de la- „Doroban
țul". unitate fruntașă pe ramură, a
dovedit tact, spirit de orientare,
probînd încă o dată maturitatea sa
politică și organizatorică.
Un alt atribut al operativității îl
reprezintă inițierea neîntîrziată de
acțiuni și angajarea cu precădere a
forțelor proprii în îndeplinirea unor
sarcini, indicații și orientări cuprinse
in cuvîntările tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu prilejul unor plenare
ale C.C. al P.C.R., consfătuiri și vi
zite de lucru, în hotărîrile de partid
și legile statului, fără a mai aștepta
noi instruiri din partea organelor lo
cale. „Bunăoară, ce indicații să mal
așteptăm cînd ne-am aflat față în
față cu greutățile izvorîte din aspri
mea vremii din această iarnă ? — ne
spunea tovarășul Teodor Nemțoiu,
secretar adjunct cu problemele eco
nomice al comitetului de partid. Pre
siunea gazului metan în rețea scă
zuse mult și situația devenise pre
cară In două sectoare de bază —

muniști din activul de partid, pre
cum inginerii Adrian Nuțescu și Ta
tiana Ilie, subinginerul Aurel Tudose care, împreună cu șefii de atelie
re, au aplicat soluții adecvate înxmai
puțin de 24 de ore. Astfel, în pofida
greutăților au fost create condiții
care au asigurat onorarea tuturor
contractelor de export. Ba, mai mult,
in numai 20 de zile, întreprinderea
„Dorobanțul" a realizat o economie
de 12 000 metri cubi gaz metan.
Discernămîntul în alegerea mijloa
celor celor mai potrivite in atingerea
cu rapiditate a unui obiectiv consti
tuie încă o exigență a operativității.
O exigență de care comitetul de
partid de la întreprinderea ploieștea
nă a ținut seama atunci cînd a exa
minat situația creată în urma cererii
unul partener extern de a devansa
livrarea cantităților de stofe prevă
zute . în contracte cu 30 de zile. Au
fost păreri și păreri. Unii au sugerat
să se anunțe centrala, ministerul
pentru a pregăti terenul invocării
„cauzelor obiective" in cazul în care
cererea n-ar fi putut fi satisfăcută.
Comitetul de partid, împreună cu bi
roul executiv al consiliului oameni
lor muncii au examinat problema
nou creată pe toate fețele. Dificultă
țile erau evidente : reorganizarea
fluxului de producție, schimbarea

priorităților, a lucrului pe războaie,
introducerea rapidă a unor tehnolo
gii. Din capul locului a fost insă
combătută cu energie soluția mini
mei rezistențe, aceea de a se renunța
la comandă, pornindu-se de la pre
misa că unitatea dispune de capaci
tatea tehnică, de forțele umane ne
cesare pentru a onora cererea parte
nerului extern. Pledau în plus exem
plele de responsabilitate și de anga
jare ale colectivului in învingerea
unor dificultăți similare. De aceea au
fost analizate cu atenție forțele printr-o largă consultare a specialiștilor,
a muncitorilor cu experiență politică
și profesională, a fost stabilit un plan
de acțiune care a circumscris cu
exactitate răspunderile serviciilor de
concepție și tehnologice, ale secțiilor,
ale comuniștilor din aceste comparti
mente. a fost constituit-un colectiv
din activul de partid care a primit
sarcini precise în acest scop. De ase
menea, comitetul de partid a exerci
tat, prin membrii tsăi, un control operativ al îndeplinirii planului de
acțiune, intervenind la timp pentru
înlăturarea unor dereglări. Totodată,
prin intermediul formelor muncii po
litico-educative s-a apelat la conști
ința muncitorească a textili stelar.
La gazeta de perete a întreprinde
rii a fost expus un articol, în care,
printre altele, se arăta : ..Este o ac
țiune care ne interesează pe noi toți.
Îndeplinirea planului la export de
pinde de desfășurarea în cele mai
bune condiții a acestei acțiuni". Co
lectivele de agitatori și-au spus și
ele cuvîntul. Rezultatul : comanda a
fost onorată în termenii solicitați de
beneficiar. O altă consecință, deloc
neglijabilă, a fost creșterea presti
giului întreprinderii, a capacității ei
de a asigura îndeplinirea promptă
a obligațiilor contractuale, ceea ce
s-a concretizat în primirea de noi
și importante comenzi.
Stilul de muncă al organelor și or
ganizațiilor de partid, al comuniștilor
în general semnifică un concept cu
multiple laturi. Una dintre ele este,
după cum am văzut, și operativita
tea. Și numai măsura în care se ține
seama de această trăsătură de fond
a stilului de muncă — și exemplele
amintite și-au propus să ilustreze
parțial acest aspect — va conferi ac
țiunilor întreprinse dinamism și, în
ultimă instanță, eficiența scontată.

Constantin VARVARA
Constantin CAPRARU

De la un meșteșug străvechi
la industria modernă
*

La cooperativa „Cerami
ca", din Horezu, meșterul
olar Dumitru AvJam ro
tunjește, cu miinile lui
aspre, un vas de lut, sub
privirile atente ale celor
două ucenice ale sale —
Silvia Păunescu și Maria
Petrescu. Lutul, ușor ume
zit, se lasă modelat, creș
te, se metamorfozează, pe
reții lui căpătînd grosimea
unei foițe cenușii pe care
focul cuptorului o va întări,
mai tîrziu, dăruindu-i, prin
smalțul suflat deasupra,
policromia peisajului horezean.
Cele două ucenice ur
măresc cum apar și se aglomerează, în interiorul
vasului.
prin scrijelare,
cercuri concentrice, aidoma
unor fine curbe de nivel —
unde sonore, înregistrînd
parcă, în lut. ca pe un
disc de ebonită, strigătul
victorios al vestitului cocoș
horezean, marcă de presti
giu a ceramicii multisecu
lare din acest colț de
tară.
Meșterul Dumitru Avram
a învățat meșteșugul de la
unchii săi, olari în depre
siunea Horezului, în rînd
cu ceilalți olari ai Vîlcei,
care, in trecut, băteau bîlciurile din tîrgurile Româ
niei, vînzîndu-și marfa, agonisindu-și traiul. Un trai
aspru, stropit cu multă su
doare șl nesiguranță, cu
umilințe și tristețe. Locul
poeziei ? Doar în cîntecul
. tăcut al formelor și motive
lor populare conservate, ca
o comoară, din generație în
generație^în sufletul aces
tor oameni.
— Nu, nu au știut că fac
artă — răspunde meșterul
unei întrebări pe care i-am
pus-o. Și poate nici nu i-ar
fi interesat lucrul acesta,
pentru că viața nu era
ușoară, nu-ți lăsa răgazul
să chibzuiești dincolo de
grija piinii zilnice.
— Am stat de vorbă, aici,
in Dealul Olarilor, cu meș
teri vestiți.
Mărturisesc
căutări creatoare, sensibi
lități cu aripi artistice...
— Ceea ce ați constatat
nu contrazice ce am afir
mat eu. Timpul nostru so
cialist prețuiește frumosul,
îl sprijină să se afirme, îi
netezește drumul. Mulți
dintre
noi,
împătimiții
ceramicii, și-au unit pu
terea de muncă în coope
rativă. Lucrăm în alte con
diții, siguri pe ziua de
mîine, cu utilaje perfecțio
nate, cu mai multă sudoare
a minții și a sufletului decit
a frunții. Creația de artă
e la îndemina tuturor.
— Nu cumva — riscăm
noi o altă întrebare — prin
industrializare meșteșuguj
dumneavoastră își pierde
din personalitate în favoa
rea utilului ?
Meșterul zîmbește. Nu
ridică privirile de la lucrul
său. Cele două ucenice
ciulesc și ele urechile.
— Ați fost în magazinul
cooperativei din centrul
orașului — spune meșterul
după ce a încheiat o ultimă
„curbă de nivel" pe vasul
de lut. Ați văzut acolo di
ferite obiecte din ceramică.
Ați avut cumva impresia
că nu sînt unicate ?

— Păi... chiar unicate
sînt ! O frumusețe intr-o
diversitate de o bogăție
care-i uimise pe niște tu
riști străini aflați în ma
gazin.
— Ei, bine, fiecare vas de
acolo a trecut prin miinile
noastre, in cooperativă.
Sînt unicate, prip multitu
dinea motivelor și a com
binațiilor lor. Noi, aici, la
Horezu, avem o semnătură
colectivă, așa cum colectiv
este și tezaurul de frumu
seți transmis din bătrini. îl
sporim cu fantezia noastră,'
cu ce ne-a dăruit și ne
dăruiește
noua
noastră
viață sufletească. Am și eu
ideile mele și mi le impun
în smalțul acesta, fără să
mă împiedice ceva, sint în-

demnat să mi le exprim.
Fetele acestea învață par
tea tehnică a meșteșugului,
dar cînd vor trece să dea
formei de lut scinteie de
frumusețe apoi o vor da
din sufletul lor, așa cum
s-a modelat el în bătătura
casei lor, in bătătura sa
tului lor. Soția mea a în
vățat meșteșugul de la
mine. A mers o vreme pe
ideile mele. Apoi a îndrăz
nit să aducă linie nouă, de
la ea, din satul Măldărești
și vazele de flori pe care
le face au acum altă stră
lucire. De aceea, zic, cera
mica noastră de Horezu
capătă nouă vigoare, prin
frumusețea vieții de azi, și
răspîndire în lume, prin
recunoaștere și prețuire cu
nimic scăzute de mijlocul
industrial de
care ne
servim.
Fostul sat, de pînă mai
ieri, orașul de astăzi își
aliniază mîndru blocurile
noi de locuințe — linii ar
hitectonice moderne, năs
cute in ultimii ani, între
celelalte construcții, mai
vechi, ale căror pridvoare
sint sprijinite cu stîlpi de
piatră cioplită îh stil brâncovenesc. Căutăm elemen
tul care asigură integrarea
armonioasă a formelor ar
hitectonice noi în cele tra
diționale și-l descoperim în
briiele de ceramică marcate
cu acel cocoș horezean
multiplicat la nesfîrșit,
cocoș veghind pe frontispi
ciul blocurilor. Este, în se

meția lui. același gind al
atitor meșteri Avram, care
știu să împrăștie frumuse
țe peste tot, cu discreție
și finețe de suflet îndelung
cultivate din tată în fiu.
Și cintecul și jocul au,
aici, la Horezu, glasul lor
propriu — poezia e prinsă
în cusătura iilor, in crestă
tura măiastră a lemnului,
in foaia de acant desprin
să cu dalta din fibra albă
a pietrei. Toate acestea sint
zestre
pentru
prezent,
firesc adaptate la Viața
modernă,
constituindu-se
ca podoabe ale ei. Ieri se
țeseau la războiul bătrinesc
macaturi, incîntînd ochiul
prin aranjamentul surprin
zător al culorilor. Se țes și
astăzi. Dar in noua fabri-

că de stofe de mobilă con
struită pe noua platformă
industrială a orașului am
descoperit în țesătura de
lînă ieșită de probă din
mîinile tinerelor muncitoa
re motivele macaturilor și
covoarelor Horezului. Un
transplant spiritual izbutit,
care leagă trecutul de pre
zent și prezentul de viitor,
continuînd, la alte propor
ții, izvorul nesecat de fru
musețe de pe acest meleag.
— E un izvor viguros —
ne spunea Petre Bardașu,
secretar adjunct al comi
tetului orășenesc de partid,
căruia îi împărtășisem aceste observații. Și, să știți,
generațiile tinere ale Ho
rezului parcă sînt și mai
înzestrate. Fie că lucrează
în construcții sau in agri
cultură — avem și o coope
rativă meșteșugărească, în
trunind îndeletniciri cu
vechi tradiții în valorifica
rea materiilor prime locale
— fie că s-au calificat în
meserii necesare in noul
bazin carbonifer al Horezu
lui sau în industria ușoară
și alimentară, ramuri noi
aici, care dau forța econo
mică puternică orașului, de
neînchipuit înainte vreme,
ei își demonstrează ageri
mea și disponibilitățile cu
o îndrăzneală, cu o sigu
ranță necunoscute horezeanului din trecut.
— Totuși, Horezu nu a
fost o localitate necu
noscută...
— Sigur, era cunoscută

prin pitorescul ei, ca vatră
etnografică cu trăsături
proprii. Dar. ca atîtea alte
localități ale țării purtind
denumirea de tirguri — și
cu toții știm ce însemna
un tirg în trecut, punct cu
extrem de limitată activi
tate economică — Horezu
și-a pus in acțiune propri
ile forțe, răspunzind cu
glas propriu cerințelor vie
ții moderne. E de nerecu
noscut. Din sat și tirg obiș
nuit a devenit oraș cu o in
dustrie depășind cu mult
limitele artizanale. în ul
timii 10—15 ani, sfera lui
de manifestare a depășit
plaiul subcarpatic, a ieșit
în vederea țării, a trecut
și hotarele ei, prin expor
tul său industrial — mobi
lă, ceramică, încălțăminte,
textile, confecții, marochinărie. Toate cu un specific
al lor, inconfundabil. De
industrie, în trecut, cum
spuneam, nici nu a putut
fi vorba. Datorită impor
tantelor investiții de care
beneficiem, ne-am făurit
acum o industrie a cărei
producție, de pildă, anul
acesta, se ridică la peste
325 milioane lei ; în cinci
nalul viitor această valoare
se va dubla. Și numai prin
valorificarea materiilor pri
me locale, socotite tradi
ționale : lemnul, piatra,
lina, lutul horezean.
— Aminteați de sporul de
frumos adus de generațiile
tinere...
— Da, în ceramică, tn
cusături, în țesături, în fa
bricarea de mobilă. Chiar
și promoțiile de tineri care
se realizează ca electricieni,
mecanici, electroniști în in
dustria extractivă și în cea
ușoară, de pe noua noas
tră platformă industrială —
cu toții au in suflet frumu
sețea poeziei acestui loc.
Iată, printre ei sînt mulți
componenți ai ansamblului
..Brădulețul", care a evo
luat pe scene in străinăta
te, obținind distincții de
prestigiu ; alții, cu care am
lucrat in cercul plastic al
liceului — unde sînt pro
fesor de desen — și-au
văzut lucrările apreciate in
țară și in străinătate. Peste
60 dintre ei au primit pre
mii. Au fost elevi, au cres
cut, s-au împlinit ca oa
meni, au în grija lor utilaje
complicate în fabrici sau
în mine... Dar dansul, cin
tecul, pictura le Însoțesc
neîntrerupt munca. Poate
că de aceea, gîndesc eu, pe
ce pune mina un horezean
se preface in floare.
Lutul suflat cu smalț și
împestrițat cu florile mun
telui luminează streașină
noilor blocuri ale orașului ;
in stofa de lînă ieșită din
modernele războaie ale
noii fabrici se vor legăna,
ca sub suflarea vîntului,
pajiștile vîlcene ; mobila
țărănească duce pe alte
meleaguri, crestat in lem
nul de brad, rotundul so
lar rătăcit în vița de vie ;
piatra albă de Vîlcea iși
imprimă, sub sărutul dălții
de oțel, foaie foșnitoare de
fag, ca în vechea baladă.
Da, pe ce pune mina un
horezean se
preface în
floare !

Dionisle SINCAN
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CERINȚE
PRIORITARE
• IDENTIFICAREA OPERATI
VĂ A TUTUROR TERENURILOR
UNDE SE POATE TRECE LA
SEMĂNAT
• PRIN FOLOSIREA AGRE
GATELOR
COMBINATE
DE
MAȘINI AGRICOLE SĂ SE
SCURTEZE PERIOADA DE ÎNSĂMÎNȚARE SI SĂ SE REDUCĂ
SUBSTANTIAL CONSUMUL DE
CARBURANȚI
• SĂ FIE ÎNCHEIATA PRE
LUAREA SEMINȚELOR, ASTFEL
ÎNCÎT LUCRĂRILE DE PRIMĂ
VARĂ SĂ SE DESFĂȘOARE
NEÎNTRERUPT
• ÎNALTĂ RĂSPUNDERE DIN
partea specialiștilor si
MECANIZATORILOR
PENTRU
CALITATEA LUCRĂRILOR

Prin părțile Bacăului, iama încă
n-a predat
ștafeta, dar lucrătorii
ogoarelor sînt gata să iasă în orice
moment la cîmp. Peste tot, în uni
tățile agricole se fac ultimele pre
gătiri în vederea celei mai scurte
campanii de însămînțare a culturi
lor de primăvară. Reparațiile și re
viziile la tractoare și mașini agricole
s-au încheiat. în magaziile unități
lor agricole a fost adusă și depozi
tată cu grijă cea mai mare parte a
semințelor necesare, continuă ferti
lizarea culturilor de griu și orz, pre
cum și transportul îngrășămintelor
naturale. Pe ansamblul județului
au fost transportate la cîmp peste
326 000 tone de gunoi de grajd, cu
84 000 tone peste prevederile pro
gramului stabilit, cele mai bune re
zultate fiind obținute in unitățile
din consiliile agroindustriale Dealu
Morii, Ștefan cel Mare, Filipești,
Hemeiuși, Traian.
în unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Filipești vor fi însămînțate, în această primăvară, aproape 9 000 hectare cu diferite cul
turi. Inginerul-șef al consiliului,
Mîhal Terinte, ne-a informat că
eforturile cooperatorilor și mecani
zatorilor sînt concentrate la fertili
zarea terenurilor pentru a se obți
ne recolte sporite, îndeosebi de
pe oele 2 000 hectare , destinate cul
turilor intensive. „Pentru viitoarea
recoltă au fost administrate pînă
acum 40 000 tone gunoi de grajd,
cantitate aproape dublă față de cea
din anii preoedenți — ne spune in
ginerul-șef al consiliului. Au
fost
fertilizate cu prioritate, dindu-se
cîte 60 tone la hectar, suprafețele
destinate
culturilor
intensive de
cartofi și sfeclă de zahăr. Totodată,

Legumele
(Urmare din pag. I)
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tarea cît mai devreme a usturoiului,
înainte ca in sol să se atinga tem
peratura amintită. Și la ceapă, fie că
se cultivă prin insămințarea directă
sau prin plantarea arpagicului, este
necesar ca aceste lucrări să fie făcute
cît mai devreme, îndată după zvintarea solului. Ca atare, datoria con
ducerilor de unități agricole este ea,
organizind munca in acord global la
culturile respective, sa asigure efec
tuarea imediată a lucrărilor de plan
tare spre a se crea condițiile ne
cesare pentru realizarea de recolte
cît mai mari.
Tot din aceste zile se insămințează
și alte legume cu mare pondere in
alimentație, intre care rădăcinoasele
— morcovii, pătrunjelul, pâstirnacul
și țelina — ocupă un loc important.
Pe baza programului de dezvoltare a
legumiculturii, aceste produse ur
mează să fie obținute in cantități
mult mai mari, astfel incit piața să
fie bine aprovizionată in tot cursul
anului. Important este ca la fiecare
din aceste culturi, îndeosebi la cele
deficitare, cum este țelina, să fie
respectată, încă de la semănat, su
prafața stabilită. Țelina, de exemplu,
să fie cultivată numai prin răsad.
Nicăieri nu trebuie admisă nici un
fel de abatere de Ia disciplina de
plan, de la tehnologia stabilită. Peste
X tot este absolut necesar să se acțio
neze energic in vederea realizării,
pe sortimente, a suprafețelor prevă
zute a se cultiva cu rădăcinoase.
Din toamna anului trecut au fost
însămințate 36 000 hectare cu diferite
legume, din care 24 000 hectare cu
verdețuri. Unele din acestea — spa
nacul, salata, ceapa și usturoiul ver
de'— urmează să fie recoltate eșalo
nat, pe toată durata primăverii. Pen
tru a exista garanția realizării pro
ducțiilor prevăzute, organele de spe
cialitate' împreună cu specialiștii din
unitățile agricole au controlat starea
culturilor și au stabilit ce măsuri să
fie aplicate in cazul celor afectate
de temperaturile scăzute din cursul
iernii. Astfel, s-a asigurat o rezervă
de răsaduri de salată care să fie
plantate in golurile din culturi. De
asemenea, se va aplica fertilizarea
suplimentară a unor suprafețe, incit
să se asigure dezvoltarea normală a
plantelor. Important este ca specia
liștii din unitățile agricole să aplice
punct cu punct aceste măsuri, astfel
încît să fie obținute cantități cît mai
mari la legume-verdețuri.
Realizarea integrală a planului la
producția de legume este o problemă
de mare însemnătate economică, care
privește atit. unitățile de producție,
cit și cele de valorificare. Pentru
aceasta trebuie să se muncească or
ganizat, cu răspundere, incă din aces
te zile de început de primăvară. De
aceea, organele și organizațiile de
partid, consiliile populare și organele
de specialitate au datoria să urmă
rească îndeaproape ca toate sorti
mentele de legume să fie însămințate
și plantate la termenele prevăzute și
în condiții superioare de calitate.

se aplică îngrășăminte chimice pe
semănăturile de toamnă. Pe terenu
rile unde stratul de zăpadă a fost
gros, iar mijloacele mecanice nu au
putut fi folosite, fertilizarea s-a fă
cut manual".
Cu toate că pe ansamblul județu
lui s-a depășit programul de ferti
lizare, in unele unități cantitățile
de îngrășăminte naturale transpor
tate sînt încă sub nivelul posibilita-

de plantat sînt pregătite pentru ad
ministrarea concomitentă a îngră
șămintelor chimice complexe pe în
treaga suprafață destinată acestei
culturi. La cooperativele agricole
din comunele Răchitoasa. Nicolae
Bălcescu,
Traian, Berești-Tazlău,
Răcăciuni, Cleja și Fărăoani, pregă
tirile temeinice din aceste zile oferă
certitudinea că toate lucrările vor fi
făcute la timp și bine. Inginerul Ce

IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL BACĂU

Totul este gata pentru

începerea lucrărilor în cîmp
ților. Ne referim, în mod concret, la
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Podu Turcului,
Izvoru
Berheciului și Moinești, unde s-au
transportat cantități ce reprezintă
doar 70—80 la sută din oele prevă
zute în planul pe primul trimestru,
în decurs de o săptămină, cantita
tea de îngrășăminte naturile trans
portate la cîmp în consiliul agroin
dustrial Podu Turcului a fost ' de
numai opt tone, iar în unitățile con
siliului agroindustrial Izvoru Berhe
ciului — 60 tone.
Pentru scurtarea timpului de exe
cutare a însămînțărilor de primăva
ră, o mare atenție s-a acordat și se
acordă. în continuare, pregătirii se
mințelor și a materialului de plan
tat. La cooperativa agricolă BereștâBistrița se face controlul cartofilor
de sămință. La această unitate, ca
și la Săucești. Filipești și în fer
mele specializate în cultivarea car
tofilor de la I.A.S. Bacău s-a or
ganizat calibrates tuberculilor de
sămință pe două mărimi, astfel in
cit să se poată utiliza cu randament
maxim mașinile de plantat și să se
asigure
densitatea corespunzătoare
a plantelor. De asemenea, mașinile

zar Duță de la cooperativa agrico
lă Negri, bunăoară, ne invită să
constatăm „pe viu" modul cum au
fost soluționate problemele de care
depinde scurtarea timpului in care
vor fi efectuate lucrările de însămințare. întreaga cantitate de să
mință necesară pentru cele aproape
1 000 hectare care vor fi însămințate
in această primăvară se află în ma
gazii, depozitată in condiții cores
punzătoare.
O lucrare căreia organele de partid
și de specialitate din județ îi acordă
maximă
atenție este identificarea
fiecărei porțiuni de teren în vederea
sporirii suprafețelor cultivate. în
acest scop, sînt introduse în circui
tul agricol importante suprafețe de
terenuri în pantă, -se fac lucrări de
decolmatare a canalelor și rigolelor
pentru scurgerea apei de pe ogoare
și prevenirea excesului de umidita
te de pe culturi.
Acum, cînd zăpezile sînt în curs
de topire pe terenurile agricole si
tuate pe văi și lunci, sute și sute
de oameni curăță canalele și rigo
lele pentru a evita băltirea apelor
și sufocarea culturilor. Pe terenurile
situate în lunca Șiretului, 150 de

cooperatori din Săucești șl tot atâția
din Filipești curăță cu lopețile ză
pada din canalele de irigații sau
desecări. Pentru reducerea duratei
insămințărilor, la cooperativa agri
colă din Sascut, zilnic, o sută de
Cooperatori, îndrumați de inginerulșef Nicolae Păvăloiu, sapă gropi
pentru acumularea apelor în vederea
evacuării lor ulterioare cu motopompele de pe terenurile agricole
joase, fără scurgere naturală. La fel
procedează cooperatorii din Săucești.
Filipești, Cleja și Răcăciuni.
Pregătirile pentru insamințarea
culturilor de primăvară implică un
plus de atenție, eforturi stăruitoare
în unitățile cu suprafețe mari de te
renuri în pantă, care predomină in
cuprinsul județului. La Ungureni
este în curs de amenajare un peri
metru etalon pentru ameliorarea te
renurilor in pantă.
Esențial este
insă ceea ce se face pe suprafețe
mai mari sau mai mici in toate uni
tățile agricole. La C.A.P. Parihcea,
bunăoară, 87 la sută din cele 2131
hectare agricole
sînt terenuri în
pantă, iar din acestea 500 hectare
sînt pante nemecanizabile. de pes
te 30 grade. O bună parte a aces
tora au fost repartizate în acord
global pentru a putea fi lucrate cu
atelajele. „Vom face tot ce depinde
de. noi pentru a executa bine și cît
mai repede lucrările de primăvară
— ne spune inginerul-șef Gheorghe
Roman. Este necesar să fim spriji
niți cu mai multe mijloace mecani
ce. Pentru cele 50 hectare cartofi
există, o singură mașină de plantat,
dar și aceasta casată. Anul trecut
s-au obținut 18—20 tone cartofi pe
suprafețele plantate la timp și nu
mai șase—opt tone unde această lu
crare s-a efectuat cu întârziere".
Ținind seama dă condițiile din această primăvară mai rece și cu
umiditate abundentă este cu atit
mai necesară soluționarea acestei
probleme spre a nu se mai întârzia
plantarea cartofilor. Poate că este
un caz izolat, dar fapt e că și uni
tățile cu suprafețe mici de cartofi
sau alte culturi trebuie sprijinite
pentru a obține recolte sporite.

Constantin BORDEIANU
Gheorghe BAITA
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0 valoroasă soluție care asigură triplarea
duratei de funcționare a acumulatoarelor
într-o scrisoare primită recent
la redacție, cititorul Toma Bujor,
maistru electrician la întreprinderea
„Independența" din Sibiu, ne soliei-»
tă sprijinul in obținerea unor date
privind aplicarea tehnologiei de tra
tare a acumulatoarelor cu ajutorul
ultrasunetelor, procedeu elaborat de
conf. univ. dr. ing. Ilie Gavrilă de
la Universitatea din Brașov și pre
zentat în ziarul „Șcînteia".
Pornind de lă scrisoarea primită Ia
redacție ne-am interesat, la rîndul
nostru, de soarta acestei invenții,
care, la scara întregii economii, ar
putea conduce la econoriiii de sute
de milioane de lei. Amănunte ne
furnizează însuși autorul procedeu
lui, cont. univ. dr. ing, Ilie Gavrilă :
„Prezentarea în ziarul «Șcînteia»
a procedeului de creștere a energiei
înmagazinate și a duratei de ser
viciu a acumulatoarelor electrice cu
plumb a avut un rol decisiv in ex
tinderea aplicării invenției în mai
multe sectoare ale economiei, lată,
succint, cîteva dintre cele mai recen
te rezultate înregistrate în unele
întreprinderi. Unul din experimente
a fost efectuat la întreprinderea de
transporturi auto din Brașov, din ca
drul Centralei de transporturi auto,
și el s-a soldat cu următoarele re
zultate : cele 9 baterii cu electrolit
(soluție de acid sulfuric) tratate cu
ultrasunete și montate pe autoca
mioane ce au lucrat pe șantierul
canalului Dunăre — Marea Neagră
au asigurat efectuarea cu 192 000 km
mai mult decît autocamioanele care
au utilizat baterii obișnuite (neultrasonate). Altfel spus, durata de ser
viciu a bateriilor ultrasonate a fost
de 3,7 ori mai mare decît a bate
riilor martor.
Cea mai importantă aplicație este
însă acum in curs de desfășurare.
Cu sprijinul Comitetului județean
.Argeș al P.C.R. și al conducerii în
treprinderii de transporturi auto din
Pitești a fost construită prima sta
ție de ultrasonare a acumulatoarelor
electrice, care funcționează cu bune
rezultate. Ea asigură acumulatoare
lor noi pe care le folosește între
prinderea o durată de serviciu de
2—3 ori mai mare, cu o energie de
debitare cu pină la 50 la sută supe
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rioară fată de acumulatoarele obiș
nuite. Prin aceasta, întreprinderea
piteșteană va realiza o economie
anuală de peste un milion de lei.
între timp, ca urmare a unei co
laborări cu chimistul Anton Feier,
de la întreprinderea chimică din
Codlea, am adus o serie de îmbună
tățiri procedeului, cu rezultate de
osebit de favorabile. De data aceas
ta am tratat cu ultrasunete și pasta
din care sint concepute plăcile ce
inmagazinează energia electrică din
acumulator. Efectele sînt specta-

CUM ESTE
APLICATĂ Șl

GENERALIZATĂ ?
culoase. Energia de debitare a acu
mulatoarelor crește cu valori de
pină la 70—75 la sută, în compara
ție cu acumulatoarele neultrasonate. folosite ca referință. Aceasta în
seamnă că un acumulator de 70 VA
oră, utilizat frecvent la autoturis
me, prin ultrasonare își poate spori
capacitatea pînă la 120 voltamperi
oră. Și pentru această nouă soluție
avem solicitări din partea unor în
treprinderi din industria construc
toare de mașini, minieră etc. Din
păcate, nu putem răspunde tuturor
solicitărilor, deoarece nu este incă
rezolvată definitiv problema con
struirii generatoarelor ultrasonice de
energii mari.
într-o ședință organizată de Con
siliul Național pentru Știință și
Tehnologie cu directori de fabrici,
ingineri-șefi și reprezentanți ai
unor ministere interesate, s-a stabi
lit formarea a două comisii care să
se ocupe cu aplicarea ultrasunete
lor în diverse
procese tehnolo
gice. In
cadrul acestei consfă
tuiri s-a luat hotărîrea ca o uni
tate economică să fie desemnată

pentru construirea de generatoare
ultrasonice de energii mari cu frec
venta de 1 MHz, necesare ultrasonării acumulatoarelor. Pină în pre
zent nu s-a trecut incă la transpu
nerea in practică a acestei hotărîri.
Or. ținind cont că fiecare întreprin
dere de mărime mijlocie cheltuiește
anual importante sume de bani pen
tru acumulatoare și, de asemenea,
avind în vedere că plumbul este un
material deficitar, prin generalizarea
acestui procedeu s-ar putea realiza
economii de multe sute de milioane
de lei".
Lucrurile credem că sînt destul de
clare. Specialiștii din țara noastră
au elaborat și experimentat o teh
nologie deosebit de valoroasă, care
triplează durata de viață a acumula
toarelor. Sîntem convinși, fapt do
vedit și de scrisoarea cititorului nos
tru ’ de la „Independența“-Sibiu, că
multe întreprinderi ar fi interesate
în asimilarea procedeului. Impedi
mentele generalizării lui sînt. după
cum se constată, de natură organi
zatorică. Generatorul de ultrasunete
de mare putere este, intr-adevăr, o
piesă pretențioasă, dar nu depășeș
te posibilitățile de realizare ale în
treprinderilor din tară sau ale unită
ților de cercetare cu puternice sec
toare de producție. Deci, există
practic posibilități tehnice și mate
riale pentru fabricarea de genera
toare. De altfel, cel mai indicat lucru
ar fi ca aceste generatoare să intre
în dotarea întreprinderilor producă
toare de acumulatoare. în acest fel,
toate acumulatoarele ar fi tratate de
Ia bun început cu ultrasunete, ceea
ce ar asigura o eficientă deosebit
de mare pe ansamblul economiei
naționale. In același timp, aseme
nea generatoare, care să fie utiliza
te la ultrasonarea electrolitului. n-ar
trebui să lipsească din atelierele de
formare și încărcare a acumulatoa
relor din întreprinderi. în acest fel,
noua tehnologie ar putea fi pe de
plin fructificată în beneficiul eco
nomiei naționale, al nostru, al tu
turor.

Vlaicu RADU

TERMOCENTRALELE PE CĂRBUNE

să funcționeze la parametri cit mai inalți!
Preocuparea centrală — asigurarea unei producții
ritmice, superioare
Oameni cu o bogată experiență
profesională, energeticienii de la în
treprinderea electrocentrale MintiaDeva se află de mai mulți ani prin
tre colectivele fruntașe m întrecerea
socialistă pe ramură. Și in acest an,
in condițiile iernii deosebit de ge
roase, care a creat mari greutăți in
desfășurarea normală a activității de
alimentare cu cărbune a centralei,
energeticienii de aici au depus efor
turi deosebite pentru a asigura econo
miei naționale cantități cît mai mari
de energie electrică. Ca urmare, de
la începutul anului și pină in pre
zent s-au pulsat in sistemul ener
getic național .1,515 miliarde kWh energie electrică, cu 207.6 milioane
kWh mai mult decit s-a prevăzut in
plan.
Acum, preocuparea centrală a în
tregului colectiv este de a asigura un
mers constant, la parametri ridicați,
a tuturor grupurilor energetice, pen
tru a funcționa ritmic cu o putere

de 1 000 MW pe zi. Cum se ac
ționează pentru îndeplinirea acestui
obiectiv ? La gospodăria de cărbune,
din cauza suprasolicitărilor in pe
rioada geroasă, ambii butuci ai ro
ților dințate de la culbutor au cedat

MINTIA-DEVA
și cîteva zile; descărcarea s-a efec
tuat manual.
— Greutățile întâmpinate la cul
butor, precum și defecțiunile apăru
te la cazanul 2 B și la unele mori
de cărbune au făcut ca producția să
înregistreze oscilații de la o zi la
alta, ne-a spus ing. Ieronim Rusan,
directorul termocentralei. Programul
elaborat imediat după ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R. are în vedere tocmai elimi
narea acestor neajunsuri și creșterea
mai accentuată a producției de ener
gie in perioada de vară.
Pentru creșterea gradului de dis
ponibilitate a agregatelor energetice
•și realizarea unei puteri constante
de 1 000 MW, un accent deose
bit se pbne pe asigurarea func
ționării neîntrerupte, la inalți para
metri, a tuturor instalațiilor, precum
și pe îmbunătățirea sistemului de
perfecționare a pregătirii profesio
nale a tuturor categoriilor de energeticieni. In același scop, colectivul
atelierului mecanic, condus de ing.
Cornel Țugmeanu. a asimilat in fa
bricație un mare număr de piese de
schimb de mare complexitate, care
pină acum se importau, atit de ne
cesare bunei funcționări a termocen
tralei. precum și unele piese și subansamble destinate altor termocen
trale din tară. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

Măsurile recent întreprinse iși dovedesc eficiența
In ultima perioadă, la întreprinde
rea electrocentrale Rovinari s-au rea
lizat producții medii zilnice de peste
15 milioane kWh energie electrică.
Fără îndoială, efortul făcut de intregul colectiv al termocentralei pen
tru repunerea și menținerea in func
țiune a instalațiilor energetice este
cu totul meritoriu. Totuși, activitatea
din prima parte a anului a pus în
evidență și o serie de neajunsuri
tehnice și organizatorice. „Ne-am
confruntat cu situații critice ca ur
mare a înghețării utilajelor și insta
lațiilor — ne-a relatat maistrul prin
cipal Haralambie Pîrvulescu. Desi
gur, temperaturile au fost scăzute,
dar obișnuiți cu iernile ușoare din
ceilalți ani nu am luat măsuri pen
tru buna funcționare a tuturor aerotermelor, pentru închiderea neetanșeităților, acoperirea unor benzi și
încălzirea lor, pentru executarea unor instalații și dispozitive de pro
tejare și de dezafectare rapidă a uti
lajelor de sub influenta înghețului.
Am tras învățămintele necesare și
acum, în spiritul sarcinilor stabilite
de Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., acționăm pentru pre
gătirea corespunzătoare a tuturor agregatelor și instalațiilor".
Nivelul producției realizate în pri
ma parte a lunii martie confirmă că,
într-adevăr, s-au eliminat unele
neajunsuri și a sporit operativitatea
în intervenții. După cum ne-a rela
tat subinginerul George Condescu,

secretarul comitetului de partid, a
crescut răspunderea in efectuarea
reparațiilor, pentru supravegherea și
exploatarea in bune condiții a insta
lațiilor. La fiecare punct de lucru,
la fiecare utilaj de bază s-au intro
dus registre operative, prin care se
controlează și se urmăresc, din oră
în oră. parametrii de funcționare,
ceea ce previne in mare măsură

ROVINARI
avariile și creează posibilitatea unor
intervenții operative.
îmbunătățirea
parametrilor
de
funcționare ai grupurilor energetice,
întărirea răspunderii întregului per
sonal creează premise reale pentru
reeșalonarea și creșterea producției
de energie electrică pe cărbune, in
perioada de vară, pentru recupera
rea restanțelor din prima parte a
anului și compensarea reducerii pro
ducției în lunile de iarnă. Pentru
înfăptuirea acestui obiectiv, în spi
ritul exigențelor formulate de con
ducerea partidului, la Rovinari se
află în curs de materializare un pro
gram concret, de largă perspectivă.
Cîteva din măsurile inițiate ne-au
fost prezentate de directorul termo
centralei, ing. Ion Popescu :
— In primul rind am eșalonat pro

gramul de reparații pe tot timpul
anului, astfel ca grupurile rămase in
funcțiune să asigure in trimestrele
II și III o putere medie de 900—
1 000 MW, ne spune interlocutorul,
în mod special acționăm pen
tru completarea forței de muncă
la secțiile de exploatare, prin
încadrarea și ridicarea nivelului de
pregătire profesională a tinerilor ab
solvenți. Am și început, de altfel, un
program de instruire selectivă și in
tensivă cu întregul personal, urmind
ca cei care lucrează in posturi-cheie
să fie supuși unui examen-test.
— In acest context, care sint ele
mentele noi care dau garanția creș
terii disponibilității si capacității în
funcțiune a grupurilor energetice ?
— Odată cu efectuarea reparațiilor
capitale planificate, vom continua
acțiunile de modernizare. Astfel, la
grupurile 4 și 5 vom înlocui țevile
de la panoul din zona de elasticitate
a cazanului și vom monta suspensii
suplimentare la cazane. Vom efectua
înlocuirile ce se impun și la economizoare. Acdste lucrări ne dau cer
titudinea că grupurile 4 și 5 — ală
turi de grupurile 3 și 6. la care s-au
efectuat reparațiile capitale anul tre
cut — vor avea o fiabilitate mai
mare, contribuind la sporirea pro
ducției de energie electrică. (Du
mitru Prună, corespondentul „Scinteii").

îmbunătățirea calității cărbunelui — o condiție

hotăritoare
Activitatea energeticienilor de la
Uzina electrică Doicești are în
aceste zile, la fel ca și la în
ceputul anului, un pronunțat ca
racter de urgentă. Mereu este cîte
. ceva important de pus la punct, un
agregat sau o instalație de care de
pinde realizarea unei cantități în
semnate de energie electrică.
— Grupul nr. 7 continuă să func
ționeze cu putere redusă deoarece
unui ventilator de gaze arse i se
schimbă în acest moment rotorul —
ne-a informat șeful secției, inginerul
Ion Ene. Intr-o situație asemănătoase se află și cel de-al doilea grup
de 200 MW. la el fiind în reparație
o pompă de alimentare cu apă a
cazanului.
Două urgențe, așadar, a căror so
luționare a fost încredințată forma
țiilor conduse de maiștrii Constantin
Cristea, Ion Moc și Dumitru Vlad.
Practic, însă, se acționează, ca să
spunem așa, pe mai ihulte fronturi,
odată cu aceste agregate conducă
toare fiind oprite pentru revizie și

o serie de alte utilaje, printre cars
mori de cărbune, benzi transportoa
re, aparatură de măsură, comandă
și protecție.
Intrucît morile de cărbune conti
nuă să constituie un „loc îngust" pe
fluxul tehnologic, datorită uzurii ra-

DOICEȘTI
pide a paletelor, conducerea centra
lei a luat recent măsura de a orga
niza cîte patru formații de muncitori
pe fiecare schimb, care Să se ocupe
numai de repaletarea acestor utilaje.
Totuși. în pofida măsurilor luate,
nivelul producției înregistrează fluc
tuații destul de mari. In consecință,
în perioada care a trecut din acest
an, planul la producția de energie
electrică nu a fost îndeplinit inte
gral.
— In adunarea generală a oame
nilor muncii am analizat cu exi

gență neajunsurile proprii, care au
influențat negativ nivelul producției
și am stabilit un program concret
de acțiune — ne-a spus inginerul
Miklos Zoldi, directorul unității. To
tuși, mai este o problemă. Oscila
țiile in nivelul producției sint de
terminate, de cele mai multe ori. de
calitatea cărbunelui pe. care il pri
mim de la cei cinci furnizori ai noș
tri. în general, puterea calorică a
cărbunelui este sub. nivelul prevă
zut în proiect. întreprinderea mi
nieră Cîmpulung. bunăoară, care ne
livrează 80 la 'iută din cărbunele pe
care ii consumăm, ne trimite cărbune
cu o putere calorică medie de 1 500 Kcal
pe kg. fată de 2 150 Kcal pe kg cit
s-a prevăzut. Din această cauză pu
terea in centrală se reduce cu cîteva
zeci de megawați la fiecare din cele
două grupuri energetice. Se desprin
de deci necesitatea de a se îmbu
nătăți calitatea cărbunelui pentru a
se crea și pe această cale condiții
pentru sporirea producției de ener
gie electrică. (Gheorghe Manea, co
respondentul „Scînteii").

Termocentrala Ișalnița : camera de comandă

Activitatea de întreținere și reparații - mai bine
organizată
Starea de neîntreruptă veghe, de
activitate încordată, specifică lunilor
ianuarie și februarie se menține in
rindul energeticienilor de la între
prinderea electrocentrale Ișalnița.
Nu mai departe decit acum cîteva
zile, echipele conduse de maistrul
principal Mircea Barcaru, de maiștrii
Dumitru Scăunașu și Ion Iordache,
de șefii de echipă Dihoru și Eugen
Cămărașu, sudorii Năstase Buturoagă și Dumitru Radu, lăcătușii Ion
Florea, Gheorghe D'umitrică și Con
stantin Ispas au lucrat 16 ore fără
Întrerupere pentru remedierea unei
spărturi la supraincălzitorul cazanu
lui nr. 3 și a unei fisuri pe circuitul
apă-abur la cazanul nr. 6.
— Așa cum s-a indicat la ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., am luat măsuri pentru ex
tinderea, în perioada imediat urmă
toare. a capacității depozitului cen
tral de cărbune cu încă 150 000 tone,
fapt ce ne dă posibilitatea să ajun
gem la o capacitate totală de depo
zitare de un milion tone cărbune,
ne spune inginerul Ion Bărbulescu,
directorul termocentralei. Rezolva
rea problemei alimentării cu cărbune

reprezintă una din condițiile de bază
pentru sporirea producției de ener
gie electrică. In prezent avem in
stoc cărbune doar... pentru o singură
zi de funcționare. Practic, cazanele
sint alimentate în funcție de canti
tatea de cărbune pe care o livrează
zilnic minerii. Și aceasta nu este in-

IȘALNIȚA
totdeauna la nivelul necesităților
noastre.
Ce importanță are alimentarea ter
mocentralei cu cărbune de bună ca
litate o demonstrează în primul rind
nivelul producției de energie elec
trică. în decurs de numai citeva zile,
puterea disponibilă a termocentralei
a oscilat între 690 MW și aproape
800 MW. Cauza ?
— Calitatea cărbunelui, ne spune
inginerul Vasile Mănescu, directorul
tehnic al termocentralei. Toate insta
lațiile noastre sînt proiectate să
funcționeze cu cărbune a cărui pu
tere calorică trebuie să fie de 1 750

Kcal pe kg. Or, noi primim căr
bune cu putere calorică medie de
1 550—1 600 Kcal pe kg, cu mult ste
ril. în ce ne priyește, cu sprijinul
comitetului județean de partid, ac
ționăm cu întreaga răspundere pen
tru materializarea indicațiilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
recenta consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R. Astfel, activitatea de
reparații am pregătit-o mai bine ca
orieind. Avem în stoc aproape 400
tone țeava specială pentru cazane,
am verificat utilajele și am stabilit
exact lucrările ce trebuie executate
la fiecare din cele opt grupuri. Am
stabilit o colaborare cu întreprin
derea de utilaj greu din Craiova,
care deja a început să ne execute un
mare volum de piese de schimb. Am
repartizat instalațiile pe formații de
lucru și echipe. Totodată, am întărit
edhipele de intervenții cu 12 oameni
pe fiecare schimb, care pot astfel
să remedieze operativ defecțiunile
accidentale. In fine, am luat mă
suri pentru ridicarea pregătirii pro
fesionale a tuturor energeticienilor.
(Nicolae Băbălău, corespondentul
„Scînteii").
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Ifl IMBIMTW CONCEPȚIEI BEVDlUTIONflBE A CLASEI MONOM
NOUA REVOLUȚIE AGRARĂ

- un nou mod de muncă, de viață
și de gîndire al țărănimii noastre
supune „transformarea generală a
felului de muncă, de viață și de
gindire al țărănimii noastre coope
ratiste, realizarea unei producții
agricole care să satisfacă din plin
necesitățile de consum ale întregu
lui popor, precum și alte cerințe
ale dezvoltării economiei națio
nale".
Acest imperativ al viitorului cin
cinal a făcut obiectul dezbaterii
de față, cu participarea unor reputați specialiști și lucrători din
agricultura județului Timiș — județ
care ocupă locul intii în ansamblul
țării sub raportul suprafeței agri
cole și arabile, deținînd, de ase
menea, primul loc in ce privește
ponderea
producției
cerealiere,
efectivele de porcine și producția
de carne.
La dezbatere au participat tova
rășii : ing. loan Josu, „Erou al
Muncii Socialiste".
președintele
cooperativei agricole de producție
din Topolovățu Mare, ing. Florentin
Cârpanu, „Erou al Muncii Socia
liste", directorul Combinatului pen
tru producerea și industrializarea
cărnii „Comtim". prof. dr. Constantin
Anderca, de la Institutul agronomic,
și dr. ing. Aurel Lăzureanu, direc
torul direcției județene pentru
agricultură si industrie alimentară.

In vasta operă teoretică a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conceptul
noii revoluții agrare — elaborare
științifică de adîncă sinteză a mul
tiplelor exigențe pe care le ridică
dezvoltarea intensivă a agriculturii
in etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism —
ocupă un loc esențial, de impor
tanță covîrșitoare. Clădită pe te
meiul cunoașterii aprofundate a ce
rințelor obiective ale legilor gene
rale ale edificării noii societăți, cit
și a realităților complexe ale agri
culturii românești — ramură de
bază in dezvoltarea economiei noas
tre — înfăptuirea noii revoluții
agrare cuprinde atit baza tehnicomaterială, cit și organizarea pro
ducției. Precizind că obiectivul
fundamental al intregii activități
din agricultură îl va reprezenta in
cel de-al optulea cincinal 1986—
1990 adincirea proceselor economico-sociale și tehnico-organizatorice pe care le implică desfășurarea
largă a noii revoluții agrare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia în
Raportul prezentat la Congresul al
XIII-lea al partidului că o ase
menea. prefacere revoluționară în
condiția agriculturii românești pre

Drum

deschis

spre o nouă

C. Anderca : Intr-o perioadă în
care lărgirea bazei de materii pri
me și energie reprezintă principa
lele linii directoare ale dezvol
tării economico-sociale a României,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a de
finit modernizarea .în ritm mai ac
celerat a agriculturii — una din
principalele priorități pe plan eco
nomic. Aceste considerente au stat
la baza orientărilor partidului spre
trecerea in cursul cincinalului
1981—1985, și in domeniul agricul
turii, la o nouă calitate. In concep
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
noua revoluție agrară este gîndită
ca un proces complex, tehnic, or
ganizatoric. economic și social, de
durată, menit să declanșeze trans
formări radicale, de ordin calitativ,
in domeniul forțelor de producție,
al pregătirii profesionale și utiliză
rii forței de muncă, precum și în
cercetarea științifică, în organizarea
și conducerea producției, iți con
știința tuturor lucrătorilor din agri
cultură.
I. Josu : Punindu-ne In față obiectivul înfăptuirii noii revoluții
agrare, secretarul general al parti
dului ne-a atras atenția că acum
redutele pe care trebuie să le cu
cerim sînt mașinile moderne, recol
tele bogate, sint școala, cercetarea,
obținerea unei productivități și ca
lități înalte in întreaga noastră activitate. în acest context, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia „că
aceasta este o luptă mai grea care
cere perseverență, pricepere, cere
concentrarea la maximum a capaci
tății creatoare și a inteligenței fie
cărui cetățean al patriei noastre".
. Pentru noi.
cei
din
agri
cultură. imperativele unei noi ca
lități, ale unei noi eficiente repre
zintă prioritatea absolută, iar rea
litatea — în toată dinamica și
complexitatea ei — trebuie să pro
beze în permanentă criteriul și
măsura competenței.
Aș _ zice că
obiectivul vital al realizării unei
calități superioare se întemeiază pe
asigurarea unei înalte competențe
— profesionale și politice. Iar această competentă este validată nu
mai de rezultatele obținute ; ade
văratele certificate de competentă
sint conferite numai de calitatea
muncii și a produselor noastre.

O. Anderca : Sarcina formulată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la

Pămintul a
cu

cei

fost

Congresul al XIII-lea de a accentua
procesul de modernizare și intensi
ficare a producției agricole in anii
ce urmează impune identificarea
acelor laturi calitative ale activită
ții din agricultură care să ducă la o
creștere importantă a producției
fără Consumuri exagerate de ener
gie, pe baza promovării largi a pro
gresului tehnic, a organizării supe
rioare a muncii. cu alte cuvinte
este vorba de stimularea investiției
in inteligență, in inițiativă, in răs
pundere. Socot că. înainte de toate,
noi, specialiștii, trebuie să regîndim conceptul
de intensificare,
căile și modalitățile lui de realiza
re, însuși rolul „agriculturii bio
logice". Miezul fierbinte al proble
mei il constituie in momentul ac
tual nu atit întoarcerea la agricul
tura tradițională, patriarhală, cum
s-ar părea că se dorește de către
unii, ci asigurarea celui mai ridicat
coeficient de conversiune a mate
riei anorganice și a energiei In
substanță biologică. Or, aceasta
presupune o regindire a metodelor
și tehnologiilor actuale și înlocuirea
lor cu altele noi, in stare să asi
gure creșterea raportului de bioeonversie în produse vegetale,
precum și economisirea energiei fo
sile și a materiilor prime nerege
nerabile. Este necesar să cultivăm
la specialiștii noștri mai multă gri
jă pentru producerea, păstrarea și
administrarea îngrășămintelor or
ganice. Importanța deosebită a acestora rezidă nu numai în acțiu
nea lor fertilizantă, dar și in apor
tul însemnat la refacerea structurii
solului și mai ales in rolul lor la
formarea humusului — componen
tul cel mai prețios al solului. Folo
sirea combinată a îngrășămintelor
organice împreună cu îngrășămintele chimice determină sporuri
mari de producție în condițiile uti
lizării unor cantități reduse de în
grășăminte chimice. Este fapt do
vedit experimental că la o fertili
zare integrată utilizîndu-se 20—40
tone îngrășăminte organice și
90—170 kg îngrășăminte chimice Ia
hectar se poate obține un spor de
producție mai mare cu 18 la sută
la griu și porumb, cu 47 la sută la
cartofi, față de varianta folosirii
exclusive a îngrășămintelor chimi
ce ; in plus, se reduce cantitatea
de îngrășăminte chimice la lfectar
cu 42 la sută la griu. cu 40 la sută
la porumb, cu 31 la sută la cartofi.

intotdeauna

harnici

A. Lăzureanu : Secretarul gene
ral al partidului a subliniat că
întiia condiție a afirmării noii re
voluții agrare o constituie utili
zarea rațională, intensivă a pămîntului, a întregului fond funciar.
Declanșarea noii revoluții agra
re in cursul acestui cincinal
a însemnat o reconsiderare esen
țială a atitudinii fată de pămint. acționind în direcția spo
ririi fertilității intregii supra
fețe arabile. Ținind seama de
cerința creșterii eficienței produc
ției agricole, in ridicarea potenția
lului solului s-a mers și se merge
în continuare pe ideea promovării
unor verigi tehnologice ieftine.
Trebuie sâ ne fie clar că competi
ția între unitățile agricole pentru
producții cît mai mari, pentru
producții record trebuie sâ se îm
bine string cu competiția pentru
costuri de producție cît mai mici.
Numai judecind lucrurile in aceas
tă relație organică putem
vorbi
de trecerea la o nouă calitate in
producția agricolă.
I. Josu : împărtășesc intru totul
acest punct de vedere.
Personal
acționez fără contenire pentru ca
solele noastre diferite să nu producă
diferit Din această perspectivă ne
preocupăm sistematic să punem la

calitate

darnic

și pricepuți

punct tehnologii agricole potrivite
pentru fiecare parcelă in parte. Și
înfruntînd mentalitatea.unora că
„nu se poate, e imposibil" am iz
butit să scoatem anul trecut din
acest pămînt al nostru, pe întreaga
suprafață însămințată cu porumb,
de 925 hectare, chiar peste 21,5 tone
de știuleți la hectar — record unic
pe pămintul Banatului. Zic că aces
ta este doar un punct atins, pentru
că am convingerea că se poate mer
ge și mai departe. în ultimii 12—13
ani. producția medie la această
cultură nu a mai coborit sub
9 000 kg boabe la hectar, indiferent
de condițiile climaterice dintr-un
an sau altul. Chiar dacă ne-am spe
cializat în cultura
porumbului,
aceeași perseverență și îndrăznea
lă ne animă și în creșterea pro
ducțiilor la celelalte culturi ; astfel,
in 1984, am reușit să atingem 8 253
kg griu și 8 819 kg orz la hectar,
3 312 kg la soia și 75 tone sfeclă
de zahăr la hectar. Faptele con
firmă realismul gîndirii secretaru
lui general al partidului, care ne
cere să nu ne lăsăm dominați de
euforia succesului momentan, să
ridicăm tot mai sus potențialul
productiv al agriculturii noastre la
nivelul celor mai avansate țări ale
lumii.

Specialistul - creator

al producțiilor-record
A. Lăzureanu : în repetate rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat marele rol ce revine specialiștilor In infăptuirea noii re

voluții agrare. In acest context, s-a
ridicat cu acuitate problema ca
fiecare specialist. Indiferent de
sectorul in care lucrează, să stăpi-

nească un volum cît mai mare de
cunoștințe tehnice și biologice, să
știe să minuiască practic întreg se
tul de tractoare și mașini aflat in
dotarea unităților agricole, să se
manifeste ca un autentic creator.
Pornind de la această cerință, la
nivelul comitetului județean de
partid au fost întreprinse în ultima
perioadă ample măsuri pentru ca
fiecare inginer-șef din C.U.A.S.C.,
I.A.S. sau C.A.P. să rezolve o temă
de cercetare concretă în unitatea
unde activează. Dorim ea ogoarele
Timișului să devină
un imens
laborator de cercetare. Eu însumi
am în grijă mai multe loturi
experimentale de cercetare pen
tru griu, orz. ovăz, porumb și
soia. Pentru perfecționarea con
tinuă a pregătirii tuturor specia
liștilor, de două ori pe an — înain
te de campaniile de primăvară și
toamnă — sînt organizate verificări
amănunțite pe baza unor teste. Tot
odată, periodic sînt organizate dis
cuții, sub forma unor mese rotun
de, cu toți specialiștii din județ pe
diverse probleme de stringentă ac
tualitate. în ce privește tractoriștii,
organizăm dezbateri la fata locului
pentru a demonstra „pe viu" ce
înseamnă neglijarea unor asa-zise
amănunte în timpul lucrului.
I. Josu : Ca specialist, nu poți
face agricultură modernă, de mare
randament dacă nu „sacrifici" pen
tru cercetare nu numai o anumită
suprafață de teren agricol, ci și mul
te, foarte multe clipe din timpul
tău. An de an, noi, la Topolovățu
Mare, „sacrificăm" pentru știință,
pentru cercetare, zeci de hectare

Organizarea
plus

științifică = angajare

înnoim

să păstrăm

tot

ce

tatea, și anul trecut am avut bucu
ria să atingem o producție de peste
112 000 tone carne de porc, cu mult
peste capacitatea proiectată a com
binatului. Numai printr-o bună or
ganizare a muncii pe întreaga fi
lieră s-a putut ajunge aici. în anii
din urmă am luat în componența
combinatului unități care lucrau cu
pierderi. Perfecționindu-le modul
de organizare am reușit să facem
din acestea unități puternice sub
raport financiar.
In viziunea partidului nostru, o
temeinică
organizare
înseamnă
înainte de toate o atitudine nouă a
oamenilor față de muncă, angajăntă și responsabilă. La fel ca în in
dustrie, se impune o maximă pre
cizie și exigentă în toate verigile
procesului tehnologic.
A. Lăzureanu : In noul stil de
muncă pe care îl impune noua re
voluție agrară, conducătorul unității
economice trebuie să fie exemplu
de angajare in muncă, de devota
ment și responsabilitate comunistă.
Marile exigențe ale noii revolu
ții agrare impun și necesitatea in
dividualizării atribuțiilor și răs
punderilor fiecărui lucrător din
agricultură. Trebuie renunțat de
finitiv la practica de a răs
punde In general și de nimic jn
mod concret. în spiritul preciziei,
care trebuie să caracterizeze mun
ca in agricultură, fiecare specialist,
fiecare lucrător din agricultură
trebuie să răspundă concret de
realizarea unui obiectiv, de îndepli
nirea unei sarcini anume. Numai
așa se poate efectua un control
permanent și folositor, se poate asi
gura dezvoltarea spiritului de răs
pundere.

este

de

înnoit,

tot ce este de păstrat /

I. Josu : Semnificativ este faptul
că secretarul general al parti
dului concepe desfășurarea noii re
voluții agrare ca un fenomen ge
neralizat, de masă, în ansamblul
căruia să fie antrenate absolut
toate unitățile agricole. Din aceas
tă perspectivă generoasă se impune
necesitatea folosirii pămîntului și a
întregii forțe de muncă a țării si în
directă legătură cu tradițiile, obi
ceiurile și specificul zonelor și loca
lităților noastre. Nu spun o noutate
cînd amintesc faptul că tocmai ig
norarea acestor realități a determi
nat importante daune în evoluția
unor localități sau unități agricole
cooperatiste. Experiența țăranului
trebuie privită azi cu alti ochi.

C. Anderca : Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a pus adeseori în evi
dență ideea esențială că în cadrul
noii revoluții agrare trebuie să fie
înnoit tot ceea ce este de înnoit,
dar să păstrăm tot ceea ce este
de păstrat.
I. Josu : Indiscutabil că așa
concepe secretarul general al parti
dului
noua
revoluție' agrară.
Reconsiderări de optică se im
pun și în ce privește industriali
zarea" activității unităților agrico
le cooperatiste. In nici un caz nu
putem rezuma acest proces esen
țial numai la împletituri din răchi
tă, paie sau. alte asemenea lucruri.
După cum riu-i normală nici prac
tica acelor unități cooperatiste,
care în loc să se ocupe cu toate
forțele de
creșterea
producției

agricole, încearcă să-și salveze si
tuația economică prin realizarea
unor produse sau servicii care țin
de specificul cooperației meșteșu
gărești sau altor sectoare. Trebuie
încurajată practica de a se trece la
industrializarea propriilor produse
agricole, pentru ca unitățile coope
ratiste să nu rămînă doar simple
furnizoare de materii prime. Astfel
s-ar asigura, pe lîngă un grad spo
rit de ocupare a forței de muncă,
un interes mai mare pentru creș
terea producției de fructe, legume,
a producției animaliere, asigurîndu-se astfel resurseje financiare
pentru consolidarea economică mai
rapidă a unităților cooperatiste.
Cert este faptul că unitățile agri
cole disptțn de serioase rezerve
latente. Un rol esențial în valori
ficarea lor integrală il au și per
fecționarea pirghiilor mecanismu
lui economic, încurajarea inițiati
vei unităților agricole in direcția
afirmării tot mai puternice a po
tențialului productiv al agricultu
rii noastre socialiste.
în spiritul gîndirii novatoare, re
voluționare a secretarului general
al partidului s.ă deschidem larg
toate porțile care, prin înfăptuirea
noii revoluții agrare. duc spre
progresul multilateral al agricul
turii românești !
Dezbatere organizată de

'

încheiată la sfîrșitul anului tre
cut. etapa de masă a celei de-a
IV-a ediții a Festivalului național
„Cintarea României" a prilejuit ac
tivităților politico-educative, cultural-artistice desfășurate în întreaga
țară momente de bilanț, de trecere în
revistă a forțelor artistice, de depis
tare a noi talente, de impulsionare a
unor genuri mai puțin evidențiate,
de concepere a unor programe de in
teres adaptate evenimentelor, cerin
țelor marelui public. Și, firesc, tn
primele luni ale acestui an. de la
podiumurile căminelor culturale pînă
la cunoscute săli de concerte, nu
meroase sînt manifestările-bilanț ale
actualei etape, interjudețene, ma
nifestări care marchează un mo
ment competițional mai exigent, mal
strîns în privința calității, tn care
sita valorii este mult mai deasă, iar
efortul milioanelor de participanțl —
artiști amatori, profesioniști — se
dovedește a fi sporit. în împlinirea
unor deosebite fapte de artă. Spre
exemplificare : concursul de creație
„Melodii ’84". recent desfășurat la
Sala polivalentă, o manifestare de
tradiție, bilanțieră. cum spuneam,
împlinită în generosul cadru al
Festivalului
național
„Cîntarea
României", o competiție închinată
unui gen de largă accesibilitate la
care-și spun cuvîntul milioane de
iubitori ai muzicii ușoare. O com
petiție la care s-au alăturat condeie
profesioniste și amatoare, interpret!
profesioniști și amatori, o manifes
tare de anvergură organizată cu mul
tă atenție de Consiliul Culturii și
Educației Socialiste, Radioteleviziunea română și Uniunea compozito
rilor. Pentru că „Melodii ’84" tin
de să devină nu numai o simplă
trecere în revistă a unor inspirate
cîntece care s-au bucurat de largă
circulație de-a lungul a 12 luni, ci.
într-un fel. filmul, radiografia ge
nului, cu succesele lui. carențele
inerente, cu treptele pe care le-a
suit sau nu în acea perioadă dată.
Iată de ce o asemenea manifesta
re va îndreptăți mereu întrebări de
genul : Dacă noua etapă a adus ceva
nou 1 Dacă și-a subliniat persona
litatea. nota specifică, distinctă (așa
cum tradiția cîntecului românesc o
demonstrează) ? Dacă s-a înscris în
nota modernă a acestui timp, a acestei epoci ? Dacă răspunde cerin
țelor. gustului, preferințelor genera
ției tinere ?
Dar să răsfoim programul : s-au
propus. în primul rind, spre ascul
tare. 36 de cîntece ale anului tre

Ioan ERHAN
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

cut, dintre care, cu generozitate,
numărate, nu mai mult de 15 șla
găre de calitate : „Să păstrăm pămintul teafăr" de Marcel Dragomir
— o vibrantă pledoarie pentru pa
cea lumii. „Trăiesc" și „A opta mi
nune" de Marius Țeicu — compo
ziții senine, optimiste. „E dorul aprins în cuvinte" — un frumos cîntec închinat țării de Dan Stoian,
„Magistrala albastră" — șlagăr ti
neresc, avîntat de Vaslle Vasilache
jr., rivalizînd cu romanticele cîntece
de brigadier. „Pentru oameni, pentru
flori" — delicata rostire a lui Mihaî
Constantinescu, „Prefă-te inimă în
stea" — tulburătoare destăinuire a
dragostei pentru lumină și frumos
semnată de George Nicolescu, sen
sibila compoziție „Te voi aștepta"
a Claudiei Nacu sau cîntecul mo
dem „Muzica și numai ea" de Io
nel Tudor etc. In rest, cîntece mai
modeste, unele chiar neștiute, cu o
slabă difuzare (în timp ce „Nostal
gie" de Marian Nistor sau „De n-ai
6ă vii" de Ion Cristinoiu nu și-au
găsit locul în competiție), dar care,
țesute una lîngă alta, au reușit să
reliefeze, așa cum organizatorii au
dorit, o anume varietate a tablou
lui muzicii ușoare, adică diversita
te din punct de vedere tematic, ac
cesibilitatea liniei melodice, preocu
parea pentru o ritmică modernă, an
trenantă. S-au propus și ample li
nii melodice („Trăiesc"), și ritmuri
moderne („Muzica și numai ea"), și
cîntece închinate țării și pămîntu
lui românesc, și compoziții
de
atmosferă („Drumul meu" de Dan
Dimitriu). și poeme închinate lumi
nii („Concert pentru soare și cer al
bastru" de Aurei Giroveanu), iubi
rii („Un an de dragoste" de Horia
Moculescu), etc. 36 de compoziții,
deci, semnate de nume cunoscute,
dar și de foarte tinere condeie
(Claudia Nacu. Dan Creimerman,
Viorel Gavrilă), la care s-au adău
gat, printr-o demonstrație clară a
inspirației, mai ales a bunei pregă
tiri, a vigurozității tinerelor talen
te — cele 22 dp compoziții care au
intrat în competiția secției speciale :
„Muzică de dans în primă audiție".
Pentru că. de fapt, această secție a
constituit succesul 'manifestării : 22
de piese, care pentru formațiile mo
deme de gen din întreaga țară, pen
tru orchestrele de muzică ușoară ale
caselor de cultură ale tineretului, ale
cluburilor muncitorești, pînă la for
mațiile mici ale căminelor cultura
le. pot constitui un proaspăt reper
toriu românesc, un repertoriu în to

nul muzicii moderne, al muzicii ti
nere.
Zeci de soliști, de la nume cu
noscute. vedete ale muzicii ușoare
românești (Corina Chiriac. Angela
Similea, Mlrabela Dauer, Dan Spătaru, Mihaî Constantinescu — toți
propunînd și recitaluri de ținută)
pînă la tineri lansați de ultimele
ediții ale Festivalului de la Mamaia
(Marina Florea, Marina Scupra, Sil
via și Mircea Dumitrescu, Simona
Florescu, Cristine Bach etc.), cu emo
ție, cu dăruire (acompaniați de or
chestra de estradă a Radiotelevlziunil, dirijată de Comei Popescu și Dan
Ardelean, de formația lui Al. Wilmany, beneficiind de o prezentare
alertă, tinerească, datorată lui Octa
vian Ursulescu, în cadrul scenogra
fic inspirat, aparținînd tînărului ar
hitect Cristian Varlaam) — pe po
diumul Sălii polivalente, timp de pa
tru zile au pledat pentru tinerețea
muzicii ușoare românești. Mai bine
spus, pentru cîntecul inspirat, pen
tru cîntecul de calitate, pentru
creația închinată tuturor genera
țiilor, pentru cîntecul românesc de
aleasă vibrație destinat milioanelor
de ascultători, cîntece care — prin
melodie, prin vers — înalță senti
mentele nobile ale dragostei de pa
trie. de pămintul natal, dorința de
pace, respectul și mîndria în fața
marilor realizări ale zilei de azi.
poeme închinate tinerilor și iubirii
lor fierbinți’pentru demnitate și ade
văr. Credem, de aceea, că trebuie să
crească efortul creatorilor — compo
zitori, textieri — pentru ca țesătura
vorbelor și a melodiilor să se do
vedească cit mai inspirată, să nu se
rostogolească gratuit. Pentru că. și la
această ediție, textele, deși nu s-au
scăldat în stingăcii, în general, nici
nu s-au ridicat decît arareori la
rangul de poezie, nu au ieșit din
imaginile unor jocuri convenționale,
așa cum unele melodii au fost bătrinicioase. acoperite de colb. Iată de
ce este timpul să întrebăm încă o
dată dacă nu se pot găsi căi prin
care să fie atrași spre a scrie
poeme pentru muzică și alți autori
de talent ori să se pornească de la
creații existente deja în volume ; în
general, pentru a mări numărul sem
natarilor textelor pentru muzica
ușoară sau corală, deocamdată încă
mult prea restrîns... Dar să reve
nim : „Melodii ’84“ — o ediție de
succes, care deschide perspective cîn
tecului românesc de muzică ușoară.

Smaranda OȚEANIJ

Știința și progresul social
(Urmare din pag. I)

responsabilitate

F. Cârpanu : în bătălia pentru
producții cît mai inalte buna orga
nizare constituie o altă verigă de
terminantă, hotârîtoare. în lumina
conceptului elaborat de către . to
varășul Nicolae Ceaușescu, fără a
minimaliza rolul revoluției meca
nice și a celei chimice — care vor
continua, în' proporții raționale, să
contribuie la revoluționarea pro
ducției noastre agricole — solici
tă prioritate, alături de revoluția
biologică, revoluția in conducerea
și organizarea agriculturii. Pămîntul în sine, oricît de bun ar fi, nu
te poate face bogat dacă
nu-ți
frăminți capul cum să-l folosești
mai bine. Analogia este întru totul
valabilă și în domeniul creșterii
animalelor. Tocmai de aceea ne
preocupă în cel mai înalt grad se
lecția atentă și promovarea ca
drelor, perfecționarea organizării
și conducerii celor peste 60 de uni
tăți care intră în componenta com
binatului. In numele înaltei eficien
te am renunțat lâ organizarea uni
tății noastre pe sistemul de fermă
care necesita un personal numeros
de urmărire. In schimb am înfiin
țat complexe, formula care a redus
considerabil personalul TESA și a
asigurat în schimb creșterea apre
ciabilă a ponderii specialiștilor care
hotărăsc nemijlocit soarta produc
ției. Rezultatele s-au resimțit
nemijloțit în evoluția pozitivă a
producției, cît și a costurilor. In
1978, cînd a avut loc prima vizită
de lucru a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu în unitatea noastră, pro
duceam abia 25 000 tone carne. Pe
baza analizei la față locului, tovară
șul secretar general ne-a cerut să
producem mai mult. In această
perspectivă ne-am organizat activi

Să

pe care, cu sprijinul cadrelor di
dactice de la Institutul agronomic
din Timișoara, organizăm lotul ex
perimental. In perimetrul lui în
cercăm soiurile, liniile și hibrizii,
ne convingem cum trebuie să ac
ționăm pe mai departe. îmbinînd
elementele de tradiție cu cele știin
țifice. pot spune că tocmai astfel
am reușit, în ultimii ani, să „prin
dem" la semănatul porumbului mo
mentul cel mai favorabil, cu adevă
rat epoca optimă — și faptul acesta
a avut o influență extrem de bine
făcătoare asupra culturii și, în final,
asupra producției. O tradiție a de
venit la noi și viteza de semănat.
Nu există nici un mecanizator care
șă conceapă să schimbe maneta de
viteză la mai mult decît viteza I
mare.
Le-a
intrat în
sînge
adevărul că. înaintînd cu aceeași
viteză și cu o turație a motorului
mare, exhaustorul absoarbe fără
nici.o scăpare boabele de sămînță
la fiecare gaură de pe disc, asigurînd astfel o uniformitate și o den
sitate bune. Avînd o îngrășare uni
formă a solului, o adîncime unifor
mă, o erbicidare uniformă și răspîndire uniformă a plantelor reali
zăm o germinare uniformă, o creș
tere, dezvoltare și coacere unifor
me pe întreaga suprafață însămînțată. Iată ce determină la noi în
gospodărie
constanta
recoltelor
mari de cereale. Dar nu trebuie să
uităm că fiecare solă are „sufle
tul" ei, „personalitatea" ei. Dato
ria noastră de specialiști, de crea
tori este să descoperim această
„personalitate‘-‘ și să o valorificăm
•in toată plenitudinea sa.

Ritmurile prezentului
în cîntecul de largă accesibilitate

întreaga activitate științi
fică trebuie să se manifes
te cu putere spiritul revo
luționar. abordarea cu în
drăzneală a marilor pro
bleme, sâ se acționeze per
manent pentru descoperi
rea unor noi taine ale na
turii și Universului".
Defini-ndu-se Sintetic ca
lea de viitor a investiga
ției științifice, s-a subliniat,
încă o dată, lupta partidu
lui împotriva deteriorării
țelurilor nobile ale științei,
pentru folosirea cuceririlor
tehnico-științifice spre bi
nele omenirii, în exclusi
vitate spre profitul uma
nității. Intrînd într-o noua
etapă a revoluției științei
și tehnicii, de la care se
așteaptă
soluții viabile
pentru depășirea fenome
nelor de criză, care se ma
nifestă in multe țări, po
poarele lumii sînt îndrep
tățite să aspire la o viață
mai bună, clădită după
principii etice și benefi
ciind de resursele inepui
zabile ale cercetării și in
gineriei tehnologice. Ase
menea aspirații mobilizea
ză în prezent detașamen
tul oamenilor muncii din
activitatea
de cercetare

științifică. Alegerile de La
17 martie, care au prile
juit afirmarea unității de
voință și de fapte a în
tregului
nostru
popor,
strîns unit în jurul parti
dului. au determinat pre
tutindeni. în toate sectoa
rele de activitate științi
fică, sporirea angajamen
telor pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ac
tualului cincinal. Se ma
nifestă
pretutindeni, în
toate unitățile de cercetare
hotărârea de a contribui la
bunăstarea întregului nos
tru popor, de a înălța la
noi cote avuția materială
Si spirituală a României
socialiste.
Așa cum știm, Frontul
Democrației și Unității So
cialiste a adresat oameni
lor de știință chemarea de
a dezvolta . bogatele tradi
ții ale științei românești,
de a munci neobosiți pen
tru promovarea celor mai
noi cuceriri ale științei în
toate domeniile economiei
naționale și vieții sociale,
pentru valorificarea supe
rioară a bogățiilor națio
nale, în vederea asigurării
progresului și prosperității
națiunii noastre socialiste.
Sîntem chemați să facem
totul pentru afirmarea cît

mai puternică a gîndirii
Științifice și tehnice ori
ginale românești.
pentru
creșterea necontenită a aportului ei la îmbogățirea
tezaurului cunoașterii uni
versale. Acest apel, eu
profund conținut patriotic,
găsește o largă rezonanță
în întregul detașament al
oamenilor de știință, care
sînt conștienți de răspun
derea cu care sint inves
tiți și de poziția de avan
gardă pe care o are cerce
tarea științifică în proce
sul
dezvoltării
sociale.
Nicicînd n-a fost mai ne
cesar ca știința să devan
seze prin idei înnoitoare și
spirit revoluționar celelal
te domenii de activitate,
nicicînd
originalitatea și
cutezanța
cercetătorului
nostru, roadele trudei sale
n-au fost mai prețuite și
așteptate de producția bu
nurilor materiale. Vorbind
de o nouă calitate în știin
ță, înțelegem — așa cum
ne-a cerut secretarul ge
neral al partidului nos
tru în nenumăratele sale
întîlniri de lucru cu spe
cialiștii din cercetare —
nu simple reproduceri sau
asimilări, d creație pro
prie. densă, valori ale gîn
dirii încorporate în spori

rea avuției naționale și ri
dicarea generală a bună
stării și civilizației noas
tre socialiste. Numai prin
tr-o nouă calitate și opti
că de cercetare, prin cul
tivarea inter și pluridisciplinarității, printr-o osmo
ză a teoriei cu experimen
tul și aplicațiile rezultate
lor'în practică, prin focali
zarea capacității creative,
a foițelor și mijloacelor
de
cercetare
științifică
spre rezolvarea probleme
lor prioritare, prin perma
nenta tendință de depășire
a actualului și implemen
tare a noului in producție
în cel mai scurt timp se
pot atinge obiectivele sta
bilite pentru oamenii mun
cii din activitatea de ceroetare. proiectare și ingi
nerie tehnologică la cel
de-al XIII-lea Congres al
partidului.
Aceste gîndurf și con
vingeri. care unesc simță
mintele oamenilor noștri
de știință într-o singură
voință și țel suprem : pro
gresul patriei, și-au gă
sit expresie și în votul acordat la 17 martie candidaților F.D.U.S.. mărturie
a deplinei adeziuni la po
litica înțeleaptă a parti
dului și statului nostru.

ROMÂNIAFILM prezintă

la cinematograful Studio
in perioada 20-26 martie

ZILELE FILMULUI
CANADIAN
cu următorul program : miercuri 20
martie - KRIEGHOFF și documen
tarul CANADA AZI (spectacol de
gală) ; joi 21 martie - KRIEGHOFF
și CANADA AZI ; vineri 22 mar
tie - FAMILIA PLOUFFE ; simbătă
23 martie - GALA și FLAMENCO ;
duminică 24 martie - VULPEA CE

cinema
• Rîdețl ca-n viață: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fapt divers :
DRUMUL
SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Rămășagul: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 12,15; 14,15; 16,15; 19.
•
Răpirea
fecioarelor :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : FLACARA
(20 33 40) — 11; 14,15; 17,30.
• Revanșa : VIITORUL (10 67 40) —15; 17; 19.
• Adela : COSMOS (27 54 95) — 9; 11;
13; 15; 17; 19.
• Canada azi („Zilele filmului canadian“) : STUDIO
(59 53 15) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Nemuritorii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17; 19.
' ,
• Pastorala eroică : SCALA (11 03 72)
—11; 13; 15; 17; 19.
• *Frați de cruce: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; FAVORIT
(45 31 70) — 8; 10; 15; 17; 19,15, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
'
9 Provocarea dragonului : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 19,30,
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Pisicuța de catifea: TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11: 13: 15; 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : BU-

NUȘIE și BĂIEȚI Șl FETE ; luni 25
martie - CORDELIA ; marți 26
martie - UNCHIUL MEU AN

TOINE. „Zilele filmului canadian"
vor mai avea loc și în municipiul
Deva (26 martie - 1 aprilie)

ZEȘTI (50 43 58) — 15; 18. PACEA
(71 30 85) — 16: 19.
• Pirații secolului
XX :
LIRA
(317171) — 15; 17; 19.
• Miliția intervine :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Neînvinsul : COTROCENI (49 48*
*48)
11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12;
15; 18, ARTA (21 3186) — 9; 12; 15; 18.
• Viteza: MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
• Nick Carter superdetectiv : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Vacanță
la
Roma : CAPITOL
(16 29 17) — 8,15; 10,30; 12,45; 15; 17,15;
19.30.
• Febra aurului: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Un șerif extraterestru : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.
• Aventuri tn Marea Nordului : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Finist șoim viteaz — 9; 13; 14,45;
16.30, Rîpa — 18,30 : DOINA (16 35 38).
• Iubirea are multe fețe : GRIVIȚA
(17 08 58) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Jandarmul și extraterestrii: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.

le „23 August") : Idolul șl Ion Anapo
da — 18.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital de
pian Andrei Deleanu — 17-, (Ateneul
Român) : Concert simfonic. Dirijor :
Mircea Basarab. Solist : Vaclav Huderek (R.s. Cehoslovacă) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Dacul
lebedelor — 18.
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Liliacul — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților —
18;
(sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala
— 18.
• Teatrul Mlo (14 70 81) I Fluturi,
fluturi — 18.
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 03) :
Mîriiala — 19.
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : Olelie șl Vînătorii — 18,30.
B Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) :
Serenadă tirzie — 18,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Arta conver
sației — 18,30.
• Teatrul satlric-muzloal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Funcționarul
de Ia Domenii — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu stlclețl — 18,30.
• Ansamblul
„Rapsodia,
română"
(13 13 00) : Pe sub cetini la Izvoare —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 9; Albă ca Zăpada
și cel 7 pitici — 15; 18.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64. sala
C.C.A.) : Atenție ! Estrada tn emisie
— 18.

teatre
• Teatrul Național
ai n 71, sala
mică) : Ploșnița — 14; Zbor deasupra
unui cuib de cuci — 18,30; (la Uzine
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ANUL INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI -

„PARTICIPARE,
DEZVOLTARE, PACE“
(Urmare din pag. I)
perioada premergătoare Anului In
ternațional al Tineretului, care s-au
înscris în marile acțiuni populare
ale mișcărilor pentru dezarmare și
pace din Europa și din întreaga
lume, sînt o dovadă elocventă a
creșterii răspunderii tinerei genera
ții pentru propriul său destin, pen
tru destinele întregii umanități.
Trăgînd învățăminte din trista ex
periență a trecutului, a milioanelor
de jertfe de vieți omenești și a in
calculabilelor distrugeri de valori
materiale, în cele două mari răz
boaie mondiale, este pe deplin în
temeiat ca tineretul să se ridice și
să spună un NU hotărît intensifică
rii cursei înarmărilor, să acționeze
tot mai energic pentru împiedicarea
amplasării de noi rachete în Euro
pa, pentru retragerea și distrugerea
celor
existente, pentru o Europă
fără nici un fel de arme nucleare, o
Europă unită, a păcii1 și colaborării.
înțelegînd tot mai profund mari
le imperative ale păcii și progresu
lui din zilele noastre, tineretul lu
mii poate și trebuie să aibă o con
tribuție tot mai mare la eforturile
popoarelor în direcția soluționării
pe cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase dintre state, pentru re
nunțarea la forță și la amenințarea
cu forța în relațiile internaționale.
Lupta tinerei generații pentru
pace și dezarmare trebuie să se îm
pletească strins cu lupta popoarelor
pentru lichidarea subdezvoltării —
care afectează peste două treimi din
populația globului — a marilor de
calaje economice și sociale dintre ță
rile sărace și cele bogate, pentru in
staurarea unei noi ordini economice
bazate pe deplină egalitate și echi
tate, care să asigure progresul mai
rapid al țărilor rămase in urmă, să
înlesnească accesul larg al popoare
lor la cuceririle științei și tehnicii
moderne.
Guvernelor și popoarelor le revi
ne nobila misiune de a forma tine
retul în spiritul patriotismului, al
ideilor umaniste ale prieteniei și
frăției, păcii, înțelegerii și colabo
rării, al răspunderii pentru cultiva
rea și dezvoltarea marilor cuceriri
ale științei și culturii, ale civiliza
ției umane. în același timp, este ne
cesar să se acționeze cu forte unite
împotriva unor concepții naționa
liste, șâvine. rasiste și neofasciste,
a propagandei războinice, a tuturor
practicilor și manifestărilor care
înjosesc ființa umană.

2. Preocupări și probleme
specifice ale tineretului
Tinăra generație a zilelor noastre
se confruntă cu probleme complexe,
care izvorăsc din schimbările socia
le. politice, naționale și internațio
nale. caracteristice epocii contempo
rane. Frămîntările tineretului sint,
In fond, frămîntările și preocupă
rile societății în care acesta trăieș
te și se dezvoltă.
în condițiile șomajului în continuă
creștere din multe țări dezvoltate,
ale subocupării forței de muncă din
numeroase țări în curs de dezvolta
re, ale analfabetismului și lipsei de
calificare profesională care afectea
ză pături largi ale tineretului de pe
toate continentele, o mare actuali
tate are garantarea dreptului tineri
lor la muncă, la învățămînt, la for
mare și calificare și asigurarea con
dițiilor pentru exercitarea lor efec
tivă. Un loc important îl ocupă, de
asemenea, participarea tinerei gene
rații la conducerea societății — ce
rință esențială pentru statutul activ
al tinerilor, care doresc și trebuie
să aibă un cuvînt greu de spus în
actul deciziei economice, politice și
sociale.
Tineretul se află în primele rînduri ale luptei pentru a se pune ca
păt politicii vechi, de inegalitate so
cială. de dominație și asuprire. Po
poarele. guvernele, toți factorii de
decizie nu pot rămîne indiferenți că.
in lumea contemporană, sute de mi
lioane de tineri de pe diferite me
ridiane ale globului duc o viată
grea. plină de privațiuni, se zbat
in ignorantă și sărăcie, nu dispun
de posibilitatea de a-și însuși cu
ceririle geniului uman.
De aceea, a răspunde cu adevărat
aspirațiilor și năzuințelor tinerei ge
nerații înseamnă a asigura condiții
mai bune de viață materială și spi
rituală, de ocrotire socială a tinerei
generații, de înflorire multilaterală
a personalității tinerilor, de afirma
re, în diferite domenii ale activității
sociale, a potențialului lor creator, a
entuziasmului și viziunii lor nova
toare. De asemenea, aceasta în
seamnă combaterea fermă a unor
fenomene profund negative care afectează condiția tinerei generații în
multe țări ale lumii, cum sînt : șo
majul. analfabetismul, criminalita
tea, violența, consumul de droguri și
alte manifestări nocive, care înjosesc
demnitatea tinerilor, precum și a
cauzelor care le generează.
O atenție deosebită ar. trebui acor
dată, în același timp, aspirațiilor le
gitime ale tinerilor, de participare
activă la viața economică și socială
a națiunilor cărora le aparțin, de
pregătire temeinică pentru a duce
mai departe cauza nobilă a progre
sului și civilizației umane.

3. Tineretul român puternică forță socială,
viitorul însuși al națiunii
Făurind orinduirea nouă, socia
listă, poporul român acționează cu
consecvență pentru ca tineretul sâ
se dezvolte într-un spirit sănătos, al
muncii, al dragostei față de țară, al
înțelegerii și colaborării cu celelalte
popoare, al angajării și răspunderii
față de destinul de pace și liniște
al lumii in care trăiește.
Crescînd și afirmîndu-se într-o
țară liberă și independentă, tinerii
aparținînd tuturor categoriilor socioprofesionale
au o contribuție
activă la crearea valorilor materiale
și spirituale în societatea româ
nească.
Se află In continuă perfecționare
sistemul de pregătire temeinică, mul
tilaterală a tineretului, prin integra
rea organică a învățămîntului cu
cercetarea și producția, sporirea efi

cienței sociale a școlii, fiind asigu
rate pentru toți tinerii țării posibi
lități neîngrădite de a învăța, de
a-și însuși cele mai noi cuceriri ale
geniului uman. Marea majoritate a
tinerilor iau parte nemijlocită la via
ța economică a țării, prin activitatea
pe care o desfășoară, efectiv în in
dustrie și agricultură, ca și prin ac
țiunile de muncă patriotică la în
semnate obiective de investiții.
Stă în preocuparea constantă a
României socialiste asigurarea con
dițiilor optime de muncă și via
tă ale tinerilor, de afirmare multila
terală în cele mai diferite domenii
ale societății.
Consacrînd rolul ce revine tine
retului, precum și importanta parti
cipării sale, în forme specifice, la
întreaga
viață
economico-socială,
Constituția
Republicii
Socialiste
Romania garantează dreptul tinerilor
de a-și crea organizații proprii.
Astfel, în România activează Uniu
nea Tineretului Comunist, Uniunea
Asociațiilor Studenților Comuniști
din România, Organizația Pionieri
lor. organizația „Șoimii patriei" și
„Asociația Tineretului și Studenților
din România pentru Națiunile Uni
te". De asemenea, își desfășoară ac
tivitatea numeroase societăți cultu
rale și științifice ale tineretului, asociații și cluburi sportive și turis
tice etc.
Potrivit Constituției țării, tinerii
începînd cu vîrsta de 18 ani pot
participa la alegeri pentru toate or
ganele puterii și administrației de
stat ; de asemenea, pot fi aleși în or
ganele locale ale puterii de stat, în
cepînd cu vîrsta de 21 de ani, pre
cum și în Marea Adunare Naționa
lă — de la vîrsta de 23 de ani. De
altfel, numeroși tineri fac parte din
organele locale și centrale ale ad
ministrației și puterii de stat. La
nivel național, reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret fac parte din
consiliile de conducere ale unor mi
nistere și altor instituții centrale avind preocupări și competente în do
meniul tineretului. Totodată, repre
zentanți ai organizației de tineret din
Republica Socialistă România fac
parte de drept din consiliile județene
și din Consiliul Central de Control
Muncitoresc al Activității Economice
și Sociale.
Uniunea Tineretului Comunist este
reprezentată în guvern, precum și în
Frontul Democrației și Unității So
cialiste — cel mai larg organism de
mocratic al tării, care reunește toate
categoriile de cetățeni.
In contextul aplicării principiilor
autoconducerii muncitorești și a autogestiunii economico-financiare. prin
lege. în fiecare unitate economică,
secretarul organizației de tineret este
vicepreședinte al organului colectiv
de conducere.
Participarea tineretului la viața
națională se corelează organic cu
participarea sa la viata internațio
nală.
t
Tineretul român se manifestă ac
tiv în cadrul mișcării internaționale
de tineret, studenți și copil, dezvoltînd contacte și raporturi de coope
rare cu organizații de diferite orien
tări și convingeri politice, filozofice,
ideologice și religioase, de pe plat
forma comună a luptei Împotriva
anacronismelor economice și sociale,
pentru pace, dezarmare, independen
tă, democrație și progres.
In consens cu năzuințele funda
mentale ale poporului român, tine
retul patriei își aduce contribuția la
realizarea și consolidarea unității de
acțiune a tinerei generații de pre
tutindeni, în lupta pentru făurirea
unei lumi a păcii, înțelegerii si co
laborării intre națiuni.

4. Pregătirea și marcarea,
în România, a Anului
Internațional al Tineretului
Răspunzînd recomandărilor Adu
nării Generale a O.N.U., în România
a fost constituit, încă în septembrie
1981. Comitetul Național pentru Anul
Internațional al Tineretului, ca or
ganism interdepartamental, larg re
prezentativ, din care fac -parte toate
organizațiile de tineret, studenți și
copii, precum și instituțiile guverna
mentale și neguvernamentale cu
preocupări și competențe în dome
niul tineretului.
Pe baza unui plan propriu de mă
suri și acțiuni, au fost inițiate nu
meroase activități, menite să trans
pună in practică, la nivelul întregii
societăți românești, generoasele obiective ale A.I.T., să transforme
acest eveniment într-o manifestare
cu profunde implicații pentru viața
și activitatea tineretului român.
Astfel. în contextul pregătirii și
marcării A.I.T., tineretul României
este angajat în realizarea
unor
ample acțiuni în direcția înfăptuirii,
împreună cu întregul popor, a, pro
gramelor de dezvoltare' economicosocială a patriei. De asemenea. Co
mitetul Național Român pentru A.I.T.
si-a înscris, în sfera preocupărilor,
identificarea de noi modalități de
perfecționare a procesului de instruc
ție și educație a tinerei generații, asigurarea unor condiții optime de
muncă, viață, pregătire și afirmare
multilaterală a tineretului.
Sub egida Comitetului Național
Român, atît în perioada pregătitoare,
cit și cu prilejul marcării propriuzise a A.I.T., au fost organizate nu
meroase acțiuni politice, cultural-artistice, sportive, turistice, recreative
pentru tineret.
Componenta „pace" din
deviza
A.I.T. și-a găsit o amplă concreti
zare în manifestări cu caracter de
masă, inițiate sub genericul „Tine
retul României dorește pacea", prin
intermediul cărora generația tînără
a patriei a dat expresie opțiunii sale
vitale de a trăi și a se afirma în
tr-o lume pusă la adăpost de perico
lul războaielor.
în ultimii ani, România a găzduit
în contextul pregătirilor
pentru
A.I.T. o serie de reuniuni de tine
ret. cu participare internațională :
Masa rotundă „Tineretul anilor ’80“
(1982) ; Reuniunea regională euro
peană. consacrată A.I.T. (1983) ;
Seminarul internațional „Tineretul
și studenții — solidaritate pentru
pace ; dezvoltare națională, dreptate
socială și o nouă ordine economică
internațională" (1983) ; Conferința
europeană a Crucii Roșii de tineret
(1984) ; Seminarul internațional „Ti
neretul și dezvoltarea" (1984) ; întâl

nirea tineretului șl studenților din
Balcani (1984).
Totodată,
Republica
Socialistă
România a acționat, din perspectiva
pregătirii și marcării Anului Inter
național al Tineretului, pentru în
treprinderea unor măsuri energice, la
nivel mondial, în domeniul tineretu
lui, cum ar fi : organizarea perio
dică de reuniuni internaționale pe
probleme ale tinerei generații ;
elaborarea unor instrumente interna
ționale privind statutul tineretului,
locul și rolul său in societate ; inten
sificarea preocupărilor în direcția
cercetării științifice a problemelor
tineretului ; elaborarea unor progra
me de tineret cu perspectivă înde
lungată.
Pornind de la interesul tot mai
larg exprimat de comitetele naționa
le pentru A.I.T. din diferite țări (ase
menea organisme funcționează. in
prezent,
în
peste 130 de state),
România va organiza, la București,
în perioada 3—6 septembrie 1985, o
Conferință mondială a comitetelor
naționale pentru Anul Internațional
al Tineretului, cu tema „Tineretul
anului 2000 — Participare, Dezvol
tare, Pace". Această conferință va
prilejui un util și rodnic schimb de
informații, opinii și experiență între
comitetele naționale pentru A.I.T.
din întreaga lume ; concepută ca un
forum larg reprezentativ de evaluare
realistă, obiectivă a progreselor în
registrate în domeniul politicilor și
programelor pentru tineret, conferin
ța de la București se va constitui în
tr-un moment important în seria pre
ocupărilor la diferite niveluri, pri
vind pregătirea și marcarea A.I.T.,
de natură să impulsioneze în viitor
promovarea unor activități și iniția
tive eficiente în legătură cu proble
mele tinerei generații.

5. Continuitate

și perspectivă
în promovarea
problematicii tineretului
Dțtpă cum se cunoaște. în 1985 vor
fi organizate diferite conferințe, reu
niuni, seminarii și festivaluri consa
crate tinerei generații sau realizate
cu participarea nemijlocită a tinere
tului. Rezoluția privind A.I.T.. adop
tată, prin consens, la cea de-a 39-a
sesiune a Adunării Generale a
O.N.U,, cere tuturor organizatorilor
acestor manifestări să se inspire, în
procesul pregătirii și realizării lor.
din deviza Anului Internațional al
Tineretului — „Participare. Dezvol
tare, Pace" și din prevederile Progra
mului concret de măsuri și activități
pentru A.I.T., adoptat de Națiunile
Unite.
Desigur, manifestarea de referință
pentru ansamblul activităților de
marcare a Anului Internațional al
Tineretului o va constitui Conferința
Mondială a Națiunilor Unite pentru
A.I.T., ce urmează să se desfășoare
In toamna acestui an, la sediul
O.N.U., cu prilejul celei de-a 40-a
sesiuni a Adunării Generale.
Se preconizează adoptarea. In ca
drul acestei conferințe, a unor linii
directoare pentru programe de viitor
în domeniul tineretului și urmărirea
punerii lor în aplicare. Menirea lor
principală este aceea de a asigura și
după încheierea Anului Internațional
al Tineretului continuitatea preocu
părilor și acțiunilor privind tânăra
generație.
Oricît de judicios ar fl fost pregă
tite, oricît de ample, reprezentative șl
eficiente vor fi acțiunile inițiate, pe
multiple planuri, în contextul marcă
rii A.I.T., ele nu vor putea — și de
altfel nici nu și-au propus — să so
luționeze definitiv problemele de or
din economic, social, educațional, cul
tural cu care se confruntă tineretul.
Asemenea probleme se vor ridica in
permanentă, și în viitor. în procesul
dezvoltării economico-sociale a fie
cărei națiuni, ca și al evoluțiilor din
viața internațională. Iată de ce se
vor impune, în continuare, urmărirea
constantă a acestor probleme și noi
eforturi pentru soluționarea lor din
partea factorilor de decizie politică
la nivel național, regional și inter
național.
La manifestările prilejuite de mar
carea Anului Internațional al Tine
retului participă tineri de diferite
orientări politice, ideologice și filo
zofice, aparținind tuturor categorii
lor sociale. Este de altfel pe de
plin firesc ca, în lumina obiective
lor generoase, profund actuale ale
Anului Internațional al Tineretului
— Participare, Dezvoltare, Pace —
toți tinerii, organizațiile și structu
rile lor specifice să găsească cele
mai potrivite căi de a-și uni efor
turile, deoarece numai pe această
cale ei își pot face cunoscută pozi
ția, pot aduce o contribuție tot mai
însemnată la lupta generală a po
poarelor pentru pace. dezarmare,
independență națională, democrație
și progres.
Guvernele, factorii de decizie, or
ganismele internaționale trebuie să
manifeste receptivitate față de tot
ceea ce gindește tineretul, față . de
preocupările sale spre organizarea
mai bună și mai dreaptă a socie
tății, stimulînd aspirațiile sale vitale
de a trăi și a se afirma într-o lume
a păcii, înțelegerii și Colaborării în
tre națiuni. A acționa cu întreaga
responsabilitate pentru viața, liber
tatea și viitorul fericit al tinerilor,
a-i pune la adăpost de pericolul ar
melor și războaielor — iată o cauză
nobilă căreia trebuie să i se consa
cre eforturile tuturor națiunilor
lumii.
Republica Socialistă România, ca
țară inițiatoare a Anului Interna
țional al Tineretului, își exprimă
convingerea, că, prin conlucrarea
strânsă a tuturor statelor, a institu
țiilor din sistemul O.N.U., a orga
nizațiilor de tineret, a celorlalți fac
tori cu preocupări în domeniul tine
retului, această manifestară desfășu
rată sub deviza „Participare, Dez
voltare, Pace", care coincide cu cea
de-a 40-a aniversare a creării Or. ganizației Națiunilor Unite, va con
tribui in mod hotărîtor la întărirea
capacității de acțiune și creșterea
aportului tinerei generații la rezol
varea corespunzătoare a probleme
lor vitale ale umanității, la făurirea
unui viitor pașnic și luminos pentru
toate popoarele, pentru generațiile
tinere de astăzi și de mîine.

VIZITA OFICIALĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ
A PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII
ARABE EGIPT, KAMAL HASSAN ALI
Sosirea în Capitală
La invitația tovarășului Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
miercuri a sosit la București, într-o
vizită oficială in țara noastră. Kamal
Hassan Aii, prim-ministru al Repu
blicii Arabe Egipt.
Oaspetele este însoțit de Mohamed
Abdel Wahab, ministrul industriei,
Abdel Hadi Kandil, ministrul mine
lor și petrolului, Mohsen Abdel Fa
tah Sedki, ministrul locuințelor, de
reprezentanți ai altor ministere, de
consilieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni. unde erau
arborate drapelele de stat ale celor
două țări, premierul egiptean a fost
salutat de primul ministru al gu
vernului,
tovarășul
Constantin
Dăscălescu, de membri ai guvernu
lui și alte persoane oficiale.
Ai< fost prezenți Mohamed Said
El-Sayed, ambasadorul R.A. Egipt la
București, și membri ai ambasadei.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Arabe Egipt și Repu
blicii Socialiste România.

Dineu oficial
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a oferit,
miercuri, un dineu oficial în onoarea
primului ministru al Republicii
Arabe Egipt, Kamal Hassan Aii.
La dineu au participat membri al
guvernului român, alte persoane
oficiale.
Au luat parte miniștrii care II în
soțesc pe premierul egiptean, alte
oficialități egiptene.
In toasturile rostite, cei doi primminlștri au exprimat dorința de a

dezvolta relațiile de prietenie și largă
conlucrare dintre România si R. A.
Egipt, în spiritul convorbirilor și în
țelegerilor dintre președinții Nicolae
Ceaușescu și Mohamed Hosni Mu
barak, în interesul celor două țări
și popoare, al cauzei păcii. înțelege
rii și colaborării în lume. S-a toastat
în sănătatea președintelui Nicolae
Ceaușescu și a președintelui Moha
med Hosni Mubarak, pentru întări
rea continuă a relațiilor prietenești
dintre cele două țări, pentru bună
starea popoarelor român și egiptean.

Cronica zilei
Miercuri s-au , Încheiat, la Bucu
rești, lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-portugheze de colabo
rare economică și tehnică.
Pornind de la posibilitățile pe care
le oferă economiile celor două țări,
în conformitate cu înțelegerile con
venite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt, au fost sta
bilite noi acțiuni și măsuri menite
să conducă la dezvoltarea in con
tinuare a colaborării și cooperării
economice și tehnice In domenii de
interes comun, îndeosebi în indus
triile construcțiilor de mașini, side
rurgică și industrializării lemnului.
Au fost convenite, de asemenea,
măsuri concrete pentru creșterea și
diversificarea schimburilor bilatera
le de mărfuri, pe baze reciproc avantajoase.
Președinții celor două părți In co
misie. Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și
Raquel Ferreira. secretar de stat
pentru comerțul exterior al Portu
galiei, au semnat protocolul sesiunii.
★

Prin decret prezidențial, tovarășul
Ion Cozma a fost numit In calitatea
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste
România In Republica Arabă Egipt,
in locul tovarășului Ion Iosefide,
care a fost rechemat.
*
/
Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Islamice Pakistan, miercuri a
avut loc In Capitală o manifestare
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu
străinătatea, In cadrul căreia au fost
prezentate aspecte ale vieții econo
mice și sociale din această tară. In

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea tn economie
20,25 Studioul tineretului. Timp al ma
rilor împliniri :
Epoca
Nicolae
Ceaușescu • Biografii din epopeea

continuare a fost prezentat un film
documentar pakistanez.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.
A fost prezent Sibte Yahya Naqvi,
Însărcinat cu afaceri ad-interim al
Republicii Islamice Pakistan la
București.
★

La Reprezentanta Camerei de co
merț și industrie a U.R.S.S. din
București s-a deschis, miercuri, o
expoziție cu tema ..Armătură și mij
loace automatizate in transportul fe
roviar". în cadrul căreia întreprin
derea sovietică de comerț exterior
„Energomashexport" prezintă o serie
de noutăți în acest domeniu reali
zate de industria de specialitate din
țara vecină.
★

La cinematograful „Studio" din
Capitală a început, miercuri. „Săptămîna filmului canadian". înscrisă
în cadrul relațiilor de colaborare
culturală dintre cele două țări, ma
nifestarea prilejuiește prezentarea
unor producții recente — filme ar
tistice și documentare — între care
unele distinse cu premiul Oscar pe
1984.
La spectacolul de gală au luat
parte reprezentanți ai Consiliului
Culturii și Educației Socialiste. Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă ți
cultură, un numeros public.
Au participat
Jacques Simard,
ambasadorul Canadei la București,
și membri al ambasadei, precum și
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați In țara noastră, membri ai
corpului diplomatic.
(Agerpres)

prezentului (II) • Un poet, un
poem, un actor • Serial științific:
„Călătorie în Univers". Episodul
14 • Avanpremieră la „Melodiile
tinereții" • Itinerar eroic • Stu
denție, creativitate, competitivita
te • A.I.T. ’85. Participare, Dez
voltare, Pace
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Democrație și unitate
(Urmare ) din pag. I)
tit cu „frumuseți și
prețuri noi", ca apor
tul propriei persona
lități, astfel ca un elo
giu să-și aibă locul și
Ia adresa „sfintei ne
liniști creatoare" —
mod de-a numi o
muncă ce-și pune în
evidentă gradul de pe
riclitate numai după
ce a pus în evidență
rezultate de excepție,
capodopera.
Cind in dorința de
un cit mai marcat
efect educativ-formativ documentele de
partid ne cer opere
care „să se adreseze
întregului popor" ni
se face de fapt o urare în consens cu
rațiunea
însăși de
a fi a creației au
tentice.
După
cum
știm, acum o sută de
ani. un tînăr cu ochii
mari, ca din basm, Eminescu. a reușit să
ridice singur o piatră
atît de grea. Versurile
lui. epuizate ediție de
ediție, au devenit într-adevăr pilpiire în
fiecare sălaș, fie acesta pe vîrf de mun
te. în popasurile păs
torilor de albine care
sint constructorii
de
hidrocentrale, în blocu
rile cu zeci de eta
je, văzute din avio
nul
supersonic,
în
soare și-n zloată. Dar
exemplele
și altele
sint „fără de număr",
cum ar spune un alt
poet, care să ilustreze
cum în împrejurări din
cele mai grele cartea
bună e un sfetnic și
un tovarăș, un liant
care să demonstreze,,
în prezent, o adevăra
tă sete de carte origi
nală sau tradusă, fe
nomen care impune
respect
călătorului
străin și vorbește de o
mutație a unui întreg
sistem de valbri.
Este desigur o for
mă de prețuire încu
rajatoare. dătătoare de
speranțe că știința
și cultura au fost nu
mărate în Directivele
Congresului al XIII-lea
printre factorii prin
cipali ai dezvoltării.

Nu este necunoscut
cititorilor că revistele
literare ,sau literarculturale, inclusiv cele
tipărite la Cluj-Napoca, in forme specifice,
in funcție de un pro
fil definit prin ani, de
pildă Steaua și Utunk,
Korunk și Tribuna,
locuri de întîlnire a
unor
semnături de
prestigiu din Transil
vania, cum și din în
treaga țară, își concep
programele și mani
festările
publice în
conformitate cu acest
nobil țel. Ne stau in
față obiective imedia
te, în care contempo
ranii noștri, tineri și
virstnici.
bărbați și
femei, de toate profe
siile, sînt angajați ple
nar, din care se degajă
o problematică eternă
și o problematică ine
dită în timp, după cum
și monumentele artei
și gîndirii predeceso
rilor — Miorița și ba
lada jertfei zidirii, cu
toate
variantele
ei
multinaționale, testa
mentul văcărescian și
Luceafărul, crezul coșbucian „sînt suflet in
sufletul neamului
meu" și înflăcărarea
patriotică a cîntecului
lui Goga, viziunea in
tegratoare
blagiană,
fluxul realistic și epo.peic al prozei lui Liviu Rebreanu, autor
de la a cărui naștere
sărbătorim în acest an
împlinirea a 100
de
ani și atîtea și atîtea
alte oglinzi în care ne
regăsim, nedeformați,
asnirînd la mai mult.
Constituie mereu un
imbold invitația făcu
tă scrisului literar
de a se adresa la
sursa directă a vieții,
nu la imitație. Viața,
așa cum este ea, cuprinzînd și împlinirile
și
neajunsurile,
și
conflictele și tandre
țea, și vidul de idei și
aripile imaginației, și
caracterele bolnave și
personajul model. Ori
cărei
generații am
aparține ne aflăm pe
același drum al lumi
nilor universalului si
culorilor patriei, in
diferent
de
idiom.

cind veghile noastre
in tradiție și inovație,
sprijinirea pe vechime
și deschiderea spre
nou nu se înstrăinea
ză
de fibra unică
umană. Aflîndu-ne in
România, e firesc ca
prin exemple de ale
noastre, cu vorbe ca
ale noastre, cu moti
vele noastre, din ar
gilele noastre, să nu
trim un vis de bolți
..Mult mai arătoase /
Și mult mai frumoa
se", să modelăm Hori
de la Frumușica, ale
omeniei și frăției și
cunoașterii
într-un
ceas al unor amenin
țări la scară planetară,
pentru toate formele
vieții, să proiectăm
într-un cer de aspira
ții Coloana infinită șl
Poarta sărutului pe
care sute și sute^ de
generații de țărani
dintre Carpați și Du
năre. meșteri în funii
ale vieții, increstători
de romburi și rozete
solare, au convenit să
le numim Brâncuși.
Nu mă îndoiesc că
schimbul bogat, exi
gent de Idei care a
avut loc cu prilejul
întîlnirilor și adunări
lor din cadrul recen
tei campanii electora
le l-a mijlocit po
porului nostru Încă
un acces la o imagine
deplină a problemati
cii celei mai stringen
te și mai de perspec
tivă a epocii, șl care
îi este tării noastre
voință.
Concluziile
care s-au desprins, an
gajamentele care s-au
luat și care devin
fapte
pot
atîrna
mult
In
balanța
progresului,
cu atît
mai necesar cu cit
într-o iarnă de cala
mități pe o întreagă
emisferă, și de anga
jări militare primej
dioase, sînt traversate
condiții vitrege. Nu
trebuie să uităm Insă
că ne aflăm angajați
într-un proces istoric
care nu și-a epuizat
șansele de a se înscrie
ca unul al păcii, al
adevăratei democrații
și al Unității.

Solidaritate eu cauza libertății,
a egalității în drepturi
a oamenilor și popoarelor
intervenit cu brutalitate împotriva
Ca In fiecare an, opinia publică
demonstranților, făcînd să curgă
progresistă de pretutindeni mar
chează astăzi, la 21 martie, „ZIUA
din nou sînge. Cea mai brutală
INTERNAȚIONALA PENTRU Erăfuială cu populația majoritară a
LIMINAREA DISCRIMINĂRII RA
avut loc în localitatea Crossroads
de lingă Capetown, unde forțele de
SIALE". Instituită printr-o rezolu
represiune au deschis focul asupra
ție a Adunării Generale a O.N.U.
unui mare număr de negri care
din 1966, această zi, care inaugu
protestau împotriva planurilor gu
rează totodată și „SAPTAMÎNA DE
vernului de a-i evacua și a-i tri
SOLIDARITATE CU POPOARELE
mite în bantustane, ucigînd 18 per
CARE LUPTA ÎMPOTRIVA RA
SISMULUI ȘI DISCRIMINĂRII
soane și rănind peste 200. Tot în
aceeași perioadă, în marile orașe
RASIALE", evocă unul dintre cele
Johannesburg, Durban și Capetown
mai dramatice momente ale luptei
au fost operate numeroase arestări.
popoarelor împotriva rasismului și
a practicilor sale inumane, pentru
Printre cei reținuți cu prilejul acestor raiduri se află șase condu
deplina egalitate între oameni, in
cători ai Frontului Unit Democra
diferent de culoarea pielii : la 21
tic, care grupează circa 700 de or
martie 1960, în orașul Sharpevllle
ganizații de militanți pentru lichi
din R.S.A. poliția a deschis focul
darea apartheidului, în frunte cu
asupra unei demonstrații pașnice,
Albertina Sisulu,
copreședintă a
ucigînd zeci de persoane și rănind
F.D.U. Ei sînt pasibili de pedepse
numeroase altele. In amintirea vic
grele, fiind trimiși în fața unui
timelor acestor represiuni singeroatribunal din Durban sub acuzația
se și ca o expresie a hotărîrii po
de
„înaltă trădare".
poarelor de a împiedica repetarea
Represiunile sîngeroase de la
unor asemenea fărădelegi, Aduna
Crossroads și din celelalte locali
rea Generală a O.N.U. a adoptat
tăți sud-africane au provocat, cum
rezoluția amintită mai sus, transera și firesc, un puternic val de
formînd ziua de 21 martie într-o zi
proteste atît în țară, cit și peste
de luptă împotriva practicilor ra
hotare. La cererea grupului țări
siste și de solidaritate cu victimele
lor africane la O.N.U., Consiliul de
acestora.
Securitate s-a 'reunit de urgență,
Deși de la evenimentele de la
adoptînd o rezoluție prin care „con
Sharpeville a trecut un sfert de
damnă în mod
secol, • timp în
energic regimul
care in lume
minoritar rasist
au continuat să
de la Pretoria
aibă loc adinei
„Ziua internațională
pentru
masa
prefaceri policrele comise îm
tico-sociale, sol
potriva
popu
date cu apari
pentru eliminarea
lației de culoa
ția a noi sta
lipsită de ate independen
discriminării rasiale11 re,
părare la Cross
te. cu afirma
roads" și pentru
rea
puternică
arestarea arbi
a principiilor etrară a conducă
galității, drep
torilor F.D.U. Documentul cere eli
tății și echității, practicile oberarea celor arestați și a tuturor
dioase
ale
apartheidului,
ale
deținuților politici. O poziție la fel
rasismului nu numai că nu au
de fermă au adoptat Organizația
dispărut ca fenomen, ci au generat
Unității Africane și Conferința la
noi forme de asuprire, dezbinare și
nivel înalt a țărilor din „prima
Învrăjbire între oameni. Se desfă
linie",
desfășurată la Lusaka (9
șoară o largă activitate de dezin
martie).
Teroarea
rasistă din
formare a opiniei publice și de jus
R.S.A.,
asasinatele
și noile acte de
tificare a politicii de încălcare a
violență, au arătat reprezentanți ai
drepturilor și libertăților maselor
acestor foruri, atestă inconsistența
largi populare, a independenței na
argumentelor celor care încearcă
ționale a popoarelor. în unele țări
să convingă populația majoritară
capitaliste are loc un proces de
Pretoria ar fi gata să modifice
că
reactivare a forțelor reacționare,
apartheidul și să inițieze un dialog
neofasciste, de intensificare a ma
cu negrii din R.S.A.
nifestărilor șoviniste, rasiste și te
Poporul român, care și-a mani
roriste. Comunități întregi nu
festat întotdeauna solidaritatea cu
numai în R.S.A., ci și în alte locuri
lupta pentru libertate a popoarelor,
de pe glob sînt menținute într-o
condamnă în modul cel mai vigu
situație de inferioritate față de
ros noile represiuni sîngeroase ale
restul societății, reprezentanții lor
autorităților sud-africane, reafirfiind nevoiți să trăiască adeseori
mînd necesitatea de a se eradica
în ghetouri mizere și să îngroașe
definitiv practicile politicii de dis
mereu rîndurile șomerilor. In Eu
criminare rasială. Această poziție
ropa occidentală, împotriva străi
consecventă își are sorgintea în
nilor,
a imigranților In special,
însăși esența orînduirii noastre so
este întreținută o atmosferă de
cialiste, căreia îi sînt străine orice
ostilitate. Aceste stări de lucruri
forme de opresiune și discriminare
vin să sublinieze o dată în plus ca
pe criteriul culorii pielii sau ori
racterul profund nociv al rasismu
ginii etnice. Ea își găsește o eloc
lui, faptul că existența sa repre
ventă
reflectare in documentele
zintă un grav anacronism, împo
partidului și statului nostru, în ini
triva căruia trebuie să se desfă
țiativele avansate de România la
șoare o campanie tot mai viguroa
O.N.U. șl în alte organizații inter
să de demascare și condamnare. De
naționale și, mai cu seamă, în ac
la crearea sa în 1945, Organizația
tivitatea prodigioasă a tovarășului
Națiunilor Unite
a adoptat nu
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
meroase rezoluții și propuneri care
țional. In cadrul multiplelor sale
cheamă la intensificarea eforturi
întîlniri cu șefi de stat, conducă
lor pe plan național, regional și
tori de partid și alte organizații
internațional în vederea lichidării
politice, conducători ai mișcărilor
tuturor formelor de discriminare
de eliberare națională, secretarul
rasială. Printre acestea, la loc de
general al partidului, președintele
frunte se situează Declarația uni
Republicii a dat și dă glas senti
versală a drepturilor omului din
mentelor pe care poporul român
1948 și cele două Decenii de luptă
le
nutrește față de toate popoarele
împotriva
discriminării
rasiale
care luptă pentru asigurarea drep
(1973—1983 și 1983—1993).
tului lor inalienabil și imprescrip
Anul acesta, marcarea „Zilei in
tibil la autodeterminare, la orga
ternaționale pentru eliminarea dis
nizarea unei vieți libere și demne,
criminării rasiale" are loc în con
conform voinței și aspirațiilor lor.
dițiile cind, din nefericire, atenția
Cu prilejul „Zilei internaționale
opiniei publice mondiale este din
pentru eliminarea discriminării ra
nou îndreptată spre Republica Sudsiale" și al „Săptămînii de solida
Africană, unde au loc evenimente
ritate cu popoarele care luptă îm
deosebit de grave. Nesocotind
potriva rasismului și discriminării
drepturile legitijne ale celor 23 de
rasiale", opinia publică din țara
milioane de negri, care reprezintă
noastră își alătură glasul opiniei
73 la sută din populația țării, rasiș
publice, forțelor progresiste din în
tii de la Pretoria au declanșat la
treaga lume, reafirmîndu-și hotărimijlocul lunii februarie o vastă
rea de a acționa și în viitor, cu
campanie de represiuni, cu inten
aceeași fermitate, în vederea lichi
ția de a reduce la tăcere mișcarea
dării practicilor apartheidului și
antiapartbeid și de a impune prin
rasismului,
pentru înfăptuirea idea
forță ,așa-zisul program de refor
lurilor de libertate, independență
me Inițiat prin „referendumul"
și egalitate între toți locuitorii pla
constituțional din august 1984. La
netei.
Johannesburg și Bloemfontein, la
Nicolae N. LUPU
Mangaung și Kroonstad poliția a

vremea
Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică, timpul probabil pentru
intervalul 21 martie, ora 20 — 24 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fi în
general instabilă, cu cerul temporar
noros, exceptînd estul țării, unde va
fi în general
închisă, cu cerul mai
mult acoperit. Vor cădea precipitații
locale, sub formă de ploaie, care vor

avea șl caracter de aversă în cea mal
mare parte a țării, exceptînd estul și
sud-estul țării, unde precipitațiile vor
fi și sub formă de burniță. La munte
precipitațiile vor fl îndeosebi sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vîntul va
sufla moderat, cu intensificări trecă
toare, mai ales în estul țării. Tempe
ratura aerului va înregistra o creștere
ușoară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 2 șl plus 8 grade, Iar ma
ximele între 6 și 16 grade, local mal
ridicate. Dimineața, pe alocuri, se va
semnala ceață.

INFORMAȚII SPORTIVE
Manifestări sportive
dedicate Anului International
al Tineretului
In cadrul manifestărilor prilejuite
de Anul Internațional al Tineretului
(A.I.T.), în țara noastră se vor
desfășura numeroase acțiuni sportive
dedicate importantului eveniment,
înscris sub generoasa deviză „Par
ticipare, Dezvoltare, Pace". Astfel,
pe lingă concursurile din cadrul fi
nalelor pe țară ale „Daciadei", vor
fi organizate sub egida A.I.T. Cam
pionatele internaționale de atletism
ale României (1—2 iunie, la Bucu
rești). turneul de calificare din ca
drul Campionatelor europene
de
baschet junioare (19—21 aprilie, la
Focșani), Campionatele internaționa
le de judo ale României (4—9 apri
lie, la București), Turneul Interna
țional de lupte al țării noastre,
„Trofeul Carpați" la handbal (5—10
noiembrie, la feminin și 24—29 no
iembrie, la masculin), turneele in
ternaționale de volei, Turul Româ
niei la motociclism, precum și Raliul
automobilistic internațional „Dunărea-Dacia“, programat să se desfă
șoare în zilele de 14 și 15 iunie la
Sibiu.
De asemenea, vor fl organizate o
serie de manifestări înscrise în „Săptămîna mondială a condiției fizice șl
sportului", ce are loc la recomanda
rea Conferinței generale a UNESCO
pentru a marca Anul Internațional
al Tineretului. în perioada 23—30 iu
nie sînt prevăzute acțiunile „Ștafeta
tineretului sportiv", un simpozion
național de comunicări cu tema
„Perfecționarea organizării și desfă-

șurării competiției sportive naționa
le „Daciada" și creșterea contribuției
acesteia la dezvoltarea fizică armo
nioasă și păstrarea sănătății popu
lației", realizarea unei expoziții ilustrînd progresul și afirmarea interna
țională a sportului românesc, precum
și o „Săptămînă a filmului sportiv".
(Agerpres)

FOTBAL. în manșa a doua a sfer
turilor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal. Girondina
Bordeaux a întrecut cu scorul de
6—4 (după prelungiri și executarea
loviturilor de la 11 m) formația
sovietică Dnepr Dnepropetrovsk. Alte
rezultate : Sparta Praga — Juventus
Torino 1—0 (0—0).
în „Cupa cupelor", Bayern Miinchen
a învins cu scorul de 2—1 (1—0)
formația A.S. Roma, iar Dinamo Mos
cova a întrecut cu scorul de 1—0
(0—0) formația Larissa din Grecia.
In „Cupa U.E.F.A.", Dinamo Minsk
— Zelezniciar Sarajevo 1—1 ; Video
ton — Manchester United 6—4 (după
prelungiri și executarea loviturilor
de la 11 m»; echipele subliniate s-au
calificat în semifinale).
• In orașul iugoslav Kladovo s-a
disputat miercuri meciul dintre echi
pele Iugoslaviei și României, contînd pentru preliminariile campio
natului european de fotbal pentru
juniori (jucători pină la 16 ani),
victoria revenind gazdelor cu scorul
de 1—0 (0—0). în primul joc, la
Brașov, echipa României a ciștigat
cu scorul de 2—1, fotbaliștii iugo
slavi calificîndu-se pentru turneul
final datorită golului înscris în de
plasare.

*

*
*

Voința de pace a popoarelor...\
*
*

Pentru intensificarea acțiunilor
consacrate înlăturării pericolului nuclear

(
DELHI 20 (Agerpres). — Intr-o
dezvoltarea cooperării cu alte state
alocuțiune rostită la Delhi, .pre— informează agenția Indinfo. El
î ședințele
Indiei, Giani Zail Singh,
s-a pronunțat, totodată, pentru in
a relevat că țara sa va continua să
ț militeze
tensificarea acțiunilor consacrate
în favoarea instaurării
î unei noi ordini
înlăturării pericolului unei catas ț
economice interna
ționale, bâzată pe echitate, pentru
trofe nucleare.
I
Să fie împiedicată cursa înarmărilor
I
*
în spațiul cosmic
*
CIUDAD DE MEXICO 20 (Agerpreș). — Intr-un interviu
v * j acordat
ziarului mexican „Uno Mas Uno“,
secretarul general al Partidului Comunist xi-aiicui,
luuuiai
Italian, ziiesbctiiuru
Alessandro îNaiia,
Natta,
a arătat că P.C.I. luptă pentru pace
»
--------,
pentru
în lume și se pronunță
participarea tuturor statelor europene la convorbirile asupra dezarmării de Ia Geneva.

i
..'
ț
.

P.C.I. consideră necesar ca țările
europene, din Est și din Vest, să
participe la aceste convorbiri, ast
fel încît un acord privind înghe
țarea armelor intercontinentale și a
rachetelor cu rază medie de acțiune
să fie realizat cit mai curînd cu
putință, iar cursa înarmărilor în
spațiul cosmic să fie împiedicată —
a declarat Natta.

()
I
*

N.A.T.O., nicidecum între popoa
rele acestor țări, care se pronunță? ț
pretutindeni împotriva rachetelor
nucleare". Cerem oprirea instalării
rachetelor nucleare în Belgia, în
Europa și în lume — a arătat li
derul sindical.

ț

...și acțiuni împotriva voinței
ț
de pace a popoarelor
ț

BRUXELLES: Parlamentul belgian a aprobat
decizia guvernului privind amplasarea
pe teritoriul țării de rachete cu rază medie de acțiune ț
BRUXELLES 20 (Agerpres). —
*l După
îndelungi și animate dezbateri, parlamentul belgian a apro-

bat, miercuri în zori, printr-un vot
) de încredere în guvern — 116 voturi
1 pentru. 93 împotrivă și o abținere
’ — decizia cabinetului Wilfried
I Martens privind amplasarea pe te' ritoriul tării a 48 de rachete nu) cleare americane cu rază medie de
acțiune de tip „Cruise". Decizia a
fost adoptată, după cum s-a anun
țat, împotriva puternicei opoziții
manifestate atît in parlament, cit
și în rîndul opiniei publice belgie
ne. care se pronunță cu fermitate
contra armelor nucleare. Deputății
peprezentînd partidele de dreapta
și de extremă-dreaptă au sprijinit
decizia guvernamentală, obținîndu-se astfel majoritatea in cadrul
votului.
In cursul dezbaterilor, relevă agențiile
Reilter
și
Associated
Press, deputății reprezentând Parti-

1

(
ț

dul socialist. îndeosebi din Flan- )
dra, au condamnat aprobarea de
către guvern a amplasării rache
telor N.A.T.O. în Belgia. Cele mai (
aspre critici au fost formulate de
Louis Tobback. liderul Grupului
parlamentar ai socialiștilor fla
manzi, care a condamnat energic,
totodată, renunțarea de către gu *
vern la jurisdicția asupra (secțiunii
bazei de la Florennes. unde sînt
stocate deja primele 16 rachete nu
cleare „Cruise" și se află in pre
zent personal militar american, i
Louis Tobback a relevat că. dacă
partidul său va veni la putere în 1
urma alegerilor legislative de la 8 1
decembrie a.c., va cere evacuarea ’
rachetelor nucleare americane de
Ia Florennes.
Sondajele de opinie au indicat că
80 Ia sută din populația Belgiei
se pronunță împotriva prezentei
armelor nucleare pe teritoriul na
tional.

*

ț WASHINGTON : Senatul american a aprobat alocarea
t
de noi fonduri pentru un al doilea lot
j
de rachete intercontinentale „MX"

J
*

WASHINGTON 20 (Agerpres). —
Senatul american a aprobat, cu 55
voturi pentru și 45 contra, alocarea
a încă 1,5 miliarde dolari pentru
producția celui de-al doilea lot de
21 rachete nucleare intercontinen
tale „MX“. Programul de cercetare
și producție a rachetelor „MX“,
dotate, fiecare, cu cite 10 focoase
nucleare, a costat deja pînă acum
13 miliarde de dolari, iar guvernul
proiectează să producă in total 100
asemenea noi arme.
Continuarea programului „MX",
notează observatorii, vine In con
tradicție cu opoziția unor largi

V

• Imperativul convocării unei conterinte de pace • Ședința
guvernului libanez consacrată situației din tară
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager
pres). — Comitetul O.N.U. pentru
exercitarea drepturilor inalienabile
ale poporului palestinian consideră
că o convocare cit mai grabnică a
unei conferințe de pace in problema
Orientului Mijlociu este de cea mai
mare însemnătate, se subliniază în
scrisoarea adresată de președintele
comitetului, Massamba Sarre, secre
tarului general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar. Scrisoarea, difu
zată ca document oficial al Adună
rii Generale și Consiliului
de
Securitate ale O.N.U., atrage atenția
asupra îngrijorării serioase a comu
nității internaționale în legătură cu

In

I
I
ț
„Belgienii nu doresc rachete nucleare
ț
pe teritoriul lor"
BRUXELLES 20 (Agerpres). —
solidaritate atlantică, în numele
nu doresc rachete nu
căreia s-a hotărît amplasarea de I
ț „Belgienii
cleare pe teritoriul lor, nici acum
rachete pe teritoriul țării, este l
I dre
și nici in viitor" — a declarat An
o solidaritate
între
guvernele
Van den Broucke, președintele
Federației Generale a Muncii, una
dintre cele mai puternice organi
zații sindicale din țară. Referindu-se la hotărîrea nepopulară adoptată de parlamentul de la
Bruxelles, liderul sindical bel
gian a subliniat că „asa-zisa

ORIENTUL MIJLOCIU

*
*

cercuri ale opiniei publice din
S.U.A., dezvăluită în numeroase
sondaje, față de continuarea cursei
înarmărilor nucleare, cu cererile de
reducere a programelor de înarma
re și alocare a unor fonduri sporite l
in domeniul social.
'
în cadrul dezbaterilor, o serie de l
senatori (între care Edward Ken- .
nedy. Lawton Chiles) și-au expri- 1
mat serioase îndoieli asupra măsu- I
rii adoptate de Senat, acum cînd 1
impasul a fost depășit și au început ț
negocierile americano-sovietice pri- .
vind reducerea armamentelor nu- ’
cleare.
ț

BEIRUT 20 (Agerpres). — Guver
nul libanez de uniune națională s-a
reunit, la Beirut, sub conducerea
președintelui Libanului, Amin Gemayel, pentru a discuta situația din
țară în contextul dificultăților crea
te de o parte a milițiilor creștine.
După cum s-a mai anunțat, în ulti
mele zile s-au produs ciocniri între
unități ale armatei libaneze și miliții
creștine, soldate cu victime.

din America
CIUDAD DE PANAMA 20 (Ager
pres). — Miniștrii relațiilor externe
ai țărilor din America Centrală au
reafirmat convingerea că numai prin
intermediul Grupului de la Contadora se poate rezolva criza din re
giune — se arată într-un comunicat
dat publicității la Ciudad de Panama
de Ministerul de Externe al Republi
cii Panama.
Documentul arată că miniștrii de
externe ai
țărilor
membre
ale
Grupului de la Contadora (Columbia,
Mexic, Panama și Venezuela), în ca
drul unei reuniuni cu omologii lor
din America Centrală, desfășurată
recent la Brasilia, au definit bazele
și procedurile care să permită o
ieșire din criza centroamericană —
transmite agenția E.F.E. Participanții au fost de acord că Grupul de la
Contadora reprezintă „forul adecvat
pentru realizarea unor soluții reale
și de durată la conflictele existente
astăzi în regiunea centroamericană".
In acest sens, „miniștrii au reafirmat
voința lor de a se ajunge, într-un
termen scurt, la acorduri juste și
onorabile, care să facă posibilă în
cheierea negocierilor de pace".

crizei

Centrală
Toți participants la reuniunea din
capitala braziliană au fost de acord
că documentul conținind căile de
realizare a păcii și cooperării in
America Centrală, aprobat în sep
tembrie 1983, ca și normele privind
atingerea acestor obiective, stipulate
în ianuarie 1984, își păstrează deplina
valabilitate — se menționează în
continuare in comunicat.
Deoarece s-au creat noi condiții
ale dialogului și concertării în regiu
nea centroamericană. miniștrii centroamericani au cerut Grupului de
la Contadora să acționeze pentru
reluarea în cel mai scurt timp a ne
gocierilor privind adoptarea „Actului
Grupului de la Contadora pentru
pace și cooperare în America Cen
trală", care „trebuie să recunoască
interesele legitime ale tuturor state
lor din regiune, să garanteze apli
carea normelor fundamentale ale
dreptului internațional".
Viitoarea reuniune ministerială
pentru analizarea acestor aspecte a
fost stabilită pentru zilele de 11 și
12 aprilie, la Ciudad de Panama,
menționează comunicatul.

BRAZILIA
Program de austeritate

extraatmosferic, transmite agenția
D.P.A.
Helmut Kohl a apreciat că există
premise bune pentru dezvoltarea re
lațiilor Est-Vest la toate nivelurile.
El a subliniat necesitatea sprijiniri^
dialogului dintre cele două mari pu
teri prin convorbiri între membrii
N.A.T.O. și ai Tratatului de la Var
șovia.

economică
BRASILIA 20 (Agerpres). — Mi
nistrul brazilian al planificării. Joao
Sayad, a anunțat adoptarea unor
măsuri pentru a se face ordine in
economia națională.
Intre măsurile de austeritate adop
tate de noul guvern in acest do
meniu se numără reducerea cu 10 la
sută a bugetului din acest an pen
tru ministerele și organele subordo
nate acestora, precum și interdicția
pentru băncile federale de a efectua
plasamente de capital sau investiții
pe o perioadă de 60 de zile.
Situația economică a Braziliei s-a
deteriorat grav in ultimii ani, fapt
ilustrat de datoria externă de aproa
pe 100 miliarde de dolari și o rată
a inflației care anul trecut a ajuns
la nivelul-record de 230 la sută,
menționează agenția I.P.S.

LONDRA Obiective prioritare ale politicii

guvernului britanic
clar 1985—1986 preconizează venituri
totalizînd 150,1 miliarde lire stefline, față de totalul cheltuielilor
fixat la 159,5 miliarde lire sterline,
împrumuturile programate în secto
rul public ridicîndu-se la 7.1 mili
arde lire sterline.

roma:

Deschiderea lucrărilor Comitetului pentru
agricultură al F.A.O.

ROMA 20 (Agerpres). — La Roma
s-a deschis cea de-a VIII-a sesiune
a Comitetului pentru agricultură al
Organizației Națiunilor Unite pentru
Alimentație și Agricultură (F.A.O.).
In cadrul lucrărilor, care urmează
să se încheie la 27 martie, sînt exa
minate, intre altele, probleme pri
vind punerea în aplicare a progra
mului de lucru al F.A.O. în ce pri
vește dezvoltarea agriculturii în pe
rioada 1984—1985.

Un accent deosebit va fi pus, In
cursul dezbaterilor, pe rolul culturi
lor secundare, esențiale pentru asi
gurarea necesarului alimentar într-o
serie de țări in curs de dezvoltare.
Este vorba despre produse cum sînt
maniocul, cartoful dulce, sorgul,
unele legume, fructe și grăunțe ole
aginoase. Comitetul va studia posi
bilitățile sporirii rolului acestor cul
turi pentru securitatea alimentară
îndeosebi in țările africane.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„Un război nuclear va avea con
secințe devastatoare pe Pămint.
După distrugeri, după suflu, după
incendii, după radioactivitate vor
apărea două flageluri, la fel de te
ribile : iarna polară și noaptea. O
nouă glaciațiune va acoperi toată
emisfera nordică și o parte din
emisfera sudică. Peste un an sau
doi va apărea din nou soarele, dar
el va fi un astru al morții. Nimeni
nu-1 va putea înfrunta. In cel mai
bun caz, oamenii vor orbi. In cel
mai rău caz — vor muri.
Paul Crutzen, cunoscut meteoro
log olandez, este primul care și-a
pus întrebarea : ce se va întîmpla
cu enorma
masă de dărîmături,
funingine și fum degajate de
bombele termonucleare ? Astrono
mul Carl Sagan, fizicianul Richard
Turco și echipa sa de la N.A.S.A.
(Administrația națională pentru
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic — S.U.A.),
Georges Carrier, matematician la
Harvard, i-au urmat exemplul. Am
pus într-o ecuație tot ce cunoaște
știința actuală asupra degajărilor
de fum și de praf provocate de ex
plozii, spune prof. Richard Turco.
Au fost luate în coftsiderație Hi
roshima și Nagasaki, precum și
bombardamentele de la Hamburg
și Dresda din ultimul război, efec
tele climaterice ale erupțiilor vul
canice, furtunile de nisip de pe
Marte. Am introdus toate aceste
date în ordinatorul cel mai puter
nic din lume, -Cray». Ceea ce

acesta ne-a oferit nu poate fi con
testat și este de-a dreptul înspăimîntător.
Cele două mari puteri dispun in

Intr-o țară cu climă temperată,
temperatura ar scădea rapid dacă
conflictul ar avea loc la începutul
verii. Mercurul ar coborî sub zero
grade și toate , plantele ar muri.
Dacă conflictul ar avea loc primă
vara sau toamna, ar fi și mai rău.
Riurile ar îngheța, banchiza ar in
vada Europa. Ar fi cu' 30°C mai
frig ca în prezent.
A doua ipoteză : un minirăzboi
nuclear de 100 megatone. Și in
acest caz s-ar declanșa iarna nu
cleară.
Consecința
inevitabilă :
plantele mor.
Și nu numai din
cauza frigului : dacă nu este lumi

• Studii ale unor specialiști relevă: o
conflagrație nucleară ar duce la o nouă
glaciațiune • O noapte completă ar
acoperi Pămîntul • Cînd ar reapărea
Soarele, acesta ar fi un astru al morții
prezent de un arsenal nuclear de
13 000 megatone. Se poate deci lua
în considerare folosirea a 5 000 de
megatone in cursul unui conflict.
Este prima ipoteză a cercetătorilor.
Cantitatea de praf aspirată de
ciuperca atomică fiind de 100 000
piuă la 600 000 tone pe megatona
de explozibil, vor fi deci propulsate
spre troposferă și stratosferă între
500 milioane și 3 miliarde tone
praf. La aceasta se adaugă fumul
degajat timp de săptămini de in
cendiile din orașe și din păduri.
Rezultatul : pe toată emisfera nor
dică și pe mari părți din Africa,
Asia și America Latină, norul de
praf va absorbi 99 Ia sută din lu
minozitatea Soarelui. Se va așter
ne o noapte completă și va urma
frigul.

nă, nu se mai produce fotosinteza.
Indispensabilă supraviețuirii vege
tației. Urmează o reacție în lanț :
în oceane, planctonul dispare și
odată cu el peștii. Mamiferele mor
și ele. Numai oamenji — cel puțin
cei din adăposturi, care au din ce
trăi mai multe luni — nu mor.
Cit timp va dura această iarnă
nucleară ? Cercetătorii cei mai opti
miști cred că șase luni. Ceilalți —
doi ani. Destul, în orice caz, pen
tru a distruge orice formă de viață
în afară de cea umană pe o mare
parte a Terrei, cu excepția citorva
specii de insecte.
După șase luni, un an, doi ani,
praful va dispărea, dar coșmarul
își va schimba doar forma. Dega
jările de gaz carbonic și de oxid
de carbon vor fi distrus o mare

Necesitatea instituirii unor măsuri elective împotriva
regimului minoritar de la Pretoria
subliniată de președintele sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Președintele sesiunii Adunării
Generale a Organizației Națiunilor
Unite, Paul Lusaka, a reafirmat ne
cesitatea instituirii unor măsuri efec
tive împotriva regimului minoritar
de la Pretoria, promotorul politicii
inumane de apartheid și discrimi
nare rasială. Intr-o declarație fă
cută cu prilejul Zilei internațio
nale pentru eliminarea discrimină
rii rasiale, ce se marchează la 21
martie, Paul Lusaka subliniază că
Organizația Națiunilor Unite își in
tensifică ■ eforturile pentru eradicarea
apartheidului din R.S.A., acesta con
travenind principiilor înscrise
in
Carta O.N.U. Rasismul, menționează
declarația, reprezintă o crimă împo
triva umanității și întreaga comuni
tate internațională trebuie să acțio
neze pentru lichidarea lui.

ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). —
Cu ocazia Zilei internaționale pentru
eliminarea discriminării rasiale, Or
ganizația Unității Africane (O.U.A.)
a dat publicității la Addis Abeba
un comunicat în care cere regimului
rasist sud-african să elibereze pe
Nelson Mandela și pe alți lideri ai
populației africane aflati în închiso
rile din Africa de Sud. De asemenea,
se cere guvernului de la Pretoria să
înceteze ocuparea ilegală a Nami-

Plenara. C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 20 (Agerpres). — După
cum transmite agenția B.T.A.. în ca
drul plenarei C.C, al P.C. Bulgar au
fost analizate problemele dezvoltării
intensive a agriculturii și industriei
alimentare bulgare. In cadrul lucră
rilor a rostit o cuvîntare Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
P.C.B. A fost adoptată o hptărire in
aceste probleme, menționează agen
ția citată.

biei și să-și retragă forțele de pe
teritoriul angolez.
O.U.A. condamnă încă o dată cu
fermitate regimul rasist sud-african
și cere popoarelor lumii să acorde
sprijinul lor mișcărilor de eliberare
din sudul Africii pentru împlinirea
aspirațiilor legitime ale popoarelor
din regiune.

JOHANNESBURG 2(1 (Agerpres).
— Muncitorii de culoare din orașul
sud-african Port Elisabeth au orga
nizat o grevă de protest față de
majorarea prețurilor la o serie de
produse, măsură care afectează în
primul rînd populația săracă, de cu
loare. La grevă au participat și mun
citorii din alte orașe. în cadrul ac
țiunii revendicative, zeci de mii de
muncitori negri au refuzat să se pre
zinte la lucru în zonele locuite de
albi.
Agenția U.P.I. subliniază, totodată,
că și in provinciile Transvaal și
Cape s-au înregistrat incidente între
poliție și participanții
la grevă,
soldate cu numeroase victime.

Plenara comună a C.C.
si a Comisiei Centrale
de Control ale P.M.S.U.
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La
Budapesta s-au desfășurat lucrările
plenarei comune a C.C. și a Comisiei
Centrale de Control ale P.M.S.U.,
consacrată examinării stadiului pre
gătirilor celui de-al XIII-lea Congres
al P.M.S.U., programat să înceapă Ia
25 martie, transmite agenția M.T.I.
A fost aprobat raportul prezentat de
Janos Kadar, prim-secretar al C.C.
al P.M.S.U., subliniindu-se impor
tanța deosebită a apropiatului con
gres al partidului.

Barierele protecționiste unul dintre cele mai mari obstacole
în calea țărilor în curs de dezvoltare
BANGKOK 20 (Agerpres). — Ba
rierele protecționiste ridicate de ță
rile industrializate in calea produ
selor provenind din statele în curs
de dezvoltare constituie unul din
cele mai mari obstacole cu care se
confruntă lumea a treia — a decla
rat, în cadrul celei de-a 41-a sesiuni
a Comisiei Economice și Sociale a
O.N.U. pentru
Asia și Pacific
(E.S.C.A.P.), ministrul de externe
thailandez. Siddhi Savetsila. In con
text, el a arătat că „fluctuația con?
tinuă a prețurilor la produsele pri
mare afectează direct exporturile ță
rilor în curs de dezvoltare din Asia

și Pacific și posibilitatea lor de ram
bursare a datoriei externe".
La rîndul său, șeful delegației chi.neze, Qian Qichen, a subliniat că
protecționismul comercial impus de
unele țări industrializate, lipsa de
fonduri pentru dezvoltare și atitudi
nea negativă a altor state dezvoltate
economic afectează procesul de dez
voltare a statelor lumii a treia. Este
nevoie, a spus el, de stabilire^ unor
raporturi de întrajutorare și coope
rare mutuală intre aceste două ca
tegorii de state, bazate pe echitate
și egalitate, transmite agenția China
Nouă.

AGENDA VALUTARA
Recul al dolarului american pe piețele monetare vest-europene
Dolarul
S.U.A.
a
continuat,
miercuri, să-și reducă valoarea pe
piefele
monetare
vest-europene,
fiind cotat la Paris, pentru prima
oară de la 11 februarie, sub limita
de 10 franci — 9.99 franci, fată de
10,05 cu o zi în urmă. De la începu
tul acestei săptămini. „biletul verde“
a pierdut, la Paris, 40 de centime din
valoarea sa, respectiv circa patru la
sută fată de cola sa oficială de luni
— 10.31 franci francezi pentru un
dolar.
La Frankurt pe Main, moneda americană a fost schimbată miercuri
pentru 3.238 mărci vest-qermane,

jață de 3,273 marți. La Londra, lira
sterlină a valorat 1,162 dolari, fată
de 1,136 dolari cu o zi in urmă. La
Ziirich, schimburile valutare de
miercuri s-au soldat, de asemenea,
cu o reducere a valorii monedei americane, care a fost cotată cu 9
centime mai puțin decit marți.
Reculul dolarului este atribuit —
in absenta oricărei intervenții a
băncilor centrale — incertitudinilor
care prevalează in ce privește con
secințele crizei unor instituții ban
care si de credit din S.U.A., precum
și situația economiei americane, re
levă agenția France Presse.

AGENȚIILE DE PRESA

Avertismentele oamenilor de știință - îndemn la acțiune
pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare
tn cuvîntarea rostită la marea adunare populară cetățenească din
Capitală, tovarășul Nicolae Ceausescu a relevat, din nou, marea primejdie
ce o reprezintă uriașa acumulare de arme nucleăre care, in cazul unei
confruntări, chiar limitate, poate duce la dispariția a înseși vieții pe
planeta noastră. Aprecierile conducătorului partidului si statului nostru
își găsesc confirmarea in concluziile a numeroase studii, rapoarte si alte
documente întocmite de oameni de știință, specialiști, organizații inter
naționale.
Revista franceză „VENDRED1-SAMEDI-D1MANCHE" a publicat re
cent un articol sub semnătura lui Francis Schull, intitulat „După războiul
nuclear nu va mai rămine nimic", din care reproducem :

PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE

ATENA 20 (Agerpres). — Minis
trul grec al economiei, Gherasimos
Arsenis, a declarat că Grecia nu ac
ceptă recomandările Fondului Mo
netar Internațional referitoare . la
măsurile ce ar trebui aplicate in ve
derea stabilizării și redresării eco
nomiei naționale. „Modelul" de mă
suri sugerate de F.M.I. este consi
derat în Grecia „eronat și inaccep
tabil". El ar duce în mod inevitabil
la rezultate negative pentru econo
mia greacă — a spus ministrul grec,
menționînd Intre aceste efecte scă
derea veniturilor oamenilor muncii
și creșterea șomajului.
Gherasimos Arsenis a subliniat că,
prin opțiunile economice adoptate de
guvernul socialist, Grecia a pășit pe
calea stabilității, în conformitate cu
posibilitățile tării.

Congresul Uniunii Creștin-Democrate

(LONDRA 20 (Agerpres). — Prezentind în parlamept proiectul de
buget pe anul financiar 1985—1986,
care începe de la 1 aprilie, minis
trul britanic de finanțe. Nigel Lawson, a precizat că lupta împotriva
inflației rămine obiectivul prioritar
al politicii guvernului conservator,
dar, venind in întîmpinarea cere
rilor insistente atît din partea con
servatorilor, cit și a opoziției și sin
dicatelor, a adăugat că este nece
sară și combaterea șomajului.
In alocuțiunea sa, ministrul de
finanțe britanic, referindu-se la po
zițiile lirei sterline pe piețele mo
netare occidentale, a criticat poli
tica S.U.A., apreciind că, „pentru
a-și finanța dencitele bugetare ma
sive, Statele Unite importă o mare
parte din economiile lumii și ex
portă o parte din propria lor infla
ție" prin susținerea cursului excesiv
de înalt al dolarului și practicarea
unor dobînzi bancare mari.
Proiectul de buget pe anul finan-

sovieto-bulgare

Grecia consideră eronat
și inacceptabil „modelul" F.M.I.

R. F. GERMANIA
BONN 20 (Agerpres). — Luind cuvîntul la deschiderea 'congresului
anual al Uniunii Creștin-Democrate,
Helmut Kohl, președintele partidu
lui, cancelarul R.F.G., a apreciat că
înregistrarea unor progrese la nego
cierile americano-sovietice de la Ge
neva ar putea face de prisos desfă
șurarea cursei Înarmărilor in spațiul

CU PRILEJUL ZILEI INTERNAȚIONALE

MOSCOVA 20 (Agerpres). — In
cadrul convorbirilor de la Moscova
dintre Nikolai Tihonov, președintele
Consiliului de' Miniștri al U.R.S.S.,
și Grișa Filipov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria,
care a efectuat o vizită in Uniunea
Sovietică, au fost examinate stadiul
și perspectivele de aprofundare și
extindere a colaborării pe multiple
planuri dintre cele două țări, infor
mează agențiile T.A.S.S. și B.T.A.
O atenție deosebită a fost acordată
problemelor creșterii eficienței cola
borării economice și tehnico-științifice bilaterale.
In cadrul schimbului de păreri asupra unor aspecte ale vieții inter
naționale, Cele două părți și-au re
afirmat hotărârea de a acționa in ve
derea unei schimbări radicale a ac
tualului curs periculos al evenimen
telor de pe arena internațională,
pentru încetarea și reducerea cursei
înarmărilor. A fost evidențiată, în
acest context, importanța tratativelor
sovieto-americane de la Geneva cu
privire la armele nucleare și cos
mice.

noile represiuni ale autorităților
israeliene împotriva palestinienilor de
pe malul vestic, ocupat, al Iordanului
și cu crearea de noi implantări
israeliene pe teritoriile ocupate.

sprijinul soluționării negociate a

Convorbiri

parte din stratul de ozon din stra
tosferă : 30—70 la sută. Or, ozonul
este cel care filtrează razele ultra
violete. Acum, ele vor fi de 3—4
ori mai puternice. <
După noaptea înghețată, vine
soarele care arde și care slăbește
sistemul imunitar al mamiferelor,
al oamenilor în mod special. Pe
cadavre se vor înmulți microbii,
vor apărea marile epidemii de
ciumă, holeră.
Ce șanse de supraviețuire are
omenirea după atîtea nenorociri
succesive 7 Minime. Să reluăm ipo
teza rezonabil pesimistă că într-un
conflict vor fi lansate 5 000 mega
tone explozibil. In momentul ex
ploziilor vor fi un miliard de morți.
Mai rămîn trei miliarde. Un mi
liard mor datorită urmărilor ra
dioactivității, rănilor, haosului ge
neral. Rămîn două miliarde. Un alt
miliard sînt condamnați de iarna
nucleară. Rămin un miliard. Un
miliard care vor trebui să înfrun
te efectele razelor ultraviolete, ale
marilor epidemii. Cîți vor mai rămîne cînd stratul de ozon se va
reface, în șase luni sau poate in
trei ani ?
Perspectivele înfățișate schimbă
considerabil datele
de bază ale
teoriei descurajării nucleare. Apare
un postulat nou : țara care va ataca
va scăpa poate de bombe, de ra
diații. de incendii, dar nu va scăpa
de iarna nucleară".
Faptele prezentate de oamenii de
știință, concluziile studiilor lor În
dreptățesc pe
deplin aprecierile
președintelui României în sensul
că acum, pînă nu este prea tirziu,
se impune cu stringentă ca forțele
sociale cele mai largi, popoarele să
acționeze și mai energic pentru a
opri escaladarea Înarmărilor, pen
tru a impune dezarmarea, In pri
mul rînd dezarmarea nucleară, și a
asigura pacea, viata.

pe scurt
1
I

I
I
I

*

I
|
I

LA GENEVA AU LUAT SFlRȘIT
LUCRĂRILE REUNIUNII CONSI
LIULUI EXECUTIV AL O.P.E.C.,
prima de la crearea acestui organism, în decembrie 1984, însărcinat
cu supravegherea cotelor de producție stabilite de organizație și analiza situației pieței țițeiului. Re
uniunea. ale cărei lucrări s-au desfășurat cu ușile închise, a fost prezidată de ministrul saudit al pe
trolului, șeicul Ahmed Zaki Yamani, la ea participînd miniștri de
resort din Arabia Saudită, Nigeria,
Indonezia, Venezuela și Emiratele
Arabe Unite.
NUMĂRUL MEMBRILOR UNIUNil COMUNIȘTILOR DIN IUGO
SLAVIA S-A DUBLAT. în ultimii
10 ani, ajungind la 2 188 900. Agentia Taniug relevă că o treime din
membrii U.C.I. sînt muncitori, iar
ponderea femeilor este de 26.7 la
sută.

lor de muncă și viată. Agenția
Reuter amintește că noul conflict
de muncă intervine după marea
grevă a minerilor britanici care a
luat sfîrșit la 3 martie, la aproape
un an de la declanșarea ei.
DEFICITUL BALANȚEI
CO
MERCIALE A FRANȚEI A CRES
CUT substantial in februarie, pen
tru a doua lună consecutiv. Potri
vit cifrelor oficiale date publicită
ții la Paris și citate de agenția
U.P.I., soldul pasiv al comerțului
exterior al Franței a atins, luna
trecută, 6,5 miliarde franci, față
de 4,4 miliarde franci în februa
rie 1984.

REALEGERE. La încheierea lu
crărilor celui de-al VII-lea Con
gres al Partidului Socialist Unifi
cat din Catalonia. Antonio Gu
tierrez Diez a fost reales în funcția
de secretar general al partidului.

I

.

2 611 300 ȘOMERI IN R.F. GER
MANIA. Potrivit unui raport al OIficiulul federal al muncii, citat de
cotidianul francez „Le Monde",
numărul șomerilor înregistrați oIficial în R. F. Germania era, Ia
sfîrșitul lunii februarie, de 2 611 300,
ceea ce reprezintă 10.5 la sută din
I totalul
*
populației active. In fe
bruarie 1984. rata șomajului a fost
in R.F.G. de 10.2 la sută.

I
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LA QIJITO s-au deschis lucrările
reuniunii pregătitoare a Conferin
ței ministeriale a țărilor latinoamericane exportatoare de petrol,
programată să înceapă vineri, in
capitala Ecuadorului — transmite
agenția Prensa Latina. Participanta
definitivează documentele vizind
intensificarea cooperării in dome
niul valorificării superioare a aces
tor resurse, supuse spre dezbatere
și aprobare miniștrilor resurselor
naturale din regiune.

BALANȚA COMERCIALA A- ILA BAGDAD s-a încheiat reu
niunea miniștrilor arabi ai sănătă TALIEI a înregistrat anul trecut un
ții, care au adoptat mai multe rezo deficit record, de 19 206 miliarde
lire, informează agenția ANSA,
luții privind căile de promovare a
citind un raport al Institutului na
cooperării in domeniul amintit întional de statistică dat publicității
tre statele arabe. Participanții au
la Roma. In 1983, deficitul balanței
abordat, de asemenea, situația sarespective fusese de 11 465 miliar
nitară din sudul Libanului — zonă
de lire.
aflată sub ocupația forțelor israe
liene — $i din teritoriile arabe
ocupate.
Un „tren împotriva

I
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ÎN URMA ABUNDENTELOR NIN
SORI DIN ULTIMELE DOUA ZILE,
stratul de zăpadă așternut pe mari
suprafețe din R. D. Germană s-a
extins de la sud la nord, transmite
agenția A.D.N. La peste 300 metri
altitudine, stratul de zăpadă nou
așternut a fost de 35 centimetri.
Vîntul a suflat deosebit de puter
nic in regiunile sudice ale țării și
a dus la formarea de troiene. Cir
culația feroviară și rutieră s-a rea
lizat pe alocuri cu mari întîrzieri.
Traficul aerian a fost perturbat pe
aeroporturile din Dresda, Gera,
Karl Marx-Stadt și Leipzig. De ase
menea, s-au produs perturbări in
aprovizionarea cu energie electrică.

APROXIMATIV 1 700 DE MU
NERI BRITANICI AU DECLARAT
GREVA în sprijinul revendicărilor
lor privind îmbunătățirea condiții

Un „tren împotriva
drogurilor", care a
pornit de la Napoli la
26 februarie, a sosit la
Roma după ce a tra
versat zone ale Italiei
de la sud la nord adunind mii de semnături
pe un document care
va fi remis Parlamen
tului vest-european, la
Strasbourg,
Această
inițiativă a centralei
sindicale
italiene
C.G.I.L. (Confederația
Generală a
Muncii

drogurilor"

din Italia) s-a bucu
rat de un puternic
sprijin al populației pe
întreg parcursul —
Napoli, Foggia. Bolonia, Milano, Torino,
Genova, Florența și
Roma, cele trei vagoa
ne conținind documen
te fotografice și video
ce reflectă necesitatea
unirii eforturilor îm
potriva flagelului pe
care îl reprezintă con-,
sumul și traficul de

droguri. Subliniind că
numărul toxicomanilor
a crescut considerabil
In țările Pieței comu
ne — ajungind la pes
te un milion — ca și al
victimelor drogurilor
— mai mult de 2 000
de morți pe an — do
cumentul cere guver
nelor țărilor ' membre
ale C.E.E. să-și spo
rească eforturile in
lupta împotriva stupe
fiantelor. (Agerpres).
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