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Planul - îndeplinit integral, 
la toți indicatorii!

Intr-o atmosferă entuziastă, într-o 
jurul partidului, al secretarului său 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din toate sectoare
le de activitate au întimpinat alegerile de la 17 mar
tie cu noi și remarcabile succese in întrecerea so
cialistă. Zeci și zeci de colective muncitorești au ra
portat, in cinstea acestui eveniment de excepțională 
însemnătate pentru progresul economico-social al pa
triei noastre socialiste, realizări de seamă în înde
plinirea și depășirea planului la producția fizică și 
export, în sporirea productivității muncii și ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, în reduce
rea consumurilor de materii prime, materiale, 
bustibili și energie, în creșterea generală 
ței economice.

Toate aceste realizări sînt rodul muncii 
pline de abnegație a clasei muncitoare, a 
intelectualității, a întregului popor. Votul de la 
martie a constituit o puternică afirmare a voinței și 
hotărîrii de neclintit a tuturor fiilor patriei noastre 
de a înfăptui neabătut Programul partidului, mărețe
le obiective stabilite de Congresul al Xlll-lea, de a 
munci cu dăruire și pasiune revoluționară pentru în
deplinirea planului pe acest an, de a asigura pro
gresul, bunăstarea și înflorirea continuă a României 
socialiste.

Programul prezentat pentru alegeri, sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară 
cetățenească din Capitală, reprezintă o chemare la 
muncă și luptă. Sînt cuvinte cu profunde semnificații 
patriotice, sînt cuvinte care au găsit un puternic ecou 
în conștiința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. 
Ferm hotărîți să răspundă cu noi fapte de muncă aces
tui înflăcărat îndemn al secretarului general al parti
dului, să-și întărească votul acordat candidaților Fron
tului Democrației și Unității Socialiste prin noi succese 
în producție, oamenii muncii din toate sectoarele de 
activitate acționează în aceste zile sub semnul unei 
înalte responsabilități, pentru ca marea întrecere so
cialistă să se concretizeze, în continuare, în realizări 
superioare în îndeplinirea planului și a angajamen
telor pe acest an hotărîtor al cincinalului.

De bună seamă, sarcinile cantitative și mai ales 
calitative ale planului pe anul 1985 sînt deosebit de 
complexe și mobilizatoare. Tocmai de aceea, în spi
ritul exigențelor, al indicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, întreaga muncă politică a or
ganelor și organizațiilor de partid, a comitetelor sin
dicale trebuie să fie orientată în aceste zile spre re
zolvarea problemelor majore ale activității producti
ve. In prezent, obiectivul nr. 1 pentru toate colecti
vele de oameni ai muncii trebuie să îl constituie în
deplinirea integrală, la toți indicatorii, a planului pe 
primul trimestru al anului, lată de ce, în săptămîna 
care urmează, pretutindeni, în toate unitățile econo
mice trebuie să se lucreze la nivelul maxim al po
sibilităților, să se obțină rezultate superioare în toa
te sectoarele de activitate. Ca obiective prioritare, în 
această perioadă, se detașează înainte de toate rea
lizarea integrală a planului la producția de cărbune, 
țiței și energie electrică, In acest sens, după cum se 
știe, recent, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a adoptat, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o serie de programe de maximă însem
nătate, care stabilesc măsuri ferme, eficiente pen
tru recuperarea nerealizărilor din primele două luni 
ale anului și îndeplinirea neabătută a planului pe 
acest an. Important este acum ca toate comitetele 
județene de partid, organele de conducere colecti
vă și organizațiile de partid din ministere și din uni
tățile industriei extractive și energetice să acționeze 
cu hotărîre și.înaltă răspundere pentru transpunerea 
în practică a prevederilor acestor programe, pentru 
creșterea mai substanțială a producției de cărbune, 
țiței și energie electrică - potrivit cerințelor actuale 

, ale economiei naționale.
Concomitent cu îndeplinirea producției fizice pla

nificate în structura sortimentală prevăzută, o aten
ție deosebită trebuie acordată în aceste zile înde
plinirii și depășirii planului la export - condiție esen
țială pentru participarea activă a țării noastre Ia 
schimbul internațional de valori materiale, pentru li
chidarea completă, în următorii ani, a datoriei ex
terne. Aceasta impune ca în toate unitățile economice 
să se ia măsuri hotărite din partea organelor și or
ganizațiilor de partid și a consiliilor oamenilor mun
cii pentru lansarea cu prioritate în fabricație a pro
ducției destinate exportului, asigurarea ritmică și in
tegrală a fondului 
nivelului tehnic și 
permanentă, zi de 
fabricării și livrării 
duse la termenele 
lite în contractele încheiate cu partenerii externi.

In spiritul exigențelor conducerii partidului nostru, 
al indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, în fie
care unitate economică trebuie să se acorde, in con
tinuare, cea mai mare atenție creșterii mai accen
tuate a eficienței economice, a productivității muncii, 
reducerii consumurilor de energie și combustibil, a con
sumurilor materiale în general, recuperării și refolo- 
sirii surselor de energie, de materiale, de piese și 
subansamble. „Trebuie să pornim cu toată hotărîrea 
de la necesitatea ca toate unitățile economico-socia- 
le să funcționeze pe baza principiilor autoconducerii . 
și autogestiunil, să obțină beneficii maxime în în
treaga lor activitate” - sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare populară cetățenească 
din Capitală.

Activitatea desfășurată în aceste zile ilustrează că 
pretutindeni, în fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă, pot fi obținute în perioada următoare re
zultate tot mai bune. Să muncim fără preget, cu elan 
revoluționar și inițiativă creatoare pentru valorificarea 
deplină a acestor posibilități, astfel îneît în săptă- 
mina și în lunile viitoare în toate unitățile economice 
să se obțină rezultate superioare in îndeplinirea pla
nului și angajamentelor asumate în întrecere I

de marfă, ridicarea continuă a 
calitativ al produselor, urmărirea 
zi, pe întregul flux tehnologic, a 
fiecărui produs sau lot de pro- 

și în condițiile de calitate stabi-

Municipiul lași, ca de altfel toate localitățile patriei, impresionează modernele sale construcții, inalțate cu
deosebire in ultimele două decenii Foto : Gh. Vințilă

Hotărîți să cinstească împlinirea a două decenii de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în fruntea partidu
lui cu noi și remarcabile fapte ale hărniciei și abnegației, 
pe măsura acestui timp eroic, oamenii muncii din întreaga 
țară acționează cu energii sporite pentru înfăptuirea exem
plară a planului și angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă. Stau mărturie și aceste vești transmise ieri de 
corespondenții „Scînteii" despre tot atitea realizări, care 
se constituie într-un amplu și bogat raport muncitoresc.

PRODUCȚIE FIZICĂ
PESTE PLAN. Acționind cu 
însuflețire pentru a răspunde 
prin fapte de muncă exem
plare chemărilor adresate de 
secretarul general al partidu
lui. oamenii muncii din in
dustria județului Vaslui acor
dă toată atenția realizării pre
vederilor. de plan la produc
ția fizică și. cu deosebire, ce
lei destinate sectoarelor mi
nier, energetic și petrolier, 
cărora le-au fost livrate su
plimentar numeroase ventila
toare de mină, servomecanis- 
me pentru centralele termo
electrice. importante cantități 
de utilaj geologic, de foraj și 
exploatare sonde. De. aseme
nea. au mai fost realizate 
peste prevederi produse ale 
industriei electrotehnice și 
mijloace de automatizare, 
produse de mecanică fină, op
tică, echipamente hidraulice 
și pneumatice, utilaje tehno
logice pentru industria ali
mentară și construcții, mașini- 
unelte pentru prelucrarea me
talelor prin așchiere și alte
le. „Și trebuie subliniat fap
tul — ne transmite corespon
dentul nostru Petru Necula — 
că întregul spor de producție 
a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii și 
prin economisirea unor însem
nate cantități de materie pri
mă, combustibil și energie e- 
lectrică. Pină în prezent, un 
număr de 16 unități economi
ce vasluiene au raportat în
deplinirea înainte de termen 
a planului pe acest prim tri
mestru al anului".

Veste bună și din județul 
^Harghita, de unde corespon-

ceava, care au livrat econo
miei naționale suplimentar, 
față de prevederile planului 
din perioada care a trecut din 
acest an. 1 200 tone pirită, 34,7 
tone minereu 
plumb și 40 
concentrate, 
exploatarea 
lemnului, utilaje

in plus economiei naționale 
importante cantități de plumb 
și cupru in concentrate, peste 
3 600 tone oțel-beton, 543 tone 
sirmă trefilată din aluminiu, 
345 kilometri cabluri de sem
nalizare și control. 227 kilo
metri conductori electrici izo
lați, precum și alte cantități 
de produse necesare economiei 
naționale.

Aflat, ieri, în mijlocul co
lectivului muncitoresc de la 
termocentrala Mintia-Deva, 
corespondentul nostru 
Cerbu ne anunță că, de la 
începutul anului și pînă acum, 
cantitatea de energie electrică 
pulsată de aici în sistemul e- 
nergetic național, peste sar
cinile de plan, se ridică la 
circa 240 milioane kWh.

— Este răspunsul nostru 
faptic, muncitoresc, la chemă- 

tovarășul 
privind 

de ener- 
satisfa-

Cinstindu-și demn Eroul e-n sărbătoare Țara 
Și demnă-și ctitorește superbă împlinirea 
Și-i dăruie fierbinte și trainică iubirea 
Celui ce-i izvodește eternă primăvara.

E CEAUȘESCU țării o chezășie dreaptă 
Izbînda națiunii într-o solară soartă,
Cu gîndul Lui, înaltul, spre viitor ne poartă 
Și fapta Lui ne este cutezătoare Faptă.

dentul nostru I.D. Kiss ne 
transmite :

— Mă aflu Ia întreprinde
rea de producție industrială 
pentru construcții căi ferate 
Miercurea-Ciuc, al cărui co
lectiv muncitoresc și-a înscris 
numele cu majuscule la pa
noul de onoare al întrecerii. 
El raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
pe întregul cincinal Ia pro
ducția marfă, și la investiții. 
Angajamentul pe care colec
tivul de aici și l-a luat acum 
este ca pină la sfîrșitul anu
lui să obțină o producție su
plimentară în valbare de pes
te o jumătate de miliard de 
lei. Un angajament mobiliza
tor. pe care este hotărît să-1 
onoreze în mod exemplar.

Mult succes !
Cu hărnicie și pricepere ac

ționează și oamenii muncii 
din industria județului Su-

Și-n graiul dulce-al mumei, înveșmîntat în zare, 
îi dăruim din inimi al prețuirii semn;
Din Dunărea baladă și din Carpați la Mare 
Ne este CEAUȘESCU Speranță și îndemn.rile adresate de 

Nicolae Ceaușescu 
creșterea producției 
gie electrică pentru 
cerea cerințelor economiei na
ționale — ne spune inginerul 
Ieronim Rusan, directorul ter
mocentralei Mintia-Deva. Pre
tutindeni — la gospodăria de 
cărbune, la descărcarea va
goanelor. la mori, la cazane, la 
toate grupurile energetice și 
instalațiile aferente — oamenii 
sînt tot timpul la datorie mun
cind cu însuflețire, dînd dova
dă de exemplare acte de pa
triotism. Facem totul pentru 
a asigura fluxul neîntrerupt al 
producției, pentru realizarea 
unor cantități tot mai mari 
de energie electrică.

Cu aceeași dîrzenie și Însu
flețire muncesc și harnicii 
mineri din bazinul carbonifer 
Comănești. De la începutul 
anului și pînă acum, ei au 
extras și livrat suplimentar 
termocentralelor din țară pes
te 9 200 tone cărbune. Toată 
această cantitate extrasă peste 
plan a fost realizată pe seama 
creșterii productivității mun
cii,' indicator care a sporit cu

Cinstindu-și demn Eroul e-n sărbătoare Țara...

George COANDĂ

pentru . industria chimică și 
altele. Printre unitățile cu 
cele mai mari sporuri la pro
ducția fizică — ne comunică 
Sava Bejinariu — se numără 
Combinatul minier din Gura 
Humorului și întreprinderea 
de mașini-unelte din Suceava.

Folosirea cu sporit randa
ment a utilajelor și instala
țiilor, echilibrarea schimburi
lor. încadrarea in -consumurile 
normate de materii prime, ma
teriale. combustibil și ener
gie,- creșterea productivită
ții muncii, întărirea ordinii și 
disciplinei sint numai citeva 
din căile care au permis ca 
și în industria județului Bis- 
trița-Năsăud să se înregistreze 
în această lună o depășire 
substanțială a sarcinilor de 
plan la producția fizică. De la 
începutul anului și pînă acum
— ne anunță Gheorghe Crișan
— au fost realizate și livrate

Petre POPA

Dacă ar fi să considerăm două 
dintre formele cele mai active și 
mai mobilizatoare de manifestare 
a conștiinței, cum ar fi politica și 
arta (in accepția lor cea mai cu-" 
prinzătoare), nu se poate să nu re
marcăm specificitatea mijloacelor 
cu care ele acționează asupra so
cietății. Unitatea „cauzei finale" 
determină mijloaoele fiecăreia din
tre ele tocmai pentru a pune in 
evidență cu mai multă 
această unitate a celor 
mente ale civilizației și 
desfășurarea activită
ții lor în planul con
științei noastre socia
liste. Pornind de la 
această realitate, aș 
vrea să mă refer, 
focalizind aria investigației, la viața 
socială și la viața personală a oa
menilor. Modalități ale existenței 
care nu pot fi despărțite decit pen
tru a demonstra legătura lor deose
bit de intimă și modul in care — din 
perspectiva opțiunii ideologice atit 
de ferm și clar exprimată în toate 
documentele de partid — ele se in
fluențează. in efortul lor interde
pendent de a atinge parametrii de 
eficientă maximă in activitatea lor 
productivă, obținerea de bunuri 
materiale de cea mai înaltă cali
tate. a căror competitivitate să a- 
sigure un progres tot mai alert și 
mai complet societății noastre so
cialiste. Iată cum individualul și 
socialul în societatea noastră ro
mânească, în această epocă de e- 
dificarc a idealului său de înain
tare continuă pe calea dezvoltării 
și progresului, nu se constituie in 
entități antagonice sau incontin- 
gente, ci. dimpotrivă, ele concură 
la înălțarea bunăstării materiale și

pregnanță 
două ele- 
culturii in

spirituale a întregului popor. Dacă 
premisele inițiale sint așezate pe 
această armonioasă dihotomie arti- 
culind interesul individual cu • cel 
general; și rezultatul muncii fie
căruia dintre noi (finind seama fi
rește de 
calitatea 
fi privit 
spectivă 
a fiecărui om ăl 
parte. împreună cu familia lui, cit 
și a întregii societății socialiste. A- 
ceasta, pe bună dreptate, trebuie 

să fie multilateral 
dezvoltată, deoarece în 
însăși substanța ei, 
ea ține seama, în pri
mul rind, de nevoile 
imperioase ale națiu

nii (în perspectiva istorică a dez
voltării ei), dar in același timp și 
de îndeplinirea dezideratelor per
sonale ale cetățenilor săi.

Unitatea de nezdruncinat 
menilor țării in rindurile și 
rul partidului se datorează 
lui că toate idealurile partidului 
se identifică în mod fericit cu as
pirațiile întregului popor.

De la individual la social. De la 
personal la național. De la ideolo
gia unui partid la un Program pen- « 
tru fericirea unui întreg popor.

Alegerile de la 17 martie au de
monstrat elocvent, incă o dată, va
lidarea de către întregul popor a 
istoricelor deschideri ale . Congre
sului al IX-lea, de cind in frun
tea partidului și a țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, ilustră 
personalitate internațională a lumii

(Continuare în pag. a V-a)
ÎNSEMNĂRI

desfășurată exemplar!
PUBLICĂM IN PAGINA A III-A : relatări 
ale corespondenților noștri despre mer
sul lucrărilor agricole de primăvară în 

județele Dolj și Argeș

© Pentru recuperarea întârzierilor la lucrările agricole, determinate de condițiile climatice din această primăvară, este necesară operativitate maximă la identificarea terenurilor spre a fi pregătite și însămînțate imediat.© Munca mecanizatorilor să fie temeinic organizată, folosindu-se cuplaje de mașini pentru sporirea vitezelor zilnice de lucru.© Specialiștii, prezenți permanent în cîmp, să asigure respectarea normelor tehnice stabilite.® Organizațiile de partid și conducerile unităților agricole să acționeze energic pentru mobilizarea tuturor locuitorilor de la sate la executarea lucrărilor agricole

n-a mai rămas
&

din satul

Nicolae Klein, primarul 
orașului Dr. Petru Groza, 
ne-a pus in încurcătură cu 
întrebarea : „Știți cite zile 
are orașul nostru ?" Ghi
cind surprinderea noastră, 
adaugă tot el : ...De curind 
a trecut pragul a 10 000 de 
zile. Tînăr. nu ?“

Tinăr, nimic de zis. Mai 
ales dacă privim chipul 
său de azi. O curiozitate 
firească : cum o fi arătat 
mai ieri așezarea aceasta ? 
îi cerem părerea lui Ata- 
nase Simedrea, om încă in 
putere la cei 73 de ani ai 
săi. Ne răspunde : „Știți 
ceva ? Nici nu vreau să-mi 
Amintesc de ceea ce a 
fost. Se gîndea cineva cu

a oa- 
in ju- 
faptu-

(Continuare în pag. a V-a)

ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Orașul în care

decit o uliță

de odinioară

• reportaje • însemnări •

Mircea ALBUEESCU

-

treizeci 
amari t, 
fumuri 

Nici

adevărat, acum 
de ani. că sătucul 
cu vreo șaizeci de 
va ajunge oraș ? 
vorbă !“.

Astăzi, numai casa po- 
vîrnită a lui Miron Pom- 
piliu. prietenul lui Emlnes- 
cu, mai amintește de vir- 
sta locurilor. Casa și amin
tirile reputatului folclorist 
care, in lucrarea sa ..Scri
sori de la țară“, reinvie 
astfel așezarea natală din 
anii tinereții : 
duri 
mici, 
paie, 
multe 
loc o șosea sau cum ii mai 
zice, drum de tară ; două

.Două rîn- 
de case țărănești, 
cu acoperișuri din 
țuguiate, cele mai 
afumate ; prin mij-

case mai de seamă, a po
pii și a unui bogat11.

Aceasta, departe de a fi 
fost o imagine singulară 
pentru anii de împilare și 
asuprire. Dovadă, între al
tele. și faptul că așezarea 
n-a cunoscut mult timp 
cine știe ce dezvoltare fată 
de mijlocul veacului tre
cut, devreme ce 
număra numai 562 
tori. Cam tot atîția 
dună azi cele două 
turn din oraș.

în 1938 
locui- 

cîți a- 
blocuri *

Orașul de azi te atrage 
cu centrul primenit. în cu
lori pastelate. Cu moder
nele microcartiere. însu- 
mind de pe acum peste 
3 000 de apartamente, cu

platforma industrială ca- 
re-i dă forță și tinerețe. 
In zona autogării, în locul 
unor case modeste, se con
turează tot mai pregnant 
un elegant microcartier. 
De cealaltă parte, o piață 
agroalimentară. cu hale a- 
coperite. Urmăm drumul 
de centură. Terenurile de 
la marginea așezării, altă
dată părăginite. au ajuns 
grădini roditoare. O clădi
re inchingată încă de sche
le. Peste drum de între
prinderea „Mecanica", ini
ma platformei industriale, 
se întinde baza 
cu o impunătoare 
sporturilor. Mai 
se află centrala

de zonă, confortabile că
mine pentru nefamili.ști.

Un alt punct de atracție 
in această călătorie prin 
prezentul și viitorul edili
tar al acestei așezări — 
viitoarea zonă de agre
ment. pină nu de mult un 
pămint mușcat de apele 
Băiței și Sighișteluluiț 
prinse acum in platoșa în
diguirilor. Primarul înfăți
șează- pe îndelete biografia 
fiecăruia dintre aceste o- 
biective durate in ultimii 
cinci ani :

sportivă 
sală a 

departe 
termică

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii":

(Continuare în pag. a V-a)
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O PERMAMINTĂ ÎNDATORIRE A ORGANEIOR 

SI ORGANIZAM DE PARTID
« 1

*

Experiența pozitivă, 
metodele 

înaintate de muncă 
DEZVOLTATE, 
ÎMBOGĂȚITE, 
GENERALIZATE

OAMENII MUNCII CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ j
' -------------------------- l

ASCRISORI DE LA CITITORII „SC1NTEIT

„în două zile cit într-un an"

înfăptuirea sarcinilor economice 
din acest an și implicit ale întregu
lui cincinal 1981—1985. in condițiile 
unei exigențe sporite privind cali
tatea și eficienta activității produc
tive, cerință ce decurge din hotări- 
rile Congresului al XIII-lea al 
partidului, presupune afirmarea cu 
vigoare a • noului, valorificarea pe 
scară largă a experiențelor pozitive, 
a metodelor înaintate. Pornind de 
la necesitatea rezolvării optime a 
fiecărei probleme ce condiționează 
mersul ascendent al societății noas
tre, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subli
nia la marele forum al comuniști
lor : „Organele și organizațiile de 
partid trebuie să se călăuzească per
manent de concepția revoluționară, 
să acționeze întotdeauna în spirit 
revoluționar pentru înlăturarea a tot 
ceea ce este vechi și nu mai cores
punde actualei etape de dezvoltare 
a societății noastre, pentru promo
varea noului". Din practica de zi cu 
zi a activității politico-organizatori- 
ce s-a închegat o întreagă metodo
logie de punere în valoare a inesti
mabilului tezaur de idei, de creati
vitate — tezaur trecut la activul a 
numeroase colective de muncă, cum 
de altfel o arată și exemplele ofe
rite de cîteva dintre, organizațiile 
de partid din unitățile industriale 
din municipiul Alba Iulia.

în procesul generalizării expe
rienței înaintate, prima etapă o re
prezintă, firește, cunoașterea, popu
larizarea și însușirea metodelor 
avansate, a inițiativelor valoroase, 
în acest sens, in unitățile industria
le din municipiu 
sînt organizate 
întilniri cu frun
tașii în produc
ție in cadrul în
treprinderilor sau 
pe grupe de în
treprinderi. con
sfătuiri, expoziții, 
simpozioane, de
monstrații prac
tice. schimburi de 
experiență. Tot 
mai mult teren dobîndesc acele for
me de popularizare menite să trans
mită pe calea cea mai directă expe
riența pozitivă. De pildă, comparti
mentul de creație și modelaj de . la 
întreprinderea „Porțelanul" a realizat 
o serie de produse cu greutate 
redusă, In condițiile păstrării sau 
îmbunătățirii parametrilor calita
tivi. Numai Ia un singur tip de 
produs — serviciu de masă — se pot 
obține anual economii de 400 kilo
grame porțelan. Pentru aceasta a fost 
insă necesar ca tehnologia pusă la 
punct in compartimentul de creație 
și modelaj să fie cunoscută și de 
muncitorii din sectoarele turnătorie 
și decor. în acest scop, din inițiativa 
comitetului de partid au fost organi
zate consfătuiri pe secții și ateliere, 
noile produse au fost expuse la vi
trinele calității și prezentate la sta
ția de radioamplificare. Pentru a 
stimula inițiativele de introducere 
în fabricație a produselor noi, la în
treprinderea de utilaje sînt pe larg 
utilizate formele propagandei vizua
le (gazete de perete, panouri etc.). 
Așa s-a procedat cu diferite mașini 
destinate industriei lemnului și 
celulozei, prezentîndu-se principalele 
lor caracteristici tehnice (și de efi
ciență economică.

Un rol esențial în generalizarea 
unei experiențe înaintate îl are, așa 
cum demonstrează practica, explica
rea ei detaliată care să reconstituie 
cu grijă, sub ochii celor interesați, 
un nou proces tehnologic, o nouă 
metodă de economisire a energiei 
electrice, a combustibilului, a mate
riei prime. Această cerință este con
cludent ilustrată de acțiunile inițiate 
de organizația de partid de la între
prinderea de încălțăminte „Ardelea
na" în vederea utilizării cit mai efi
ciente a materiei prime. în contex
tul acestor preocupări se înscrie și 
organizarea, de curînd, a unei expo
ziții cu produse realizate din mate
riale recuperate. Expoziția a consti
tuit doar un punct de plecare. în 
cadrul ei au fost organizate demon
strații practice privind procedeele de 
îmbinare a metodelor pentru a fo
losi la maxim materialele recupera
bile. Totodată, a avut loc o consfă
tuire in urma căreia a fost declan
șată o întrecere privind crearea 
pentru copii a noi modele de încăl
țăminte din materiale recuperate de 
la atelierul de croit.

Experiențele, inițiativele și meto
dele înaintate trebuie să se bucure, 
de la primii pași, din partea orga
nelor și organizațiilor de partid de 
un sprijin constant și multilateral. 
„Numai participarea la acțiunile de 
prezentare a experienței pozitive — 
ne spunea tovarășa Paraschiva 
Scheau, secretara comitetului de 
partid de la „Ardeleana" — fără un 
efort propriu de a aplica cele vă
zute, ar reprezenta doar o nedorită 
risipă de timp. Pentru a evita ase
menea situații, organizația noastră 
de partid a combătut tendințele 
de festivism și a urmărit ca ac
țiunile întreprinse pentru genera
lizarea experienței înaintate să fie 
însoțite de criticarea manifestărilor 
de formalism care baricadează 
uneori afirmarea noului".

O inițiativă, o metodă înaintată își 
demonstrează din plin valoarea nu
mai în măsura in care ele sînt însu
șite și aplicate de cit mai multi oa

IN UNITĂȚI INDUSTRIALE 
DIN ALBA IULIA

meni ai muncii. într-adevăr. în anul 
trecut, datorită popularizării expe
rienței dobindite de unele formații 
de .lucru în privința reintroducerii 
în producție a materialelor recupe
rabile, la scara întregii întreprin
deri au fost confecționate pe această 
cale 76 000 de perechi de încălțămin
te pentru copii și adulți, in valoare 
de 7,7 milioane lei. Comitetul de 
partid a considerat necesar ca. pe 
baza experienței acumulate pină 
acum, să fie .continuată acțiunea de 
valorificare a materialelor refolosi- 
bile prin implicarea mai puternică a 
organizațiilor de masă și obștești în 
lărgirea ariei de aplicare a inițiati
velor și metodelor de lucru înain
tate.

Numai beneficiind de acțiunea 
convergentă a tuturor factorilor po
litici. organizatorici, tehnici și edu
cativi, experiența pozitivă, atestată 
de activitatea unui muncitor sau 
inginer, formație sau secție, poate 
fi amplificată cu rapiditate. De alt
fel, organelor și organizațiilor de 
partid le revine îndatorirea de a ac
ționa cu mai multă eficiență pentru 
a conferi activității de cunoaștere, 
sprijinire și extindere a metodelor 
înaintate și experiențelor pozitive, a 
noului, un caracter sistematic, per
manent. Din perspectiva acestei ce
rințe, biroul comitetului de partid de 
la „Porțelanul" a decis, intre altele, 
ca cei mai buni lucrători dc la mo- 
delărie să participe prin rotație, de 
la creație pină la faza finală, la 
realizarea unui’ produs nou. Prin 
această măsură a fost preintimpina- 
tă apariția unor dificultăți și s-a 

scurtat durata a- 
similării produsu
lui. Totodată. în 
tematicile orien
tative ale adună
rilor generale a 
fost înscrisă ana
lizarea calității 
produselor prin 
prisma valorifi
cării metodelor 
înaintate și a ex
perienței pozitive.

O experiență valoroasă pe care 
comitetul de partid de la întreprin
derea de utilaje o promovează, prin 
conjugarea unor multiple forme ale 
muncii politico-organizatorice, o re
prezintă reducerea consumului de 
metal prin «proiectarea produselor. 
Un rol deosebit ii revine in această 
privință unui colectiv al activului 
de partid, format din cadre de con
ducere, specialiști, muncitori cu 
inaltă pregătire profesională care au 
transformat cabinetul tehnic al în
treprinderii intr-un cabinet de crea
ție, unde dezbaterile teoretice sint 
strins legate de adoptarea de mă
suri practice. De altfel, prin «pro
iectarea unor produse, de la începu
tul anului pină acum a fost econo
misită o importantă cantitate de me
tal. Comitetul de partid pune astfel 
în valoare o dublă experiență : fo
losirea judicioasă a activului de 
partid și transferul intens de cunoș
tințe tehnice între compartimentele 
întreprinderii.

Generalizarea experienței înainta
te se înscrie, cum este și firesc, ca 
un obiectiv de permanență și în ac
tivitatea Comitetului municipal de 
partid Alba Iulia. Citeva dintre coor
donatele acestei preocupări ne-au 
fost prezentate de tovarășul Vasile 
Purdea, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid : „Preocuparea 
organelor de partid, a activiștilor 
pentru popularizarea și generalizarea 
aplicării inițiativelor valoroase con
stituie, în împrejurările actuale, o 
cerință esențială a activității po
litico-organizatorice. Pretutindeni 
unde am asigurat prezența ca
drelor, a activului de partid, acolo 
unde este mai greu, în sectoarele 
și secțiile cu rol-cheie în sporirea 
producției, în economisirea de ener
gie electrică, combustibil și materie 
primă, în onorarea contractelor la 
export, problemele și-au găsit și își 
găsesc rezolvări operative, durabile 
prin încorporarea a tot ceea ce s-a 
dovedit mai bun și eficient într-un 
domeniu sau altul.

La instruirile de la începutul aces
tui an am atras atenția participan- 
ților asupra faptului că noul și ex
periența valoroasă a fruntașilor pă
trund încă destul de lent in unele 
unități. De aceea am insistat ca or
ganele și organizațiile de partid să 
inițieze permanent acțiuni politico- 
organizatorice pentru a face ca toate 
experiențele avansate să rodească 
din plin, pentru a orienta și uni 
strădaniile creatoare ale oamenilor 
muncii ca noul să se afirme cu 
mai multă vigoare in toate sectoa
rele vieții economico-sociale ale mu
nicipiului, contribuind astfel la în
făptuirea mărețelor obiective stabi
lite de cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului".

Exemplele pe care le-am relatat 
în însemnările de față sint, prin ele 
insele, revelatoare în ceea ce pri
vește hotărirea organelor și organi- 
zațiiljr de partid din unitățile In
dustriale din Alba Iulia de a milita 
permanent și cu perseverență pen
tru generalizarea experienței înain
tate. cea mai ieftină și cea mai efi
cientă investiție materială și inte
lectuală.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii"

Puțini dintre locuitorii de astăzi 
ai Booleanului știu că înainte de 
anul 1944 singura „reprezentantă" 
locală a industriei era ...o moară 
cu valțuri. în toamna acelui an, 
trupele cotropitoare fasciste și 
horthyste in retragere au jefuit și 
această brumă de zestre tehnică, 
după cum au distrus și utilajele 
celor citeva mărunte ateliere meș
teșugărești existente pe atunci.

în primele două decenii de viată 
liberă și Becleanul a pornit pe 
calea dezvoltării, ajungînd să în
registreze o producție-marfă în va
loare de 16 milioane lei. în 1968, 
cînd a și primit atestatul de cen
tru urban.

Vremea marilor prefaceri a so
sit insă și pentru această așezare 
de pe Someșul Mare în perioada 
care a urmat Congresului al IX- 
lea al partidului, cea mai dinamică 
perioadă a istoriei noastre. în a- 
cest răstimp s-a conturat platfor
ma industrială a Becleanului. care 
cuprinde in prezent șase unități, 
dintre care trei de importanță re
publicană : întreprinderea meta
lurgică. întreprinderea de covoare 
și întreprinderea de in și cînepă. 
Tot aici se mai află o fabrică de 
nutrețuri combinate, una de brin- 
zeturi și una de panificație.

La 7 noiembrie 1981 am primit 
un oaspete deosebit de stimat și 
de drag : pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu acea ocazie s-au 
stabilit acțiunile ce urmau a fi

„Condițiile de viață ale satului - mereu 
mai aproape de ale orașului"

Comuna noastră. Dumbrăveni, se 
află la 17 km de Suceava, pe șo
seaua ce leagă județele Suceava și 
Botoșani. Marile transformări în
noitoare care au avut loc în ulti
mii 20 de ani de cind în fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducătorul nostru 
iubit și stimat, se reflectă din plin 
și în această localitate, care a de
venit un înfloritor centru agricol.

In prezent, cei peste 8 200 de lo
cuitori trăiesc în 2 310 gospodării 
confortabile, mai mult de jumăta
te din numărul caselor fiind noi. 
Odată cu dezvoltarea și creșterea 
puterii economice a cooperativei a- 
gricole de producție, au sporit mult 
și veniturile oamenilor. Putem 
spune că. an de an, condițiile 
noastre de viață se apropie tot 
mai mult de cele de la oraș. A- 
vem deja în comună două blocuri 
cu 36 de apartamente pentru spe
cialiști și alti oameni ai muncii, 
o centrală telefonică automată cu 
500 linii, conectată la sistemul in
terurban, precum și o baie comu
nală. în anii din urmă, prin cap
tarea unor izvoare din împreju
rimi. în peste 500 de gospodării 
s-au introdus instalații de apă po
tabilă.

Creșterea nivelului de trai se 
vede și din înfățișarea caselor, 
care sint mobilate cu gust, fie
care familie avind și tot felul de 
aparate electrocasnice. Și eu am 
putut să-mi modernizez casa și să 
o mobilez pe plac. Dar cea mai 
mare bucurie mi-au produs-o cei

O imagine a modernelor construcții de locuințe din municipiul Slatina

EXPERIENȚA LEGISLATURII ANTERIOARE PE AGENDA DE LUCRU A NOILOR DERUTAȚI

Conlucrarea cu cetățenii - drumul cel mai scurt de la propunere la realizare
In anul 1981 — locul doi pe județ ; 

în 1982 — locul intîi pe județ ; in 
1983 — locul trei pe țară ; pentru 
anul 1984 încă nu au fost comuni
cate rezultatele, dar Sărmășagul as
piră, de asemenea, la un loc fruntaș 
în întrecerea dintre consiliile popu
lare comunale. Realizări deosebite, 
în toate domeniile de activitate, 
constituie suportul acestei frumoase 
aspirații.

Anii cei mai rodnici
Mai întii, citeva repere semnifica

tive pe plan economic. Oamenii 
muncii de la întreprinderea minieră 
din localitate au extras suplimentar, 
în cursul anului precedent, 16 000 
tone cărbune ; in dimineața zilei de 
alegeri (17 martie), după cum ne 
spunea minerul Ion Oros, realizaseră 
suplimentar 3 500 tone de cărbune 
din cele peste 10 000 tone cite s-au 
angajat să dea peste plan în anul 
1985. La rindul lor, oamenii muncii 
din cele șase sate ale comunei Săr- 
mășag au obținut producții bune in 
agricultură, care i-au situat pe pri
mele locuri in județ.

Evident, rezultatele economice 
bune au determinat — ca un reflex 
firesc și necesar — o dezvoltare so- 
cial-edilitară pe măsură, ridicarea 
continuă a bunăstării locuitorilor. 
Numai in ultimii cinci ani au fost 
construite 120 de apartamente, to
talul fondului locativ de stat (nou) 
ajungînd, astfel, la 450 de aparta
mente. De fapt, în ultimii ani mai 
toată fața satelor de aci s-a înnoit, 
cei mai mulți gospodari ridicind 
case trainice și arătoase, pentru ei 
și urmașii lor. în același timp, zes
trea edilitară a comunei s-a îmbo

întreprinse în scopul accelerării 
dezvoltării economico-sociale a 
orașului în actualul cincinal. Acum 
putem afirma că tot ceea ce s-a 
hotărît atunci s-a înfăptuit cu suc
ces. In prezent industria Beclea
nului realizează întreaga produc- 
ție-marfă a anului 1968 în numai 
două zile. Valoarea producției de 
anul trecut s-a ridicat la 1,9 mi
liarde lei.

Construcția întreprinderii meta
lurgice. unde muncim și eu și so
ția. a început în anul 1976. Pri
mele mostre de sirmă trefilată au 
fost trase în 1978. Și. să adaug, la
minorul nostru de sirmă a fost în 
întregime proiectat și executat în 
tară. De la an la an, producția în
treprinderii a crescut și s-a diver
sificat. produsele noastre fiind fo
losite într-o serie largă de ramuri 
ale economiei naționale, ca elec
trotehnica. telecomunicațiile, con
strucțiile. agricultura. Ele sînt so
licitate. în același timp, și pe pia
ța externă. Anul trecut, de exem
plu. producția fizică a crescut față 
de anul 1983 de 3,7 ori, iar expor
tul de 8,5 ori. Anul acesta pro
ducția urmează să crească în con
tinuare cu 25,5 la sută fată de 
1984.

Paralel cu dezvoltarea rapidă a 
industriei, s-au înălțat în același 
ritm, pe parcursul ultimului dece
niu și jumătate, peste 1 600 de a- 
partamente. precum și un complex 

doi copii ai mei. Alexandru și 
Elena, care, după ce și-au termi
nat studiile, s-au întors si lucrea
ză în sat : Alexandru este profe
sor. iar Elena — asistentă me
dicală. Ambii sînt căsătoriți Si au, 
fiecare, casă nouă și frumoasă.

Grija partidului pentru ocrotirea 
sănătății oamenilor se concretizea
ză in crearea'unui spital cu 50 de 
paturi, în care își desfășoară acti
vitatea cadre medicale cu studii 
superioare și medii. Căminul cul
tural. cele două biblioteci cu pes
te 30 000 de volume, parcul pe 
care ni l-am amenajat în centrul 
comunei sint tot atitea posibilități 
de petrecere utilă și plăcută a 
timpului liber pentru toți locuito
rii comunei. La dispoziția copiilor 
se află 4 școli generale și o gră
diniță modernă cu 200 de locuri. 
Toate acestea au fost înălțate in 
anii noștri, cu mijloacele materia
le ale comunei, de către cei vreo 
200 de meseriași. Sint oameni 
ce-și cunosc meseriile cu nimic 
mai prejos decît cei de la oraș, dar 
care nu au uitat nici cum se lu
crează pămîntul. Ori de . cite ori 
este nevoie, ei dau o mină de a- 
jutor Ia ■‘întreținerea culturilor și 
la stringerea la timp și fără pier
deri a recoltei.

Tot ce am realizat pină acum 
este rodul muncii celor 1 200 de 
țărani cooperatori ocupați la mun
ca cimpului. la ferma pomicolă și 
in sectorul zootehnic al coopera
tivei. Datorită strădaniilor lor. co
operativa noastră a reușit să ocu

gățit cu noi edificii (dispensar, săli 
de clasă, cămin cultural, magazin, 
cofetărie, restaurant) care, împreună 
cu cele 40 de secții prestatoare de 
servicii, asigură celor 6 800 de cetățeni 
din perimetrul comunei Sărmă.șag 
condiții de viață tot mai bune, în
tr-un proces de apropiere față de 
oraș.

— Ce experiență de muncă și gos
podărire este atestată prin aceste 
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marcante realizări ? — l-am întrebat 
pe primarul comunei, loan Crișan, 
recent reales în această funcție.

— în condițiile in care Sărmășa
gul, la fel ca toate localitățile țării, 
beneficiază prin grija partidului și 
statului de condiții tot mai bune pen
tru a se dezvolta și înflori,. datoria 
noastră a tuturor — edili, deputați și 
cetățeni, împreună — este de a nu 
precupeți nici un efort pentru a fo
losi și pune în valoare cit mai de
plin aceste condiții. Evident, in fo
losul nostru, al tuturor, al acestei 
comune de azi și de miine. In pri
vința experienței de muncă, trebuie 
să 6pun că toate realizările noastre 
— cite sînt și cite vor fi — repre
zintă rodul unei permanente, unei 
neîntrerupte conlucrări cu cetățenii. 
De la conceperea acțiunilor edilitar- 
gospodărești și pînă la finalizarea 
lor. 

hotelier și de alimentație publică, 
școli, grădinițe și cămine de copii, 
magazine, unități prestatoare de 
servicii. Au fost instalate conduc
te de apă. s-au efectuat lucrări de 
termoficare. erașul a fost racordat 
la rețeaua telefonică automată in
terurbană. au fost canalizate și as
faltate numeroase străzi. s-au 
plantat parcuri. S-a născut. în
tr-un cuvînt, un oraș modern cu 
tot ceea ce este necesar pentru 
munca și viața de toate zilele a 
locuitorilor lui.

Eu locuiesc. împreună cu fami
lia. într-un bloc nou din centrul 
orașului, într-un apartament de 
trei camere, care dispune de tot 
confortul necesar. M-am născut în
tr-o comună din județul Cluj, 
școala profesională am făcut-o la 
Arad, la uzina de vagoane,, iar 
școala de maiștri — la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, dar mă 
consider „becleanean get-beget“, 
pentru că m-am atașat de aceste 
locuri, de întreprinderea în care 
muncesc, pentru că mi-e drag ora
șul acesta care a crescut sub ochii 
mei și care constituie un exemplu 
elocvent al marilor izbînzi dobin
dite de poporul nostru în ultimele 
două decenii.

Vasile PEȚREAN 
maistru la întreprinderea 
metalurgica Beclean, 
județul Bistrița-Năsăud

pe locuri de frunte în ceea ce pri
vește recoltele obținute și averea 
obștească de care dispunem. Ne-am 
bucurat, totodată, de o atenție deo
sebită și de un sprijin permanent 
din partea conducerii partidului, 
personal din partea iubitului con
ducător al poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care ne-a 
vizitat comuna de două ori. Dacă 
în anul 1962 averea noastră ob
ștească era de numai 2.8 milioa
ne lei. astăzi ea se ridică la mai 
mult de 100 milioane lei. iar re
coltele de grîu și de porumb sînt 
de aproape patru ori mai mari de- 
cit atunci. La sfeclă de zahăr ob
ținem. de asemenea, in anii din 
urmă, producții de peste 40 de 
tone la hectar, iar la cartofi am 
strins anul trecut o recoltă de 
40 487 kg la hectar, de pe o su
prafață de 450 hectare. De altfel, 
pentru producțiile record de car
tofi pe care le-am obținut, ani de-a 
rindul, cooperativa noastră de pro
ducție a primit „Ordinul Muncii" 
clasa I și înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste". Sintem ferm 
hotăriți ca in acest ăn. folosind 
cu și mai multă grijă toate re
zervele de care dispunem, să ob
ținem producții și mai mari, la 
nivelul celor stabilite pentru vii
torul cincinal.

Vasile ANDREI 
țăran cooperator, 
C.A.P. Dumbrăveni, 
județul Suceava

...Am aflat, astfel, că cele mai 
multe din realizările comunei au a- 
vut drept punct de plecare sugestiile, 
propunerile venite din rindul cetă
țenilor — făcute fie în întilnirile cu 
deputății (organizate sau ad-hoc), fie 
în cadrul „Tribunei democrației" (ce 
se organizează periodic), 1’ie prin alte 
forme și mijloace democratice afla
te la îndemînă : scrisori, audiențe, 
convorbiri cu reprezentanți ai orga

nelor locale aflați în mijlocul locui
torilor (la mină, la C.A.P., la primă
rie). De asemenea, aci funcționează 
— cu bune rezultate, și avînd o 
fructuoasă experiență — „comitete 
cetățenești de inițiativă" care selec
ționează, sintetizează și pun în dez
batere și atenție cele mai valoroase 
idei și propuneri. Așa, de pildă, la o 
„tribună a democrației", mai mulți 
cetățeni au solicitat ajutor calificat 
organizat pentru a-și ridica sau re
construi case proprii. Dîndu-se curs 
propunerii, au fost alcătuite forma
ții complexe (de zidari și dulgheri) 
care pină, acum au și lucrat, în stilul 
tradițional local, circa 100 de case 
noi — aproape cit un sat întreg. La 
fel s-a procedat și in cazul altor ser
vicii publice — in ultima vreme in- 
ființindu-se mai multe asemenea 
secții de prestări Ia cererea popu
lației.

Nobila menire 
de a da viată

Populația țării noastre era, la 1 
ianuarie 1985, de 22 687 374 locuitori, 
sporul natural din anul 1984 fiind 
de 5,2 persoane la mia de locuitori 
(față de. 3,9 în anul 1983). în con
tinuare, factorii de răspundere de la 
toate nivelurile și în special orga
nele sanitare au sarcina de a acțio
na cu responsabilitate profesională, 
acordind cea mai mare atenție pro
blemelor care privesc întărirea fa
miliei și sporirea natalității, în așa 
fel incit să se ajungă la o dublare 
a sporului natural al populației în
registrat in anul trecut, ceea ce va 
contribui la ridicarea stării de sănă
tate a întregului popor, la creșterea 
vigorii populației.

Maternitatea spitalului clinic „Dr. 
I. Cantacuzino" a înregistrat în anul 
trecut un mare număr de nașteri, 
situindu-se și din acest punct de 
vedere printre unitățile medicale 
fruntașe din Capitală. Dr. IOAN 
MOCANU, medic primar, șeful aces
tei unități, ne-a vorbit despre unele 
măsuri și acțiuni care au făcut ca 
numărul de nașteri înregistrate in 
maternitatea de aici să crească de 
la 2 717 in 1983, la 3 309 în anul 1984.

— Cifrele vorbesc de la sine. în 
adevăr, colectivul nostru este, spre 
satisfacția tuturor, din ce în ce mai 
solicitat. Numărul crescut de nașteri 
se datorește și faptului că la ma
ternitatea noastră apelează . gravi
de și din alte sectoare ale Capitalei 
sau localități din țară, în special 
pentru cazurile care necesită o asis
tență medicală și o îngrijire deo
sebite. Anul acesta l-am întimpinat, 
încă de la primele lui ore, cu 11 nou- 
născuți. iar pină la 23 martie 
s-au născut în secția noastră 788 
copii, cu 150 mai multi față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Deși numărul de nașteri creste 
de la an la an, asistența medicală 
a fost calitativ superioară prin mă
surile organizatorice luate, prin creș
terea calificării . cadrelor medicale, 
prin nivelul conștiinței profesio
nale a fiecărui membru din colec
tivul nostru. Se cuvine să arătăm, 
totodată, că deși au fost condiții 
foarte grele, generate de vreme, de 
iarna foarte geroasă din acest an, 
totuși mamelor și noilor născuți li 
s-au asigurat toate condițiile necesa
re, așa incit nu s-au înregistrat ntjpi 
un deces și nici o afecțiune la mame 
și noii născuți. Prin măsurile luate, 
condițiile grele create de această iar
nă neobișnuită nu au avut nici un 
fel de repercusiuni asupra noilor 
născuți sau a mamelor.

— Ca specialist cu o bogată ex
periență profesională, ce sfaturi, ce 
recomandări faceți tinerelor femei, 
viitoarelor mame ?

— Pentru ca o familie 6ă devină 
cu adevărat trainică trebuie să aibă 
cit mai mulți copii și este bine ca ti
nerii să știe acest lucru la timp. Spun 
acest adevăr de la începutul discuției 
noastre, așa cum procedăm și în ac
țiunile pe care le desfășurăm. Dis
cutăm cu tinerii care vin la cabine
tul de sfat premarital, pentru certi
ficatul de căsătorie, ori în cadrul 
acțiunilor din căminele de tineret 
sau în timpul consultului la cabine
tul medical. Toți medicii din unita

Aspirații și obiective 
în noua legislatiiră

...Și, tot astfel, am aflat cum au 
pornit la îndeplinirea sarcinilor de
putății aleși la 17 martie. In consi
liul popular comunal au fost aleși 
21 deputați — oameni ai muncii și 
gospodari de frunte din cele șase 
sate — dintre care 10 sint învestiți 

pentru prima dată cu acest mandat. 
Ințelegînd că votul alegătorilor a 
fost un vot de încredere in dezvol
tarea și înflorirea in continuare a 
comunei lor — comună in care tră
iesc și muncesc înfrățiți cetățeni ro
mâni și români de naționalitate ma
ghiară — deputății consideră man
datul încredințat, așa cum este fi
resc, ca mandat de muncă, împreu
nă cu cetățenii, in folosul, tuturor. 
De aceea, îndată după debutul ac
tualei legislaturi, deputății comunei 
— atit cei realeși, care deja au ex
periența conlucrării cu cetățenii, cit 
și cei noi care trebuie s-o capete — 
au și înscris pe agenda lor de mun
că o seamă de acțiuni izvorîte din 
propunerile făcute anterior, la în
tilnirile candidaților cu alegătorii. 
Este vorba de acțiuni imediate, ce 

tea noastră caută să explice viito
rilor părinți — deci nu numai mamei 
— ce înseamnă prima sarcină a fe
meii, primul ei copil, ce rol impor
tant joacă acest prim copil în viața 
de familie. Am avut,' atit eu, cit și 
colegii mei, nenumărate cazuri în 
care femei încă tinere și aparent să
nătoase nu au mai putut avea co
pii. cu toate eforturile depuse de 
medici, deoarece nu s-au îngrijit 
din timp, nu s-au preocupat de să
nătatea lor pentru a menține prima 
sau primele sarcini. De aici decurge 
o primă concluzie : importanța con
trolului medical profilactic de la 
virste foarte tinere pențru descope
rirea unor afecțiuni care, remediate 
la timp, oferă garanția dezvoltării 
normale a viitoarelor mame și ■ a 
urmașilor lor. Multe din femeile care 
se prezintă la consult, pentru ca me
dicul să le ajute să poată avea 
copii, ar fi putut evita aceste sufe
rințe dacă controlul preventiv s-ar 
fi făcut la 13—14 ani și chiar mai 
devreme, in cadrul cabinetelor de 
specialitate (de ginecologie infanti
lă). O asemenea unitate se află și in 
policlinica spitalului nostru. Dar țin 
să arăt încă o dată : condiția esen
țială pentru a pune bazele unei fa
milii fericite este păstrarea primei 
sarcini. Se înțelege că pentru acest 
lucru este foarte importantă starea 
de sănătate a părinților, în special 
a tinerelor mame.

— Colectivul din unitatea dv., ca 
de altfel și din alte unități medicale 
din Capitală și din țară, a organizat 
controale de prevenire a unor boli, 
în vederea asigurării sănătății viito
rilor părinți. Ce rezultate ați ob
ținut ?

— Pentru a veni în ajutor femei
lor care muncesc în diferite unități, 
toți medicii din maternitatea noas
tră și din policlinică se deplasează 
săptăminal în întreprinderi mari in 
care majoritatea o constituie femei
le. Acolo, in cabinetele medicale de 
la locul de muncă, se fac controale 
periodice pentru ca femeile să nu 
piardă timpul pe la policlinici și pot 
spune că au fost depistate tulburări 
care -tratate la timp au prevenit 
sterilitatea, infertilitatea sau chiar 
boli mai severe. Prin metoda exame
nelor citologice Babeș-Papanicolau 
putem depista cancerul în stadiul 
zero și primele faze cind boala este 
complet vindecabilă. Știința modernă 
este în măsură ca prin metode 
prompte, cum sînt colposcopia, eco- 
grafia etc., să prevină unele boli 
care ar putea influența starea de 
sănătate a tinerelor, a viitoarelor 
mame. Rezultatele unor asemenea 
acțiuni întreprinse în multe unități 
medicale din țară, ca și ale faptului 
că 98,5 la sută din gravide nasc în 
unități sanitare (față de numai 6,5 
la sută în 1948) se reflectă în mod 
direct în creșterea numărului de 
nașteri din întreaga țară. La zîmbe- 
tul fericit al mamelor, care apare 
odată cu primul scîncet al copilului, 
se adaugă bucuria tuturor celor din 
jur, care, cu dragoste și devotament, 
le ajută să aducă pe lume copii să
nătoși, viguroși.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

se pot înfăptui chiar înainte de con
stituirea noilor organisme — care va 
avea loc în zilele următoare.

A construi — a dezvolta — a mo
derniza sînt verbâle cele mai des 
rostite în acele întilniri și care vor 
trebui, in consecință, să devină cele 
mai des conjugate în viața de zi cu 
zi a comunei.

La Sărmășag se vor construi în 
actuala legislatură o întreprindere 
de confecții, un nou local pentru li
ceu (cu 20 săli de clasă), încă 100 
de apartamente și alte obiective. 
Toate acestea vor ridica, desigur, o 
serie de probleme — la care cetățe
nii și deputății lor s-au și gîndit : 
potrivit propunerilor lor, și cu spri
jinul lor direct, se va extinde aduc- 
țiunea de apă și se va dezvolta ca
nalizarea, va fi amenajată o bază 
sportivă (inclusiv popicăria atit de 
solicitată 1) etc., etc. Pentru toate a- 
ceste obiective s-au și găsit soluții, 
iar la unele au și început lucrările. 
Cetățenii Sărmășagului sint la fel de 
dispuși la muncă așa cum sint și la 
dialogul deschis cu autoritățile lor. 
în frunte cu deputății — Emilia 
Cherecheș, Koblicska Andrei, Țeofil 
Chiș, realeși în această legislatură 
— ei dovedesc prin fapte că drumul 
cel mai scurt de la propunere la 
realizarea ei este conlucrarea per
manentă. Ei nutresc cu toții convin
gerea că Sărmășagul va fi comună 
fruntașă și în anul 1985, și in con
tinuare. Spre binele lor, spre binele 
obștii întregi.

Gheorțjhe MITROI 
Euqen TEGLAS 
corespondentul „Scinteii"
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SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ ENERGIA ELECTRICA RIGUROS GOSPODĂRITĂ, SEVER ECONOMISITĂ!

DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

E. DichiscanuFoto :In serele legumicole ale C.A.P. „Lumea nouă" - Curticl, județul Arad

Ce trebuie întreprins pentru ca o soluție

neîntârziat generalizată

în județul Dolj au început lucră
rile agricole de primăvară. Pe tere
nurile nisipoase, unde unitățile agri
cole de stat și cooperatiste dețin pes
te 135 000 hectare, s-au însămințat 
pină acum 1 143’ hectare cu mazăre, 
ovăz, borceag, legume și sfeclă de 
zahăr. De asemenea, a început plan
tarea cartofilor timpurii. Cele mai 
mari suprafețe au fost însămințate 
în unitățile agricole din localitățile 
Sadova, Rast, Ostroveni, Mirșani, 
Rojiște, Piscu Vechi, Teasc și Bistreț.

Pe baza programului special de 
măsuri pentru transpunerea in viață 
a indicațiilor și sarcinilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu. privind 
Îmbunătățirea activității in agricul
tura județului Dolj, campania agri
colă de primăvară a fost pregăti
tă și se desfășoară sub îndruma
rea directă a comitetului jude-, 
țean. de partid. Există create toate 
condițiile ca însămînțarea culturilor 
din prima urgență să se facă în cel 
mult o săptămînă. „De fapt, pregăti
rile pentru actuala campanie le-am 
început încă din toamnă, cînd au 
fost executate arături adinei pe toa
te suprafețele prevăzute a se însă- 
mînța în această primăvară — ne 
spune inginerul Constantin Bulugiu, 
directorul direcției agricole. Am asi
gurat semințe din soiuri și hibrizi de 
mare producție, iar pe cimp s-au 
transportat peste 270 000 tone îngră
șăminte naturale. Mașinile agricole 
și tractoarele au fost reparate cu răs
pundere, constituindu-se aproape 300 
de mașini-agregat care, la o singură 
trecere, execută erbicidarea, nivelarea 
și grăparea terenului. Practic, fiecare 
secție de mecanizare dispune de ase
menea agregate, ceea ce este de na
tură să asigure grăbirea lucrărilor, 
îndeosebi în zona de sud a județu
lui, specialiștii urmăresc permanent 
starea terenului, iar acolo Unde se 
zvintă mai repede se trece imediat 
la semănat".

Cu forțe sporite se lucrează în le
gumicultura. Și este normal să se 
procedeze așa. Legumicultura jude
țului Dolj se situează pe unul din 
primele locuri în țară, atit in ce pri
vește suprafața cultivată — 14 050 
hectare, cit și ca producție planifi
cată — 399 600 tone. Pe baza progra
mului stabilit de comitetul județean 
de. partid, întreaga suprafață cu le-

gume a fost amplasată numai pe te
renuri amenajate pentru irigat. Pen
tru a spori eficiența irigațiilor, le
gumele se vor cultiva cu prioritate 
în zonele unde se poate face udarea 
prin brazde. De asemenea, au. fost 
luate măsuri pentru a se extinde iri
garea gravitațională, - îndeosebi pe 
luncile riurilor Deznățui. Baboia, Ba- 
lasan și Raznic. Din toamnă s-au 
semănat 621 hectare cu legume-ver- 
dețuri a căror stare de vegetație este 
bună. Pentru cele 134 hectare prevă

tetului comunal de partid. Pină vi
neri s-au însămînțat 50 hectare cu 
această cultură. Totodată, coope
ratorii lucrează la amenajarea 
răsadnițelor necesare repicării răsa
durilor și la plantarea legumelor in 
solarii, care au fost acoperite cu fo
lie recuperată din cea folosită anul 
trecut". Sub îndrumarea șefei de fer
mă Ersilia Silișteanu, 51 de coopera
tori repicau răsadurile in solar. în- 
trucît aici răsadnițele, care însumea
ză 3 000 metri pătrați, au fost prote-

se impune a fi 
unitățile agri- 
intrucit, potri- 

ju-

DOLJ

Au început însămînțările 
pe terenurile nisipoase 

din sudul județului
zute a se cultiva cu legume timpurii 
in solarii, in serele stațiunii experi
mentale, la întreprinderea de sere 
Ișalnița, precum și la centrele spe
cializate de la Segarcea și Băilești 
s-au produs 8,3 milioane fire de ră
saduri de tomate, 700 000 fire de ar
dei gras și 400 000 fire de vinete. De 
asemenea, s-au asigurat in bună parte 
răsaduri viguroase pentru cele 3 610 
hectare care vor fi cultivate cu to
mate timpurii în cîmp.

Un raid întreprins prin unitățile 
din consiliul agroindustrial Catane, 
unde se cultivă o suprafață însem
nată cu legume timpurii, a eviden
țiat faptul că pregătirile in vederea 
plantării acestora sint într-un stadiu 
avansat. Cooperativa agricolă din 
Rast urmează să cultive 104 hectare 
cu legume, din care 29 hectare cu 
tomate timpurii. „Urmărind ceas de 
ceas umiditatea terenului, am ajuns 
la concluzia că putem să începem se
mănatul mazării timpurii — ne spune 
Maria Stănculescu, secretarul comi-

jate de jur Împrejur Împotriva vin- 
tului cu stuf luat din lunca Dunării, 
s-a creat un microclimat bun incit 
răsadurile obținute sint de bună ca
litate.

Pentru cele 70 hectare cu tomate 
timpurii care șe vor planta in aceas
tă primăvară, in comuna Negoi au 
fost produse in răsadnițele proprii 
3 milioane fire de răsad. „Avem ră
saduri de bună calitate pe care, la 
această dată, ar trebui să le plantăm 
in solarii — ne spune Nicolae Toa
nă, primarul comunei. Numai că 
am primit nici un metru pătrat 
folie de polietilenă".

în unitățile agricole din Rast 
Negoi'au fost produse răsaduri 
cantități îndestulătoare și de 
calitate. Ca măsură 
fiecare cooperativă și-a asigurat 
rezervă de 15—20 la sută. 7__ .
grăbirea lucrărilor in legumicultura 
au fost mobilizați cooperatorii din 
alte sectoare ale unităților respective. 
Experiența legumicultorilor din co

nu 
de

Șl 
in 

bună 
de prevedere, 

o 
Pentru

munele Rast și Negoi 
generalizată in toate 
cole. Spunem aceasta 
vit datelor furnizate de trustul 
dețean al horticulturii, față de pro
gramul lunii martie, cooperativele 
agricole din județ au un- minus de 
peste 50 milioane fire de răsad, din 
care aproape 7 milioane numai pen
tru tomate. Această situație se dato
rează, in principal, faptului că nu 
s-a asigurat biocombustibilul necesar 
amenajării răsadnițelor și geamurile 
pentru acoperirea acestora, 
problemă care trebuie să fie 
tă urgent, astfel incit toate 
agricole să-și poată produce 
in număr corespunzător și 
mai bună calitate. De asemenea, or
ganele de specialitate au datoria să 
analizeze și să ia măsurile ce se im
pun pentru buna repartizare a foliei 
de polietilenă. Deși ponderea cultu
rilor extratimpurii de tomate o de
țin gospodăriile populației — 104 hec
tare, din cele 134 hectare prevăzute 
a fi amenajate cu solarii, 
la 20 martie, acestora li 
repartizat doar 37.8 tone de 
lietilenă din. cele 100 tone planifi
cate. Cooperativelor agricole, care au 
in plan să amenajeze 10 hectare cu 
solarii, li s-au repartizat 31 tone fo
lie de polietilenă. La Trustul jude
țean al horticulturii am aflat că din 
cele 550 tone folie de polietilenă s-au 
primit doar 155,5 tone. Peste citeva 
zile va trebui să se treacă la planta
rea răsadurilor în solarii. Dar, In 
cea mai mare parte, acestea sînt 
descoperite. De aceea, se cere să fie 
intensificată livrarea foliei de polie
tilenă de către întreprinderile pro
ducătoare.

întrucît in zonele nisipoase din su
dul județului Dolj terenurile se zvin
tă mai repede, comitetul județean de 
partid a stabilit ca activiștii de 
partid și de stat ce răspund de uni
tățile agricole, toți specialiștii din 
unități și de la consiliile agroindus
triale să urmărească, ceas de ceas, 
umiditatea și temperatura solului, iar 
acolo unde condițiile permit să se 
treacă imediat la semănat, respectîn- 
du-se cu cea mai mare răspundere 
normele de calitate.

Este o 
rezolva- 
unitățile 
răsaduri 
de cea

pină 
s-au 
po-

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scinteii"

în livezi-zile de munca
susținuta

în județul Argeș există 34 994 
hectare cu pomi fructiferi. In mij-, 
locul livezilor de la Mărăcineni iși 
desfășoară activitatea institutul de 
cercetare și producție pentru pomi
cultură, care pune la dispoziția uni
tăților agricole cele mai noi tehno
logii de cultivare a pomilor. Raidul 
nostru avînd ca subiect executarea 
lucrărilor de primăvară in livezi 
l-am început la ferma pomicolă de 
stat Merișani. Această unitate, etalon 
,pe județ, asigură pentru consumul 
intern și la export cantități mari de 
fructe și de cea mai bună calitate. 
Explicația acestor realizări constă in 
aceea că lucrătorii de aici. în frunte 
cu șeful fermei, inginerul Ion Stoica, 
acordă cea mai mare atenție lucră
rilor de sezon. în 
formare și fructi
ficare, tratamente 
fitosanitare și fer
tilizarea terenuri
lor etc. „Sînt lu
crări care au me
nirea să sporeas- 

de
spu- 
Asi- 
agrofond bogat și fa- 

tratamente repetate 
vegetației. Si 
că nici acum

livezi : tăieri de

te, tăierile se execută diferențiat și 
numai sub supravegherea specialiș
tilor din unități. Din controalele 
noastre rezultă că s-au executat tă
ieri corespunzătoare din punct de 
vedere calitativ, indeosebi in coope
rativele agricole din Vedea și Poiana 
Lacului. Intre unități există insă de
calaje mari in ce privește executarea 
lucrărilor de primăvară in livezi. La 
un recent instructaj cu inginerii șefi 
din cooperativele agricple am cerut 
să fie grăbit ritmul tăierilor și fer
tilizarea terenului. Am sugerat aici 
și ideea întrajutorării intre unități, 
chiar la tăieri.

Din datele ce ne-au fost oferite la 
direcția agricolă a județului rezultă 
că a intirziat și fertilizarea terenului 
cu îngrășăminte

Reducerea substanțială a consumurilor de combustibil și energie con
stituie o sarcină prioritară, permanentă pentru toate colectivele de oa
meni ai muncii. Trebuie bine înțeles că economisirea severă a energiei 
nu reprezintă o acțiune de campanie conjuncturală. Fără îndoială, pen
tru depășirea dificultăților create de condițiile climaterice deosebit de 
grele din această iarnă a fost necesar să se adopte o serie de măsuri 
excepționale de reducere drastică a consumurilor în toate sectoarele de 
activitate. Acțiunea de economisire nu se încheie însă odată cu depă
șirea dificultăților acestei ierni. Grija pentru gospodărirea rațională, cu 
maximă eficiență a resurselor energetice trebuie să se situeze, în con
tinuare, în centrul atenției specialiștilor din întreprinderi și din unitățile 
de cercetare științifică și inginerie tehnologică.

După cum se știe, nu există program de perspectivă al dezvoltării 
noastre economice în care diminuarea consumurilor energetice, ca parte 
componentă a cheltuielilor materiale de producție, să nu ocupe un loc 
central, lată de ce este necesar să se acționeze cu fermitate pentru ex
tinderea și generalizarea experiențelor pozitive, a soluțiilor tehnologice 
noi care asigură economisirea energiei. Desigur, în această adevărată 
bătălie vizînd reducerea consumurilor energetice - condiție hotărîtoare 
pentru progresul neîntrerupt al economiei naționale - trebuie ca, uneori, 
să se învingă anumite mentalități, să se promoveze cu mai multă ope
rativitate tot ce apare nou în acest domeniu. Totodată, se cer preluate 
operativ și soluțiile de economisire a energiei care au fost 
in practică și și-au dovedit eficiența. In această privință, după 
vedea și din ancheta de față, orice întirziere în extinderea și 
zarea acestora nu poate fi decît păgubitoare.

verificate 
cum vom 
generali-

urmare, cel mai 
unde și cum tre- 

Răs-

Practic, nu există întreprindere 
care să nu aibă în dotare una sau 
mai multe mașini-unelte. Aceasta 
pentru a nu mai vorbi de unitățile 
care dispun de zeci 
de utilaje acționate 
trice. Iată de ce, 
în ansamblul mă
surilor luate pen
tru reducerea 
consumului de 
energie electrică, 
montarea limita
toarelor de mers 
în gol Ia 
le-unelte 
zintă o 
deosebit 
cientă.

Dar să vedem 
mai întii ce este, 
de fapt, 
tator de 
gol ? Un 
lectronic 
sizînd că 
na-unealtă nu se 
mai execută ope
rația tehnologică 
de prelucrare, 
deși motorul prin
cipal funcționea
ză, comandă, după 
o iperioadă de 
1—3 minute, scoa
terea de sub ten
siune a motorului 
respectiv. Altfel 
spus, limitatorul 
da mers în gol 
este un „paznic" 
permite consumul

— Concret, prin

i și chiar sute 
de motoare elec-

Incepînd15 000 de bucăți. Dealtfel, 
din 1980 — de cind a început fabri
cația — s-au livrat anual circa 15 000 
de limitatoare. Deci, cererile au fost 
destul de mari și constante an de an. 
Specialiștii de la „Electroaparataj"

mașini- 
repre" 
soluție 

de efi-

un lirni- 
■mers în 
releu e- 
care, se- 
la mași-

că recolta 
fructe — ne 
ne inginerul, 
gurăm un 
cem 
parcursul 
să spun 
vem pierderi la mugurii de rod". 
Cum se explică faptul că pomii nu 
au suferit din cauza gerului ? „Noi 
executăm, de fiecare dată cu ri
goare, lucrările de întreținere în 
livezi și fertilizăm solul cu îngrășă
minte. Cele 140 hectare de livadă, 
în bună parte plantată cu meri, au 
fost arate din toamnă, cînd s-au în
corporat cantități mari de gunoi bine 
fermentat. Acum mai punem din 
nou la rădăcina pomilor îngrășă
minte chimice complexe. De aseme
nea, asigurăm și cîte 30 tone dejecții 
de pasăre la hectar, pe care le că- 
răm cu căruțele fermei de la com
plexul avicol din localitate. Tăierile 
de rodire sînt pe terminate, ele fiind 
executate cu multă grijă și 'pricepere 
de către pomicultori cu experiență 
ca Gheorghe Oprea, Nicolae D. Ni
colae, Vasile Dima. Acum executăm 
și a doua stropire la pomi".

Lucrările de primăvară în livezi 
sînt avansate și în fermele pomicole 
din Bălilești, Vedea, Tigveni, Mușe- 
tești din cadrul întreprinderilor a- 
gricole de stat Pitești și Curtea de 
Argeș, precum și in cooperativele a- 
gricole din Schitu Golești, Botești, 
Mihăilești. Cum apreciați desfășura
rea lucrărilor de sezon ? — ii cerem 
părerea inginerului Gheorghe Bădes- 
cu, directorul stațiunii de cercetare 
și producție pentru pomicultură „Ar- 
geșel".

— în raport cu pierderile de mu
guri datorate temperaturilor scăzu-

în unități agricole 
din județul Argeș

pe tot 
trebuie 
nu a-

naturale. Astfel, 
pină acum doar 
pe o treime din 
suprafața prevă
zută s-a dat gu
noi de grajd. In 
vreme ce la coo
perativa din Schi
tu Golești se cară 
zilnie cu șapte că
ruțe îngrășămin

te naturale pentru pomi, la Poe- 
nari de Argeș această lucrare a 
Intirziat. Din toamiiă nu s-au 
cărat decît 20 tone gunoi. Cu 
cîte 20 tone îngrășăminte naturale 
transportate, deci cu mult sub posi
bilități, se situează și cooperativele 
agricole din Răchitele și Moșoaia.

Sînt în 
clanșarea 
livezilor, 
biroului 
partid, organele agricole au întocmit 
un program care prevede înființarea 
de noi plantații pe suprafețe mari, 
în cadrul acestora, prunul ocupă un 
loc important. Astfel; se vor înființa 
554 hectare cu prun, din care 331 
hectare vor fi plantate in această 
primăvară. Materialul săditor a fost 
adus și stratificat in cooperativele a- 
gricole din zona Vedea, unde urmea
ză să fie amplasate plantațiile noi. 
Reținem, de asemenea, că terenul a 
fost desfundat în bună măsură din 
toamnă, iar acum se execută aceas
tă lucrare de către cinci formații de 
tractoare S-1500, pe ultima sută de 
hectare livezi, îndeosebi in 
le de prun. De asemenea, 
re teren slab productiv va 
cu arbuști fructiferi, Iar 
doi ani ai cincinalului viitor urmea
ză ca alte 650 hectare să fie plan
tate cu arbuști. Așadar, in aceste 
prime zile ale primăverii, in livezile 
Argeșului se muncește intens.

toi și pregătirile pentru de- 
plantării și modernizării 

în acest scop, la indicația 
comitetului județean de

plantații- 
30 hecta- 
fi plantat 
în primii

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

A început semănatul mazării de grădină in unități agricole din județul Timiș

vigilent, care nu 
inutil de energie, 

folosirea limita- 
toarelor, se estimează o reducere de 
7—10 la sută a consumului pe fie
care mașină-unealtă, ne spune to
varășul Mihai Huhulescu, inginerul 
șef al întreprinderii „Electroapara
taj" din Capitală, unde se fabrică 
aceste dispozitive.

De reținut că limitatoarele — rea
lizate în două variante de tempori
zări — pot fi folosite la orice insta
lație sau utilaj prevăzute cu un sis
tem de cuplare-decuplare intre mo
tor și restul mecanismului acționat.

— Cu o precizare : ele asigură o 
economie reală de energie doar la 
instalațiile și utilajele la care di
ferența dintre mersul în sarcină și 
mersul în gol al motorului este rela
tiv mare, adică reprezintă peste 30 
la sută din curentul nominal, 
inginerul Sorin Cornea, șeful 
rului proiectare-autoutilare 
„Electroaparataj".

Cea mal elocventă dovadă 
cienței limitatoarelor de 
gol o constituie însuși faptul că în
treprinderea producătoare a montat 
asemenea dispozitive la absolut toate 
mașinile-unelte și instalațiile la care 
acestea se pretează. Adică nu numai 
la strunguri (inclusiv cele automate), 
foarfece-ghilotină, prese etc., ci și la 
toate pupitrele de reglaj termic și 
electromagnetic de la benzile de 
montaj.

Cît de solicitate sînt însă de către 
ceilalți deținători de mașini-unelte 
aceste limitatoare ? De la econo
mista Ana Galinschi, șefa serviciu
lui desfacere al unității, aflăm că 
pină la sfirșitul lunii februarie se 
primiseră comenzi ferme pentru

afirmă 
atelie- 
de la

a efi- 
mers in

țin să sublinieze însă că, pentru a 
fi eficiente, limitatoarele trebuie 
corect montate. Și aceasta presupune, 
în majoritatea cazurilor, adaptări în 
schemele electrice ale utilajelor res
pective. Totodată, unele motoare de 
mașini-unelte au din fabricație o li
mită a frecventei opririlor admisibile 
pe oră. Așadar, specialiștii din între
prinderi trebuie să știe precis în ce 
condiții și la ce mașini-unelte este 
eficientă’ montarea limitatoarelor de 
mers in gol și, totodată, să determine 
amplasarea lor optimă în schema 
electrică a fiecărui utilaj. De reținut 
că, din punct de vedere tehnic, la 
unele utilaje cu mai multe sisteme 
de acționări și motoare, montarea 
limitatoarelor implică mai multe 
corelări, în funcție de acționarea de 
bază. Există deci riscul ca, în unele 
cazuri, limitatoarele să nu fie bine 
montate și, în consecință, să nu aibă 
nici o eficientă.

— Pentru specialiștii din între
prinderea noastră, cu specific elec
trotehnic. nimic mai simplu decît 
să găsească amplasarea optimă a li
mitatoarelor, prin adaptarea schemei 
electrice în funcție de caracteristici
le fiecărui utilaj, ne spune inginerul 
Sorin Condeescu, din secția de cer- 
cetare-proiectare de Ia „Electroapa
rataj".

Cum se montează însă aceste li
mitatoare la ceilalți beneficiari ? 
Doar mașini-unelte există nu numai 
în marile întreprinderi cu profil e- 
lectrotehnic. De pildă, cum se mon
tează un asemenea limitator intr-un 
atelier de reparații auto ? „După 
urechea și mintea fiecăruia", ni se 
spune, ajungîndu-se uneori ca. în 
final, limitatoarele să fie montate 
doar de frumusețe.

Cine ar fi, prin 
în măsură să știe 
buie montate limitatoarele ? 
punsul tine de o logică elementară: 
chiar producătorii de mașini-unelte. 
Nu este oare normal ca un lucru 
care oricum trebuie făcut, să fie 
făcut de la bun început ? Ca să nu 
mai vorbim de faptul că orice con
structor de utilaje are obligația să 
asigure acestora un consum minim 
de energie. Parcurgînd însă lista 
titularilor de comenzi pe acest an 
de la „Electroaparataj", 
constata că producătorii de mașini- 
unelte sint departe de a deține 
ponderea principală. Ulterior, am 
aflat că pină și limitatoarele coman
date de aceștia sint — majoritatea 
— destinate mașinilor-unelte din do
tare și deci nu celor care se produc 
pentru alți beneficiari. La întreprin
derea de mașini-unelte și agregate 
București, bunăoară, acțiunea de do
tare cu limitatoare de mers în gol 
la propriile mașini-unelte s-a înche
iat de mai bine de un an. Efectul : 
o substanțială economie de energie 
electrică. Si atunci, de ce nu sînt 
înzestrate, decît cu rare excepții, cu 
dispozitive de limitare a mersului în 
gol și mașinile-unelte aflate în pro
gramul de fabricație al întreprinde
rilor producătoare ? Pentru simplul 
motiv că. tot cu rare excepții, pro
iectele nu includ și asemenea li
mitatoare de mers in gol. Cu alte 

cuvinte, mașinile- 
unelte convențio
nale — strunguri, 
mașini de frezat, 
de găurit etc. — 
nu sînt prevăzute 
de proiectanți cu 
limitatoare. rămî- 
nînd la latitudi
nea beneficiarilor 
montarea lor.

Ce ar trebui în
treprins deci pen
tru ca aplicarea 
limitatoarelor de 
mers în gol să se 
generalizeze ? So
luția se conturea
ză chiar din cele 
relatate pină aici. 
Am solicitat to
tuși și opinia unor 
specialiști de la 
întreprinderea de 
mașini-unelte și 
agregate Bucu
rești, „Automati
ca", întreprinderea 
mecanică de ma
terial rulant „G-ri- 
vița roșie". Cen
trala industrială 
de reparații auto, 
precum și de la 

Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru mașini- 
unelte și agregate „Titan". Sinteti- 
zînd răspunsurile primite, lată ce ar 
trebui întreprins :

0 Grupele de proiectare ale tu
turor întreprinderilor producătoare 
de mașini-unelte convenționale (ma
șini universale) să includă limitatoa
re de mers in gol în schemele elec
trice ale tuturor utilajelor unde a- 
ccstea se dovedesc cu adevărat efi
ciente ;

O Institutul de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică „Titan", 
filialele acestuia să prevadă la toate 
mașinile-unelte ce vor fi proiectate 
cu începere din acest an limitatoare 
de mers în gol sau alte soluții simi
lare, in scopul reducerii la minimum 
a pierderilor de energie electrică 
prin mersul în gol al utilajelor ;
• Institutul de profil și filialele 

acestuia să ofere celor interesați con
sultații privind amplasarea optimă, 
pe grupe de mașini, a limitatoarelor 
de mers în gol in schema electrică a 
mașinilor-unelte aflate deja in ex
ploatare ;

® Limitatoarele de mers în gol să 
fie produse de către întreprinderea 
„Electroaparataj" intr-o gamă mai 
largă de temporizări, respectiv de la 
un minut pină la 15 minute, ceea ce 
ar permite extinderea lor Ia un nu
măr mai marc de mașini-unelte.

Prin urmare, ceea ce trebuie făcut 
se știe. Acum rămîne să se și ia 
măsurile necesare pentru ca efi
cienta limitatoarelor de mers în 
gol să nu mai fie... limitată. Dacă va 
fi cazul, nici noi nu ne vom limita 
la această intervenție și vom re
veni.

se poate

Ioana DABU

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT REALIZATĂ ZI DE Zî^ ÎN^CONDiȚI!
9 DE CALITATE SUPERIOARA

Racordată la circuitul productiv 
doar cu cițiva ani in urmă, între
prinderea de tricotaje tip lină din 
Hunedoara, unde lucrează aproape 
1 000 de soții și fiice ale siderurgiș
tilor din localitate, a obținut suc
cese tot mai mari in producție de 
la o perioadă la alta. Chiar de la 
începutul activității sale, acest har
nic colectiv muncitoresc, a cărui 
medie de virstă nu depășește 25 de 
ani, a dovedit că are o bună pregă
tire profesională, realizind produse 
de calitate superioară. Ca atare, la 
puțin timp de la debutul productiv, 
harnicele muncitoare au și început 
să producă pentru export. In anul 
1981 s-au exportat confecții în va
loare de 6,2 milioane lei. In numai 
trei ani, volumul 
nate exportului a 
trei ori, ajungind 
peste 22 milioane 
cinilor de plan, in 
să se livreze la export tricotaje ... 
valoare de 43 milioane Iei, ceea ce 
reprezintă peste 40 la sută din pro
ducția unității, printre partenerii de 
peste hotare numărindu-se U.R.S.S., 
S.U.A., numeroase țări din Europa 
și Asia.

Ca dovadă a recunoașterii calității 
înalte a tricotajelor realizate la 
Hunedoara de către cele mai renu
mite firme străine să mai consem
năm un fapt cu deosebite semnifi
cații : recent, întreprinderea a pri
mit certificatul de calitate al Secre
tariatului Internațional al Linii

(I.W.S.), fiind prima 
țara noastră, profilată 
fabricate din lină, 
ciatul certificat 
Este nu numai o 
compensa pentru 
tricotajelor ce se 
renumitul oraș al 
nedoreni, ci și o recunoaștere a me
ritelor ce revin acestui colectiv in 
modernizarea confecțiilor din lină.

unilate din 
pe tricotaje 

care deține apre- 
„WOOLMARK". 

binemeritată re- 
inalta. calitate a 
confecționează in 
siderurgiștilor hu-

tată spre realizarea în cele mai 
bune condiții a producției fizice, la 
un înalt nivel calitativ.

Așa cum aveam să remarcăm și în 
cele două mari secții ale întreprin
derii — tricotat și confecții — mun
ca este bine organizată și se desfă
șoară într-un climat de ordine și 
disciplină. Șeful secției, ing. Dumi
tru Spătaru, maiștrii de schimb 
Grigore Anton, Ștefan Zeghea-

cut, Iuliana 
ca Hrițcu, 
șabil. Odată 
ția, muncitoarele supraveghează cu 
o atenție deosebită buna desfășu
rare a proceselor tehnologice, exe- 
cutind un riguros autocontrol de 
calitate. In același timp se exe
cută controlul interfazic și, apoi, 
controlul final, care se face bu
cată cu bucată și prin el se ur-

Apostu șl 
funcționează 

programată
Veroni- 
irepro- 

produc-

LA ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE DIN HUNEDOARA

producției desti- 
crescut de peste 
anul trecut la 

Iei. Potrivit sar- 
acest an urmează 

in

— în acest an, volumul producției 
pentru export dublindu-se față 
anul trecut a trebuit să luăm 
primul rind o serie de măsuri 
vederea încheierii contractelor 
partenerii externi, ne spune tova
rășa Cornelia Vizitiu, directorul în
treprinderii. Datorită preocupării 
noastre, a sprijinului primit din 
partea centralei și a ministerului de 
resort, pină in prezent peste 60 la 
sută din producția pentru export 
planificată pe întregul an; este aco
perită cu comenzi pe devize libere. 
In prima jumătate a anului putem 
deci lucra din plin și avem certitu
dinea că, datorită calității tricotaje
lor pe care le realizăm, în perioada 
următoare, toate produsele destinate 
exportului vor fi contractate. Acum, 
atenția consiliului oamenilor mun
cii, a fiecărui muncitor este lndrep-

de 
în 
în 
cu

nu și Pavel Oană coordonează 
întreaga activitate de producție 
pe baza programelor zilnice de 
lucru. Pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a producției, în cadrul 
secției de tricotat s-au organizat 60 
de zone de fabricație pentru export, 
in care luorează cele mai bune 
muncitoare.

Grija pentru calitatea produselor 
începe de la recepționarea materii
lor prime livrate de diferite filaturi 
din țară. După efectuarea recepției 
și a încercărilor de laborator, ma
teriile prime sint repartizate — în 
funcție de comenzile aflate in lucru 
— pe secții, ateliere și fluxuri de 
producție. Mașinile moderne de tri
cotat, de producție . românească, 
minuite de muncitoare harnice, 
pricepute, cum sînt Eleonora Măr-

mărește încadrarea riguroasă în 
normele de calitate prevăzute în do
cumentația tehnică și în caietul teh
nologic, ce însoțesc produsele pe 
tot fluxul de fabricație.

Și in secția confecții, după cum 
ne-au precizat inginerele coordona
toare pe schimburi Doina Stoica și 
Mariana Maiorescu, calitatea con
fecțiilor constituie pentru fiecare 
lucrătoare o problemă de conștiință, 
de înaltă îndatorire patriotică. Ur
mărind la lucru pe Anastasia Briciu, 
Matria Petriș. Ioana Chise. Mariana 
Foca și Georgeta Cîmpeanu, de la 
mașinile de încheiat, pus garnituri, 
butoniere și de întărit sau de la 
alte faze tehnologice, se poate re
marca buna lor pregătire profesio
nală șl înalta răspundere In muncă. 
De altfel, continua ridicare a pregă-

tirii profesionale constituie una din 
preocupările de bază ale întregului 
colectiv.. Anual, fiecare muncitoare 
participă la cursurile organizate 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale, cu teme adecvate, susți
nute de cele mai bune cadre teh- 
nico-inginerești ale intreprinderii.

Fiind pusă în funcțiune numai de 
cițiva ani, întreprinderea dispune — 
desigur — de mașini și instalații 
dintre cele mai moderne. Cu toate 
acestea, muncitorii specialiști, ingi
nerii, maiștrii, in cadrul activităților 
de cercetare aduc perfecționări uti
lajelor în vederea creșterii mai ac
centuate a productivității muncii și 
a calității producției. Printre cele 
mai recente dispozitive realizate 
prin autodotare se numără și cele 
montate la mașinile de încheiat și 
de cusut, care stabilesc dimensiu
nile exacte ale garniturilor aplicate 
la confecții și mențin linia dreaptă 
a cusăturilor ce se efectuează la 
aplicarea țesăturilor pe tricot. Co
lectivul întreprinderii și-a propus 
ca în acest an să dubleze producti
vitatea muncii față de 1981, iar pînă 
în 1990 să o tripleze. Un obiectiv 
care se va realiza, în principal, prin 
extinderea mecanizării și îmbunătă
țirea structurii tricotajelor de înaltă 
calitate. Există deci toate premisele 
ca, in felul acesta, să crească sim
țitor și producția pentru export.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteli



PAGINA 4 i SCINTEIA — duminică 24 martie 1985

PROBLEMELE CONCRETE ALE AGRICULTURII 
in centrul dezbaterilor recapitulative 

in invățămintul politico-ideologic de la sate
Moment important al invătămîntu- 

lui politico-ideologic, convorbirile 
recapitulative la sate se al'lâ in plină 
desfășurare. Au avut loc instruiri ale 
propagandiștilor, alte acțiuni menite 
să pregătească temeinic dezbaterile 
finale, să le orienteze către probie- 
meie cele mai importante ale per
fecționării activității agricole. Avind 
in vedere tema convorbirilor recapi
tulative — concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre noua re
voluție agrară, sarcinile ce revin in 
această privință organelor și orga
nizațiilor de partid — în cadrul fie
cărei dezbateri se cer îmbinate 
aspectele teoretice cu cele practice, 
accentul căzînd, în mod firesc, pe 
sarcinile concrete ce revin coopera
torilor, tuturor locuitorilor de la sate. 
Ancheta noastră în rindul secretari
lor adjuncți cu problemele de propa
gandă ai comitetelor de partid co
munale din județul Teleorman și-a 
propus să urmărească cu precădere 
modul cum se asigură analiza aces
tor probleme, ce orientări și direcții 
de acțiune prilejuiesc dezbaterile re
capitulative.

— Documentele de partid adoptate 
în ultimii ani.1 cuvîntările secretaru
lui general definesc o concepție clară 
și de perspectivă a partidului privind 
dezvoltarea agriculturii noastre, căile 
de sporire a producției în acest do
meniu. ne spune tovarășul Ion Bor- 
țun, directorul cabinetului județean 
de partid. Obiectivul principal al 
dezbaterilor din invățămintul politi
co-ideologic in anul acesta a fost în
țelegerea. aprofundarea și însușirea 
de către participant a acestei con
cepții. Desigur, problemele concrete 
de care depinde perfecționarea mun
cii s-au situat mereu în centrul 
dezbaterilor, pentru că nu poți 
dezbate o problemă de interes mai 
larg fără să te raportezi și la ceea ce 
faci tu în această direcție. In această 
perspectivă am recomandant ca pro
blemele concrete să capete o pondere 
deosebită și în dezbaterile recapitu
lative.

— Cum ați sprijinit aceste reco
mandări ?

— Am întocmit un documentar la 
nivel de județ conținind direcțiile 
principale de acțiune ale înfăptuirii 
noii revoluții agrare. în concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Acest 
material este însoțit de planșe, gra
fice care cuprind date privind evo
luția agriculturii în județul nostru, 
a principalilor săi indicatori în ulti
mii ani. Astfel, propagandiștii și 
cursanții își pot forma o imagine re
prezentativă asupra dinamicii agri
culturii în județul nostru, pot face 
comparații instructive. La nivelul lo
calităților aceste materiale sînt com
pletate cu date inspirate din reali
zările localităților respective, tocmai 
pentru ca dezbaterile să fie orientate 
către problemele concrete ale înfăp
tuirii noi revoluții agrare, către 
acele cerințe ale muncii impuse de 
agricultura modernă.

Un prim argument l-am întîlnit în 
comuna Suhaia.

— Am completat materialele primi
te de la județ cu1 date ș? realizări din 
comuna noastră. La punctul de docu
mentare politico-ideologică avem 
chiar o expoziție privind dezvoltarea 
localității în actualul cincinal — ne 
spune tovarășul Ion Șină.

— Către ce probleme principale vă 
propuneți să orientați dezbaterile ?

— In primul rînd către acea pro
blemă care, considerăm noi. condi
ționează în mod esențial înfăptuirea 
cerințelor noii revoluții agrare.

— Mai concret.
— Cele două cooperative agricole 

de pe raza comunei au întreaga su
prafață arabilă — circa 5 500 hectare
— irigată. Cu toate acestea, produc
ția anului trecut, de 5 000 kilograme 
porumb boabe în medie la hectar, se 
situează cu mult sub posibilități. De 
ce ? între cauzele principale figurea
ză și mentalitatea greșită a unora 
că, odată amenajate irigațiile, pro
ducțiile mari vin de la sine. Or, lu
crurile nu stau deloc așa. Dovada ? 
Decalajele mari existente între pro
ducția obținută pe sole și ferme ve
cine. Totodată, irigațiile prin disper
sie nu au dat randamentul scontat 
pe anumite terenuri. De aceea am 
luat măsuri ca anul acesta aproape 
jumătate din suprafață să o irigăm 
prin brazdă. în plus, ne-am îngrijit 
să antrenăm și să pregătim din timp 
oamenii — multi dintre ei pensionari
— care să asigure exploatarea cores
punzătoare a sistemului de irigații.

Toate aceste aspecte vor deține o 
pondere deosebită în cadrul dezbate
rilor recapitulative. Mai mițlt, ele se 
vor situa in centrul munciT politice 
pe tot parcursul anului. Sperăm să 

formăm astfel convingerea la toți 
cooperatorii că delăsarea, indisciplina 
ne costă mai mult acum, că acestea 
se cer complet înlăturate dacă vrem 
să obținem producții mari.

— Convorbirile recapitulative în 
comuna Bogdana se vor desfășura 
anul acesta în cele două cooperative 
agricole de producție într-un mod 
mai aparte, ne spune tovarășul Ion 
Albu. Despre ce este vorba ? Și la 
C.A.P. Urluiu, și la Ulmeni activita
tea de anul trecut s-a soldat cu pier
deri destul de mari : cîteva milioane 
lei. Mai multe cauze au condus la 
această situație, intre care este de 
reținut risipa manifestată la diferite 
niveluri, insuficienta manifestare a 
spiritului gospodăresc, a unei gîndiri 
economice înaintate. Situația a fost 
analizată îndeaproape. S-au luat o 
serie de măsuri organizatorice, au 
fost schimbate unele cadre de condu
cere din cele două unități. La dezba
terile recapitulative vom invita multe 
cadre cu pregătire economică, dispu- 
nind de calcule, grafice care să 

. arate efectele așa-ziselor „mici ne
glijențe", dar care, adunate, duc la 
pierderi mari. Este semnificativ fap-

însemnări 
din localități 
teleormănene

tul că pe suprafața irigată, pe unele 
sole s-au obținut 3 000 kg porumb 
boabe, pe altele 8 000. Iată efectul 
nemutării la timp a aripilor de 
udare. Vor fi prezente și cadrele de 
conducere, pentru ca împreună cu 
cooperatorii să stabilească măsuri de 
creștere a eficienței muncii, să ana
lizeze punctele mai sensibile, unde 
se produc pierderi, să se formeze 
convingerea că orice risipă afectează 
pină la urmă și avutul propriu.

— La Drăgănești-Vlașca, la toate 
culturile am obținut producții medii 
bune, aprecia tovarășul Marin Vin- 
tilă. Analiza mai atentă a relevat că 
această medie este serios trasă in jos 
de decalajele, uneori considerabile, 
dintre producțiile obținute de ferme 
la această cultură. De pildă, la sfeclă 
aceste diferențe mergeau de la 30 de 
tone Ia hectar pină la aproape 60 de 
tone. La porumb ele se ridicau une
ori la 3 000 kilograme la hectar. Da 
fapt, aceste-diferențe constituie prin
cipala noastră „bibliografie", prin
cipalul material de studiu pentru 
convorbirile recapitulative. Am ana
lizat această situație cu cooperatorii, 
solicitînd și sprijinul specialiștilor de 
la stațiunea de cercetări din locali
tate. Principala concluzie : nerespec- 
tarea disciplinei tehnologice. Da, 
agricultura modernă necesită, ca și 
în'industrie, o drastică disciplină teh
nologică : de la executarea la timp șl 
de calitate a lucrărilor, la organi
zarea campaniilor în momentele op
time. Convorbirile recapitulative do
rim să le realizăm sub forma unor 
dezbateri comune la care să participe’ 
specialiști de la stațiune, cadre de la 
fermele fruntașe, astfel încît acest 
moment de vîrf al învățămîntului 
politico-ideologic să prilejuiască un 
adevărat schimb de experiență, să 
contureze direcții clare de acțiune 
pentru viitor, pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor noii revo
luții agrare, a sarcinilor puse in fața 
oamenilor muncii din agricultură de 
secretarul general al partidului.

— Principala problemă cu care 
ne-am confruntat anul trecut a fost 
cea a forței de rpuncă, mai ales în 
momentele de vîrf ale campaniilor, 
ne spune tovarășul Liviu Petrescu. 
Comuna noastră, Buzescu, se află

cinema 

lingă Alexandria și de aceea foarte 
mulți săteni sint navetiști. Dar tre
buie să spunem că nici noi nu am 
reacționat cum se cuvine in fața a- 
cestei situații : nu am folosit prea 
bine navetiștii, nu am antrenat la 
muncă pensionarii, nu am valorificat 
rezervele de forță de muncă existen
te încă in comună. în iarna aceasta 
am luat fiecare casă la rînd. Am 
constituit noi formații de lucru, in 
care am inclus toate aceste categorii 
de oameni. Am ciștigat la munca co
operativei peste 100 de persoane. Ac
tivitatea a fost organizată pornind 
de la aceste condiții. Navetiștii, de 
pildă, nu pot lucra toată ziua, de 
aceea i-am grupat în formații în care 
să poată activa cîteva ore. La fel 
am procedat și cu pensionarii. Iată 
de ce vom orienta în principal dez
baterile recapitulative către aceste 
probleme folosind calculele, planșele 
existente la punctul de documentare. 
Ne propunem ca să determinăm un 
curent de opinie in viața satului, 
astfel incit fiecare om al satului apt 
de muncă să lucreze, după puterile 
sale, in cadrul cooperativei. Baza 
succesului activității în acest an se 
află în această participare.

— Cu cîtva timp în urmă, munca 
de propagandă pe raza comunei 
Bragadiru a fost ferm orientată că
tre mobilizarea cetățenilor pentru 
folosirea cit mai bună a loturilor 
personale, în lumina prevederilor 
Programului unic de creștere a pro
ducțiilor agricole în gospodăriile 
populației — ne declară tovarășul 
Tudor Telegaru. în prezent, de pildă, 
fiecare gospodărie are cite un solariu. 
Săteanul prinde repede, nu-i nevoie 
să-i explici de două ori. Dar trebuie 
6ă-l sprijini. Acum ne preocupă în 
mod deosebit creșterea efectivelor de 
animale in gospodăriile populației, 
pentru a putea satisface nevoile de 
consum ale populației și a spori con
tribuția noastră la realizarea fondului 
de stat. Și aici totul este nu numai 
să îndemni oamenii, ci și să-i spri
jini în mod concret cu furaje, cu 
animale de prăsilă etc. Am dezafec
tat o suprafață pe care am transfor
mat-o în pășune. De asemenea, pe 
anumite locuri pe care băltea apa, cu 
sprijinul activ al populației, am a- 
menajat mid izlazuri. Numărul bo
vinelor a crescut astfel de la 70 la 
peste 300. Ne propunem să folosim 
convorbirile recapitulative pentru a 
dezbate cum se cuvine aceste pro
bleme, posibilitățile de care dispu
nem pentru a-i sprijini, astfel încît 
in anul viitor numărul efectivelor 
de animale să se dubleze.

Desigur; înfăptuirea noii revoluții 
agrare solicită perfecționarea sub
stanțială a activității in toate latu
rile sale. Dar în fiecare localitate 
există probleme care se ridică cu 
deosebită acuitate și care determină 
lntr-o mai mare măsură succesul 
muncii de ansamblu. Este o datorie 
a organelor și organizațiilor de 
partid, a propagandiștilor de a sesi
za aceste probleme, de a orienta dez
baterile recapitulative, întregul arse
nal de mijloace ale muncii politice 
către soluționarea lor, de a aplica
— pornind de la o bună cunoaștere
— orientările generale, principiale 
privind noua revoluție agrară, con
cepția larg cuprinzătoare a secreta
rului general al partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste la condițiile concrete ale 
fiecărei unități, astfel încît activita
tea din agricultură să înregistreze 
indici superiori de randament și efi
ciență, să fie înfăptuite exemplar o- 
biectivele stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Paul DOBRESCU 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

tea Iui Joe Indianul : FLACĂRA 
(20 33 40) — 11 ; 14,15; 17,30.
© Nemuritorii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
© Pastorala eroică: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Frați de cruce : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17; 19,15, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
© Provocarea dragonului : 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 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
© Aii Baba și cei 40 de hoți : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 18, PACEA
(71 30 85) — 16; 19.
• Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
15; 18, ARTA (21 31 86) — 9; 12; 15; 18.
• Pirații secolului XX : LIRA 
(317171) — 15; 17; 19.

în continuarea dezbaterii pe teme 
educative (începută în „Scinteia" nr. 
13 223), răspund astăzi, la între
barea „Cum înțelegeți îndeplinirea 
inaltci misiuni a școlii de a educa 
tineretul in spirit revoluționar-pa- 
triotic și ce faceți pentru aceasta ?, 
cadre didactice din Iași : ing. Dumi
tru Purțuc, directorul Liceului in
dustrial nr. 8, Ana Coptil, director 
adjunct la Liceul industrial nr. 2, 
Georgetâ Petrea, secretara organi
zației de partid de Ia Liceul peda
gogic „Vasile Lupu".Marea lecție educativă a muncii

— Formarea unui cetățean con-, 
știent și bine pregătit pentru viață 
și muncă, capabil să participe crea
tor la producția de bunuri materia
le și spirituale, reprezintă unul din 
telurile principale ale educației co
muniste și este sarcina de onoare 
pe care ne-a încredințat-o societa
tea socialistă nouă, celor care lu
crăm in invățămintul de toate gra
dele — ne spune ing. Dumitru 
Purțuc. Liceul nostru, ca și Liceul 
industrial nr. 1 din Iași, pregăteș
te forța de muncă pentru Combi
natul de utilaj greu. Avind în ve
dere faptul că instalațiile din do
tarea secțiilor combinatului sint la 
nivelul tehnicii moderne, pregătirea 
profesională și educația prin raun- 
oă și pentru muncă a elevilor noștri 
ne solicită la o activitate complexă, 
oferindu-ne cadrul creativității di
dactice. al inițiativei în realizarea 
unor acțiuni educative convingătoa
re și eficiente, care să ducă la for
marea profesională multilaterală, la 
educarea in spirit revoluționar a 
viitorilor muncitori și specialiști.

în această optică, am trecut la 
reorganizarea predării disciplinelor 
tehnologice direct în atelierele de 
producție ale liceului, ce oferă o 
bună bază materială de instruire 
practică, cit și în secțiile de pro
ducție ale combinatului. Am consi
derat că este necesară. în actuala e- 
tapă de formare a elevilor, orien
tarea lor spre practică, spre produc
ție — transpunînd in viață prețioa
sele indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul vizite
lor de lucru în combinat — și ac
ționăm hotărît pentru pregătirea te
meinică în meserie, cultivarea ati
tudinilor înaintate față de muncă și 
oamenii muncii, formarea simțului 
gospodăresc vizînd calitatea produ
selor, economia de materiale, ma
terii prime și energie. Cu ajutorul 
conducerii Combinatului de utilaj 
greu am organizat în întreprinde
re. în unele secții productive, ate- 
liere-școală de producție în care e- 
levii execută repere din producția 
secției, ceea ce le permite o mai 
bună cunoaștere a utilajelor, insta
lațiilor și tehnologiilor specifice. în 
desfășurarea instruirii practice am 
pus un accent mai mare pe cali
tatea lucrărilor executate de elevi 
și, mai ales, pe abordarea unor lu
crări de mai mare complexitate, 
care să le asigure, pe lingă 
parcurgerea operațiilor prevăzute in 
programele școlare, un mai înalt ni
vel de calificare profesională, de po
licalificare.

Pregătirea profesională s-a desfă
șurat concomitent cu munca susți
nută de educație în orele de curs 
sau în afara acestora. Planul ac
țiunilor educative a fost structurat 
pe anumite teme, din care mențio

• Miliția intervine : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
© Neînvinsul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17; 19.
© Viteza: MtORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; F9.
© 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.
© Drumul spre înalta societate : 
CAPITOL (16 29 17) — 8,15; 10,30;
12,45; 15; 17,15; 19,30.
0 Febra aurului: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Aventuri în Marea Nordului : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 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.
© Program de desene animate — 9;

EDUCAȚIA REVOLUȚIONAR-
PATRIOTICĂ A ELEVILOR 

înaltă îndatorire a școlii (U)
năm : „Munca — cale sigură de 
dezvoltare a personalității", in ca
drul căreia am inițiat intilniri cu 
muncitori fruntași din secțiile com
binatului. o masă rotundă cu absol
venți» ai școlii, acum fruntași in 
producție, sau „Tribuna absolventu
lui". unde am invitat absolvenți ce 
sint studenți la cursuri de zi sau 
serale ale Institutului politehnic din 
Iași. Sub genericul „Ciștigătorii con
cursului pe meserii — primii mun
citori angajați in producție" — a 
avut loc o întîlnire cu conducerea 
combinatului și elevii cîștigători ai 
concursului pe meserii, prilej cu 
care s-au semnat primele repartiții 
în muncă la combinat, ce au fost 
inminate absolvenților în fața între
gului colectiv al școlii.

Pentru trimestrul al II-lea ne-am 
propus să organizăm activități edu

Ore de educație patriotica la Muzeul de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democratice din România

cative a căror temațică să vizeze 
mai pregnant educația economică. De 
asemenea, vom acorda o mai mare 
atenție diversificării manifestărilor 
educative, lărgirii ariei tematicii in 
funcție de particularitățile colective
lor de clasă, de profiluri și me
serii.Istoria patriei - izvor inepuizabil de patriotism și spirit revoluționar.* *

• Rideți ca-n viață: UNION (13 49 04)_  g. jj. jț • jg.
• 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,
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
© Revanșa : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
0 Adela: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
© Băieți și fete, Vulpea cenușie 
(„Zilele filmului canadian") : STU
DIO (59 53 15) — 9,45; 12,15; 14,30; 17; 
19,30.
0 Aventurile lui Tom Sawyer, Moar

— Un rol deosebit de Important 
în formarea trăsăturilor politico
morale înaintate ale tineretului. în 
educarea lui în spirit revoluționar îl 
are invățămintul, iar în cadrul lui — 
istoria poporului nostru, limba și li
teratura română — arată prof. Ana 
Coptil. Valorile sociale pe care le 
cunoaște elevul la lecțiile de isto
rie îi înlesnesc formarea capacității 
de selecție și apreciere a evenimen
telor, îi dau orientarea ideologică și 
politică comunistă. îi determină sen
timente de admirație față de trecu
tul eroic de luptă al poporului și-i 
stimulează entuziasmul pentru con
struirea viitorului comunist.

în concepția P.C.R., a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, studierea is
toriei reprezintă un puternic mijloc 
de educare politică, de formare și 
dezvoltare a conștiinței, a spiritu
lui patriotic și revoluționar al ti

10,45; 12,30, Colț alb — 14,15; 16,15,
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.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10; Hagi Tudose — 14,30;
Papa dolar — 19; (sala Atelier) :
Harap Alb — 10,30; între cinci și 
șapte — 15; Farul și domnul Va
lentino — 18,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Tricentenar 
BACH-HĂNDEL. Dirijor : Aurel Ni- 

neretului. Ne străduim să expunem 
in lecții cunoștințe bogate, bine în
chegate și corect explicate și inter
pretate. din istoria patriei, asigurind 
o temeinică însușire a lor de către 
elevi. Sîntem preocupați să găsim și 
să folosim asemenea metode, pro
cedee și mijloace care să determi
ne cit mai puternice trăiri afective, 
să ancoreze tineretul școlar, cu in- 
treaga-i personalitate, cit mai te
meinic și mai adecvat. în actuali
tate. Considerăm ca una din mo
dalitățile eficiente de realizare a e- 
ducației patriotice predarea in 
muzee a unor lecții de istorie, pre
cum : Unirea Principatelor Româ
ne ; constituirea și organizarea ga
tului național modern român ; cu
cerirea independentei de stat a 
României — operă a întregii na
țiuni ; formarea statului național 

unitar român ; revoluția de elibera
re națională și socială, antifascis
tă și antiimperialistă din august 
1944 ; făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintarea 
României spre comunism.

Permanent invităm în mijlocul e- 
levilor activiști de partid și de 
stat, vechi militanti ai Partidului 
Comunist Român, ai luptei pentru 
eliberare socială și națională, perso
nalități științifice și culturale din 
municipiul Iași. Aceste intilniri au 
influentă educativă puternică asupra 
elevilor, le oferă exemple vii de luptă 
și de muncă, de abnegație, de spirit 
de sacrificiu și dragoste fată de pa
trie, fată de trecutul glorios de luptă 
al poporului nostru. O valență for
mativă deosebită pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței patriotice a 
elevilor o constituie vizionarea de 
spectacole, selectate în prealabil de 
către profesori. întîlnirile elevilor cu 
dramaturgi, regizori și interpret! ai 
Teatrului Național din Iași au dus 
la creșterea interesului pentru cu
noașterea mesajului politic și moral 
al spectacolului. Tot astfel, vizitarea 
muzeelor și a expozițiilor din Pala
tul Culturii din Iași, a unor între
prinderi locale reprezentative — 
Combinatul de fibre sintetice. Com
binatul de utilaj greu, întreprin
derea metalurgică. întreprinderea de 
rețele electrice — a fost organiza
tă cu scopul ca elevii să cunoas
că și să înțeleagă mai bine activi
tatea economică, socială, culturală a 
unităților respective, marile reali
zări ale României socialiste.

culescu — 11; Comori muzicale. Con
cert susținut de orchestra de came
ră a filarmonicii. Dirijor : Nicolae 
Iliescu — 19.
O Opera Română (13 18 57) : Coppe- 
lia — 11; Cavalleria rusticană, Paiațe 
— 18.
Q Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Parada melodiilor — 10,30; Văduva 
veselă — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 10; Neînsemnații — 14,30; 
Ferma — 18,30; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : într-un parc pe o ban
că — 10; Anchetă asupra unui tînăr 
care nu a făcut nimic — 14,30; O zi 
de odihnă — 18,30.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul 
și bunul dumnezeu — 10; Mitică
Popescu — 18.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 10; 15; Cîrtițele — 19.
© Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, .sala 
Magheru) : Micul infern — 10; Jocul 

Virtuțile formative ale competenței omului de ia catedră
— Tuturor oamenilor de la cate

dră, incepind cu cei ce fac educa
ția șoimilor patriei și pină la cele 
mai inalte trepte din invătămint, li 
se cer, în primul rînd lor, un larg 
orizont politic și o temeinică pre
gătire profesională, la nivelul eta
pei actuale de dezvoltare a socie
tății. marcată de un real și ascen
dent progres economico-social, da
torat puternicei revoluții științifice. 
Așa cum deseori a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cadrelor didactice 
din toate domeniile invățămintului 
li se cer cunoaștere și acțiune re
voluționară pentru a stăpini cuceri
rile științei, pentru noi descoperiri, 
pentru că numai așa vor putea ac
ționa în spirit revoluționar. Intr-a
devăr. numai profesori bine pregă
tiți politic și științific, pătrunși de 
înalta răspundere cu care sint în
vestiți de societate, pot educa ele
vii în spiritul muncii și pentru 
muncă, insuflindu-le interesul și do
rința de cunoaștere adincă a reali
tăților vieții, de îndeplinire in spi
rit revoluționar a îndatoririlor lor.

Sîntem preocupați, preciza prof. 
Georgeta Petrea de la Liceul peda
gogic „Vasile Lupu", ca activității di
dactice de la catedră, concretizată, 
în principal, prin lecții de înaltă ți
nută, să-i adăugăm o temeinică 
muncă practică, in laboratoare și a- 
teliere, precum și o pregătire pe
dagogică aleasă în școlile de apli
cație.

O atenție deosebită acordă comu
niștii de la catedră îmbogățirii și 
diversificării activității educative a 
organizațiilor de copii și de tineret. 
Se desfășoară, cu regularitate, in
formări politice, dezbateri in cercuri 
social-politice. invățămînt ideologic, 
manifestări cultural-artistice etc. Cu 
bune rezultate se soldează măsura 
pe care a luat-o biroul organizației 
de partid ca fiecare acțiune poli
tico-ideologică, incepind cu pregă
tirea și continuînd cu desfășurarea 
și finalitatea educativă, să fie în
drumată direct de un cadru didac
tic. M-aș referi, concret, la adună
rile generale U.T.C. Pentru buna lor 
desfășurare, organizația de partid 
sprijină, la începutul anului și al 
fiecărui trimestru, organizațiile 
U.T.C. să-și aleagă tematici adecva
te fiecărei clase în parte. Apoi, la 
pregătirea materialelor, precum și a 
elevilor care urmează să le prezin
te, alături de îndrumătorii U.T.C. 
și de diriginți participă și alte ca
dre didactice. Mai mult, insistăm și 
pe punctualitatea începerii ședințe
lor. prezența activă a particiipanți- 
lor, claritate și operativitate in des
fășurarea lucrărilor etc. Acest mod 
de lucru l-am extins asupra tutu
ror manifestărilor politico-ideologice 
și cultural-artistice : cadrele didac
tice au îndatorirea să participe ac
tiv pentru a ridica. în acest fel, 
nivelul dezbaterilor, al întregii ma
nifestări. în cadrul manifestărilor 
politico-ideologice abordăm în pro
funzime documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, ideile funda
mentale din opera teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu. sarci
nile ce revin școlii și oamenilor ei 
pentru transpunerea în viață a Pro
gramului partidului.

Dezbatere organizată de 
Florica DINULESCU 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

de-a vacanța — 18; (sala Studio) : 
Trăsura la scară —■ 10,30; Acești în
geri triști — 17,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 10; 15; 
Anonimul venețian — 18,30; (sala
Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — 11; Milionarul sărac — 18,30. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18.
© Ansamblul „Rapsodia română'4 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Bucuroși de oaspeți — 18.30. 
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Efros Saga — 11.
© Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30; Mary Poppins
— 18.
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia —- 10; 
15,30; 19.
@ Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada în croazieră — 
15,30; Veselia are cuvîntul — 18.

I! H H i 1
Prin rosturile lor. revistele de cul

tură „dau sama" de mișcarea feno
menului spiritual. în istoria orică
rei culturi ele măsoară. par
țial, dar permanent, pulsul creator 
al acesteia. Pornind de aici, sint 
avansate uneori impresii care în
cearcă să acrediteze inevitabila ca
ducitate a unei bune părți a mate
rialului unei reviste, chiar a unor 
reviste în întregul lor. Istoria lite
rară și artistică probează întrucîtva 
aserțiunea ; atitea „foi" efemere zac 
in inventarele bibliotecilor. Există 
insă, din fericire, și exemplul con
trar, de perenitate, de rezistentă în 
fata schimbărilor inevitabile, care 
fac din multe publicații adevărate 
monumente de valoare. „Dacia lite
rară". „Convorbiri literare", „Litera
torul", „Viața românească", „Sbură- 
torul", pentru a ne opri doar la cî
teva din cele mai cunoscute, confir
mă rezistenta la trecerea timpului. 
Secretul lor ? Unul singur : calitatea 
materialelor aflate în sumare, va
loarea ideilor și a mesajelor încor- 
porâte.

Adevărul acesta cu valoare de 
principiu rămine valabil și pentru 
presa culturală actuală. Orice publi
cație de acest fel iși propune să re
ziste, cel puțin programatic, pină la 
apariția numărului următor. Dacă 
reușește sail nu. este o chestiune ce 
poate fi observată în timp. Parcurge
rea sumarului unora dintre ele poa
te oferi insă indicii asupra orientă
rii și a valorii artistice. Un indiciu 
valabil in acest sens rămine litera
tura publicată, prin care este defi
nită adesea calitatea revistei. Ce 
poezie, proză, reportaj, dramaturgie 
se publică, ca să ne putem da seama 
ce revistă este, iată parafraza unui 
gind atit de potrivit și in cazul de 
față. întrucît numărul publicațiilor 
și cantitatea materialului beletristic 
sint apreciabile, ne vom opri, in rin- 
durile de față, numai asupra prozei 
publicate in citeva reviste.

Prin tradiție, proza ocupă spațiul 
din mijloc al revistelor, una, două, 
uneori și mai multe pagini, alteori 
nici una. Aflăm aici o primă dife
rențiere sau mai exact o primă in
consecvență. „Vatra" publică număr 
de număr proză, de la schiță, nuve
lă, fragment de roman, la memoria
listică. jurnale sau corespondentă 
cu valoare literară; „Tomis" intr-un 
singur număr din anul ce. a trecut 
nu a avut pagină de proză; in 
schimb „Ramuri" omite acest capi
tol in jumătate din numerele ace
luiași an. Este adevărat că revista 
publică o serie de dialoguri cu evi
dentă valoare literară apartinind u- 
nor personalități ale culturii noastre 
cum sint Șerban Cioculescu sau Mi
hai Sora, dar genurile ca atare nu 
înlocuiesc proza. Nu dorim să se în
țeleagă din aceasta că prezența pro
zei, a oricărui fel de proză, slujește 
programul și rosturile unei reviste, 
deși, revenim, marile reviste au pu
blicat întotdeauna proză de calitate, 
și-au făcut un titlu de mindrie (și 
un girant al sporirii interesului ma
relui public) de a avea in paginile 
lor proză și prozatori de primă mă
rime.

Fidelă unor preocupări bine fixa
te mai de mult, „Vatra" reține aten
ția prin publicarea unor pagini de 
memorialistică de mare interes : 
„Jurnalul" lui Liviu Rebreanu sau 
Mircea Eliade. „Un basm" inedit de 
Dimitrie Stelaru și fragmente din 
ultimele însemnări ale lui A.E. Ba- 
conski. Un fragment de roman pos
tum de Romulus Guga întregește 
preocuparea revistei pentru cultiva
rea unei tradiții literare viguroase 
în această parte a țării. Toate aces
tea, lucrări de reală valoare, expri- 
mind vocația unor scriitori de pres
tigiu. conferă revistei acel plus de 
interes pe care l-a trezit întotdeau
na cultivarea unor autori deveniți, 
în mare parte, clasici. Un interes si

milar îl prezintă și inițiativa revis
tei de a publica amintiri ale comba
tanților aviatori din războiul anti
fascist, ca și reportajul „Epopeea 
de pe Mureș", unde participanții re
memorează, adesea cu autentic ta
lent, momente de eroism din marea 
încleștare. La fel, evocările marii 
răscoale a lui Horea, Cloșca și Cri- 
șan, făcute prin publicarea unor jur
nale sau însemnări de epocă, sint

PROZA ÎN REVISTE 
între opțiuni semnificative 
și tentația faptului minor

deosebit de interesante pentru recon
stituirea epocii. Deși țin mai mult 
de istoria culturală, chiar politică, 
„Memoriile" semnate de istoricul 
Vasile Netea au, prin bogăția lor 
documentară și capacitatea de a sur
prinde mișcarea timpului în datele 
particulare, numeroase valențe lite
rare, care îmbogățesc profilul prozei 
publicate de revistă.

Proza propriu-zisă are nu numai 
cuprindere diferită de la o revistă 
la alta, dar și unele accente speci
fice. Puțini prozatori cunoscuți pot 
fi intilniți aici : Nicolae Breban cu 
un fragment din romanul „Drumul 
la zid" („Vatra"), Corneliu Leu cu 
nuvela „O noapte de neuitat" („To
mis"), Vasile Băran, „în penumbră'1 
(„Ramuri") sau mai tinerii Dumitru 
Matală și Gheorghe Schwartz. Re
portajul iși găsește prin „O noapte 

de gardă" de Ion Bradu și „La provă 
— eroicul fluviu" de Sorin Roșea și 
Mircea Lungu, ambele in „Tomis", 
locul ce s-ar cuveni să fie mai am
plu, datorită posibilităților genului 
de a consemna evenimente, oameni 
și fapte care schimbă continuu pei
sajul tării. Reportajul de calitate așa 
cum este și „Ctitorii sub zodia nou
lui" de Lazăr Cădariu („Vatra") este 
totdeauna convingător și oricum 

preferabil — din punctul de vedere 
al cititorului — in raport cu alte 
genuri publicistice. în ansamblu, 
revistele amintitg. dar și altele nu 
valorifică decit rar virtuțile reporta
jului, de unde impresia pe care o 
degajă . unele numere. de în
vechit. inactual, de cantonare in 
istorism, impresie accentuată și de 
evidenta discrepanță dintre calitatea 
prozei publicate in volume și cea 
din reviste. Să fie oare publicarea 
în revistă țelul ultim al unor aseme
nea proze sau exigențele editoriale 
le opresc să apară în volume ? Alt
fel spus, se operează cu unități va
lorice diferite în reviste și in edi
turi ? Fără îndoială, revistele publi
că fragmente și nu întotdeauna cele 
mai bune, insă criteriile calității nu 
pot fi ocolite, fiind cele general va
labile pentru opera de artă.

Să ne oprim asupra unor pagini de 
proză. Un „Interior cu lucruri ani
mate" din „Vatra" (Ștefan M. Gă- 
brian) este o proză statică de con
semnare, un fel de inventar baroc 
pigmentat pe alocuri de amintiri 
fragmentare. Cu evidente contururi 
borgesiene apare „Zile de fior și 
ris" (Dan Petrescu — „Vatra"), frag
ment dintr-un roman satiric, care 
exploatează, dimensiunea livrescă a 

umorului rece, incifrat. Deși vine 
din altă direcție, oarecum camilpe- 
tresciană, „Scrisoare de pe front" 
(Dan Claudiu Tănăsescu, „Vatra") 
rămine in fond o măruntă dramă 
umană, cu implicații sentimentale, 
ca și „Dinspre drumul cu plopi, 
dinspre mare" (Doina Jela, „Tomis") 
sau „Debarcaderul" (Nicolae Ioana. 
„Ramuri"), explorind mediile unde 
nu se intimplă nimic din proza sa- 
doveniană sau insignifiantul speci
fic lui I. Al. Brătescu-Voinești. De o 
manieră apropiată ne, apare și „Co
pacii" (Arcadie Donos, „Ramuri"), un 
tablou de evocare caldă a unui mo
ment din viata unui bătrîn. La fel 
ca în „Debarcaderul" sau „Minzul" 
(Ovidiu Dunăreanu. „Tomis"), perso
najele au existente umile, adesea 
handicapate de cite o intimplare ne
fericită care le-a marcat toată via

ta, în felul lor niște înfrinți, aflați 
la periferia socialului, uneori chiar 
in afara lui. Scrise curat, fără exce
se, dar și fără virtuți deosebite, ase
menea proze amintesc de micul ro
mantism posteminescian, apropiat de 
atmosfera din proza epică a lui Vla- 
huță.

O oarecare monotonie ușor detec
tabilă, deși publicațiile se găsesc în 
zone culturale diferențiate, face ca 
tematica prozei să se asemene. Se 
caută uneori scene de efect „safari", 
locul fioroaselor carnivore fiind luat 
de un taur scăpat din lanț („Bulgă
rele de tăcere", Jean Băileșteanu, 
„RamuVi"), care adună suflarea,unui 
sat în jurul evenimentului. Finalul 
cu poantă satirică se apropie de cel 
din schița „Inspecția" (loan. Radia, 
„Vatra"), cu un șef de secție turmen
tat de o iminentă vizită a unui su
perior. Hazul, cit există, nu depă
șește simpla încurcătură carnavales- 
că, prozele de acest fel exploatînd 
intîmplări, chiar ticuri de mică im
portanță. Din păcate, in această sfe
ră se situează și proza debutantilor, 
contaminați se pare de exemplele 
ceva mai ilustre cu care coabitează 
in paginile publicațiilor. „Ședința de 
bloc", „Cactuși", „Dispeceratul de ca
zare" („Tomis") au ca subiect in- 
timplări oarecari. dezvoltate intr-un 
registru epic fără virtuți deosebite. 
Alteori, ca în „Șah ! Mat 1“ („Va
tra"). resursele epice ale unor tineri 
creatori, recunoscute de altfel în ca
drul unor concursuri, eșuează într-un 
naturalism deformant, aproape sub
uman. Tinărul șahist Alfonz, cel ce 
nu-și putea înghiți saliva, pus să 
joace șah într-un spital de alienați 
mintali, trece prin momente de ade
vărat coșmar descrise pe larg în a- 
ceăstă proză. Motivația nu mai este 
psihologică, ci, pur și simplu, pato
logică,. Personajele, ca și trama sînt 
excrescențe ale unui mediu deopo
trivă sordid și morbid, dezinteres 

marginal pentru literatura autenti
că. Dincolo de surse și mijloace, de 
capacitatea artistică de realizare, o 
asemenea proză este rezultatul unui 
orizont de cunoaștere, filozofic, in
suficient format, ceea ce îndeamnă 
spre faptul nesemnificativ, cu miză 
măruntă, spre cotidianul anost, lip
sit de profunzime, fără legătură și 
ecouri in viața autentică. Stăruința 
in intîmplător, chiar in accidentul 
biologic poate fi carența de formare 
a autorilor, unii încă tineri, chiar 
debutanți, insă aceasta nu poate ex
plica decit pină la un punct simili
tudinile. Revistele au nu numai po
sibilitatea, dar și datoria, obligația 
față de cititorii lor de a le oferi li
teratură de cea mai bună calitate, ol 
literatură densă de fapte și atitudini 
semnificative în care este atit de 
bogat timpul nostru. Ce tendințe, 
orientări în proză stimulează așadar 
revistele, care sint direcțiile selec
tate cu precădere, cum sint încu
rajate talentele autentice, care au 
ceva de spus ? Din păcate, se ob
servă o slabă preocupare redacțio
nală de a da o orientare mai fermă: 
literaturii pe care o găzduiesc 
unele publicații ; mai mult, se poate 
spune că uneori acestea se află în 
umbra unor mode nefertile, lipsite 
de viitor. Vorbind despre proză, este 
sesizabilă linia unui „realism" minor, 
a lipsei de miză, a aducerii în prim- 
plan a unor aspecte marginale, șo
cante prin natura lor uneori senza
țională. iar alteori lipsită de orice 
relief semnificativ. Aflate în zone 
ale țării caracterizate de mari înnoiri, 
de profunde mutații economice și' 
sociale, revistele au datoria de a fi, 
prin tot ce publică, seismografele a- 
cestui tablou dinamic, reflectind cu 
mai mare fidelitate în literatura pe 
care o girează trăsăturile caracteris
tice umanității noastre socialiste.

Emil VASILESCU
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Cronica zilei (Urmare din pag. I)

Sîmbătă s-au încheiat, la Bucu
rești, lucrările celei de-a VII-a se
siuni a Comisiei mixte de cooperare 
economică și tehnică româno-centra- 
fricană.

In vederea impulsionării relațiilor 
economice bilaterale, au fost conve
nite noi acțiuni și modalități menite 
să conducă la dezvoltarea colaboră
rii și cooperării in sectoare de in
teres reciproc, îndeosebi in dome
niile valorificării patrimoniului fo
restier și industrializării lemnului, 
minier, geologic, agroindustrial, con
strucției de drumuri, precum și in 
realizarea in comun a unor unități 
pentru industria ușoară și materiale
lor de construcții. Totodată, au fost 
stabilite măsuri pentru lărgirea și 
diversificarea schimburilor bilaterale 
de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, Clement 
Michel-Pascal Nga Gnii-Voue To, mi
nistrul afacerilor externe și al coope

12,00 Telex
12,05 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cinteculul românesc. 

Muzică populară
13,00 Album duminical O Mica sere

nadă... de rîs © Pagini cinema
tografice vesele © La zi, în 600 
de secunde © Dialog muzical... 
neîntîmplător © Telesport 6 Un 
clasic al literaturii române 
moderne : Mateiu I. Caragiale 
© Chaplin despre... Chaplin 
© Meridianele cinteculul • Sec
vența telespectatorului

15,00 închiderea programului •
19.00 Telejurnal
19,15 Aniversarea a 40 de ani de Ia 

victoria asupra fascismului șl 
sărbătorirea „Zilei independenței 
României". Flacăra vremurilor 
noastre. Documentar

19.40 „Cintarea României", De pe

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 martie, ora 20 — 27 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
In general închisă la început, apoi în 
ameliorare treptată. Vor cădea precipi
tații slabe, sub formă de burniță și 
ploaie. In zonele deluroase și de mun
te, precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță șl ninsoare la început. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele Intensificări in prima zl la 

rării internaționale al Republicii 
Centrafricane, și Mircea Georgescu, 
adjunct al ministrului industrializării 
lemnului și materialelor de construc
ții, au semnat protocolul sesiunii,

*
In sala „Arta" a Muzeului jude

țean din Vaslui s-a deschis, sîmbătă, 
expoziția de artă plastică a copiilor 
din R. P. Chineză, manifestare orga
nizată sub egida Consiliului național 
al Organizației pionierilor. Sint ex
puse peste 100 de lucrări executate 
în stilul caracteristic al tradițiilor 
milenare ale artei plastice chineze, 
infățișind elemente specifice naturii, 
locurilor, chipuri de oameni, peisaje, 
scene de muncă, imagini ce ilustrea
ză condițiile de viață și de învăță
tură ale tinerei generații din R. P. 
Chineză, dorința de pace și prietenie 
cu toți copiii lumii.

(Agerpres)

marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată In co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste șl cu Comi
tetul de cultură și educație socla- 

■ listă al județului Hunedoara
20,20 Film artistic. Nici măcar n-al 

, visat. Premieră TV. Producție a 
studiourilor sovietice. Cu : Tanla 
Aksiuta, Nikita Mlhailovskl, Elena 
Solovel, Irina Mlroșnicenko, Li-’ 
dia Fedoseeva Șukșina, Albert 
Filozof, Tamara Pelțer, Rufina 
Nifontova, E. Gherasimov, E. Va- 
silieva. Regia : Ilia Frez

21,30 Farmecul muzicii
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 25 MARTIE

20.00 Telejurnal
20,15 Orizont tehnico-ștllnțifla
20,35 Tezaur folcloric
21,00 Roman-foileton : „Verdi". Episo

dul 6
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

munte șl In estul tării. Temperatura 
în scădere ușoară la început, apoi în 
creștere. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
iar cele maxime între 2 și 12 grade, 
local mai ridicate. Dimineața șl seara, 
pe alocuri, se va produce ceață. Izolat, 
la începutul Intervalului, condiții de 
formare a poleiului. In București : 
Vremea va fi în general închisă la 
începutul intervalului, apoi se va 
ameliora. Vor cădea burnițe și ploi 
slabe. Vint slab pînă Ia moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 1 
și 3 grade, iar cele maxime între 3 șl 
6 grade, mai ridicate în ultimele zile. 
Ceață slabă dimineața șl seara. 

aproape 6 la sută față de 
prevederi.

— Luna martie este pen
tru minerii comăneșteni o 
lună a producțiilor record
— ne spune corespondentul 
nostru Gheorghe Baltă. în 
această lună s-au înregis
trat cele mai înalte ritmuri 
de producție din întregul 
cincinal. Au fost extrase 
zilnic, peste prevederi, a- 
proape 200 tone de cărbu
ne de bună calitate. Aceas
ta se datorește, in primul 
rind, organizării măi bune 
a producției și a muncii, 
mecanizării lucrărilor de 
transport in subteran, in
troducerii unor noi mijloa
ce mecanice moderne. Me
rită reținut faptul că, pen
tru prima dată in minele 
de pe Valea Trotușului. mai 
precis in sectorul Lapoș- 
Nord. a fost introdusă Ia 
lucrările de înaintare com
bina de tip F 6-HK. Briga
da de mineri condusă de 
maistrul Dumitru Cernea, 
care lucrează cu această 
combină, realizează o pro
ductivitate de trei ori mai 
mare decit cea obținută 
pină acum. A fost extinsă, 
totodată, inițiativa munci
torească de preluare a 
schimbului la locul de 
muncă, in abataje, fapt 
care a contribuit la obține
rea unor mari economii de 
energie electrică și com
bustibil. Minerii din Comă- 
nești sint hotărîți ca pină 
la sfîrșitul lunii martie să 
scoată din adîncuri. peste 
prevederile planului, cel 
puțin 10 000 de tone cărbu
ne, pentru a-și îndeplini 
astfel în întregime angaja
mentul anual pe care și 
l-au asumat în întrecerea 
socialistă.

PRODUSE NOI, 
CU PERFORMANȚE 
SUPERIOARE. Colec
tivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea „Elec- 
troputere" din Craiova și-a 
prevăzut pentru acest an ca 
peste 66 la sută din totalul 
producției să o reprezinte 
produsele noi și moderni
zate. Printre cele mai noi 
produse asimilate in fabri
cație, cu parametri tehnico- 
funcționali superiori, com
petitivi pe piața mondială
— ne spune coresponden
tul nostru Nicolae Băbălău
— se numără transforma
toarele speciale de 1000 
kVA pentru siderurgie și 
cele de 170 MVA pentru 
sistemul energetic național, 
motoarele electrice de 160, 
630 și 800 kW destinate ter

mocentralelor și motoarele 
de curent continuu de 140 
kW pentru podurile rulan
te din siderurgie.

La rîndul său, Neculai 
Amihulesei ne anunță că 
la Combinatul metalurgic 
din Tulcea au fost asimila
te în fabricație noi produ
se cu caracteristici superi
oare. Intre acestea se află 
și feromanganul cu con
ținut de aluminiu, conceput 
de specialiștii din combi
natul tulcean în colaborare 
cu cei de la Combinatul 
siderurgic Galați. El este 
folosit la obținerea oțelu

Pretutindeni, 
remarcabile 

fapte 
de muncă

rilor înalt aliate. Testele 
efectuate în oțelăriile gălă- 
țene atestă valoarea deose
bită a noului produs, care 
asigură un indice foarte 
ridicat de scoatere a meta
lului,.realizindu-se în felul 
acesta insemnate economii 
de metal și de energie elec
trică.

O premieră tehnică de 
prestigiu la Centrul de 
calcul din Sibiu ne anunță 
și corespondentul nostru 
Nicolae Brujan. Pe baza 
unor studii complexe, un 
colectiv de specialiști a 
realizat un subansamblu 
de bază și cu solicitări 
multiple din componența 
calculatorului „Felix" — 
tamburul cu caractere pen
tru imprimantă, o adevă
rată bijuterie tehnică. To
varășul loan Grecu. direc
torul centrului, a ținut să 
precizeze :

— Prin parametrii tnalți 
de calitate și funcționalita
te pe care le conferă, tam
burul este competitiv cu 
piesele similare de pe piața 
mondială, ceea ce asigură 
condiții pentru importante 
economii valutare. Fructu
oasa colaborare pe care am 
avut-o și de astă dată cu 
citeva mari unități con-

structoare de mașini sibie- 
ne, între care întreprinde
rea de piese auto și între
prinderea mecanică, ne dă 
încredere în forțele noastre 
pentru a realiza și alte 
subansamble similare de 
înaltă performantă tehnică.

De la Uzina de utilaj 
minier și reparații din 
Baia Sprie, corespondentul 
nostru Gheorghe Susa ne 
transmite că aici a fost 
proiectat și realizat un că
rucior de perforat cu a juto
rul căruia se vor introduce 
la lucrările din subteran 
tehnologii de exploatare de

mare productivitate. Pri
mele unități miniere dotate 
cu noul utilaj sint cele de 
la Borșa și Săsar. în cursul 
acestui an vor beneficia de 
astfel de utilaje moderne 
și celelalte exploatări mi
niere din bazinul minier al 
județului. Eficienta este 
deosebită : utilajele respec
tive contribuie, practic, 
la dublarea productivității 
muncii.

O altă premieră naționa
lă și la Institutul de sudură 
și încercări de materiale 
din Timișoara. Este vorba 
de o instalație de încărcat 
armături industriale, fiind 
de O mare complexitate 
tehnică.

— Noua instalație — ne 
spune corespondentul nos
tru Cezar Ioana — a fost 
concepută, proiectată și 
executată în întregime in 
cadrul institutului timișo
rean. Prin utilizarea ei la 
întreprinderea de utilaj 
tehnologic Bistrița se obțin 
mari economii de materia
le. în aceste zile, Ia insti
tutul din Timișoara se află 
în curs de execuție o altă 
instalație de același tip, 
care va fi expediată între
prinderii de utilaj chimic 
Ploiești.

SARCINILE LA EX
PORT - EXEMPLAR 
ONORATE. Colectivele 
de oameni ai muncii din 
industria județului Teleor
man depun eforturi susți
nute pentru a-și onora în
tocmai contractele încheia
te cu partenerii externi. 
Pînă ieri, nu mai puțin de 
14 întreprinderi industriale 
și unități economice au 
reușit să-și îndeplinească 
obligațiile contractuale pre
văzute pe acest prim tri
mestru al anului la export, 
între aceste colective frun
tașe — ne comunică Stan 
Ștefan — se numără între
prinderea mecanică de ma
terial rulant Roșiori de 
Vede, întreprinderea de 
rulmenți și Întreprinderea 
de panouri și tablouri elec
trice din Alexandria. Pină 
la sfirșitul lunii martie, 
cele 14 unități vor livra 
suplimentar partenerilor 
externi importante canti
tăți de produse de cea mai 
bună calitate.

Chimiștii de la combina
tul „Azomureș" din Tirgu 
Mureș au produs și livrat 
în plus față de sarcinile 
de plan peste 8 000 tone de 
îngrășăminte chimice. După 
cum ne transmite Gheorghe 
Giurgiu, este de remarcat 
faptul că, datorită diver
sificării producției, ponde
rea la export o au acum, 
pe lingă azotatul de amo
niu, o serie de sortimente 
noi, cum sint nitrocalcarul, 
ingrășămintele complexe și 
cele lichide. La rindul său, 
colectivul de la întreprin
derea „Electromureș" a ex
pediat suplimentar pe a- 
dresa partenerilor externi 
1 300 kilometri conductori 
electrici.

Tot în aceste zile, colec
tivul de la întreprinderea 
„Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca a livrat la export 
noi utilaje și instalații 
pentru industria alimenta
ră și frigorifice de înaltă 
tehnicitate.

— Toate comenzile avute 
de întreprindere la export 
pentru primul trimestru al 
anului — ne comunică Ma
rin Oprea — au fost onora
te exemplar, înainte de ter
men și au fost expediate o 
serie de produse prevăzute 
și în contractele pe trimes
trul al doilea. Un succes cu 
atit mai prestigios al colec
tivului de aici dacă avem 
în vedere faptul că volu
mul produselor exportate 
în această perioadă este 
echivalent cu producția li
vrată la export în tot anul 
trecut.

Fapte de muncă în întâmpinarea • 
Congresului al XHI-lea al P.M.S.U.

BUDAPESTA (Ager
pres — corespondentă 
de la Aurel Urzică). 
Capitala ungară, ca și 
celelalte localități ale 
tării, a arborat drape
lele partidului și sta
tului, in semn de 
cinstire a unui impor
tant eveniment politic: 
la 25 martie își incepe 
lucrările cel de-al 
Xlll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, cu 
participarea celor 935 
de delegați, reprezen- 
tind 871 000 de membri 
ai partidului.

Congresul se reuneș
te după o amplă acti
vitate de pregătire. In 
ultimele luni și săptă- 
mini, in cadrul adună
rilor organizațiilor de 
bază, la conferințele 
de partid din Buda
pesta, la cele raionale, 
orășenești și regionale, 
comuniștii au făcut 
bilanțul celor cinci ani 
ce au trecut și au 
examinat, intr-o at
mosferă creatoare, Te
zele și Directivele 
pentru Congres.

Referindu-se la dez
baterea celor două do
cumente, ziarul „Nep- 
szabadsag" relevă că, 
in cadrul adunărilor de 
dări de seamă și ale
geri, „fiecare al cinci
lea comunist și-a ex
pus părerea asupra 

modului cum vede po
litica partidului și tra
ducerea ei in viată in 
etapa actuală, prin ce 
căi și mijloace este 
posibilă soluționarea 
problemelor celor mai 
arzătoare care stau in 
fata economiei țării, 
care sint obiectivele 
apropiate și 'de per
spectivă ale construc-

CORESPONDENȚ A 
DIN BUDAPESTA

ției socialismului. Ast
fel, s-au înregistrat un 
mare număr de păreri 
și propuneri care vor 
fi prezentate in rapor
tul la Congres, iar apoi 
ișl vor găsi reflectarea 
in proiectele de rezo
luții. Acest lucru va 
avea o influență ma
joră asupra întregii 
activități a Congresu
lui".

Dezbaterea largă a 
documentelor Congre
sului al Xlll-lea in 
organizațiile de bază, 
in întreprinderi indus
triale, unități econo
mice, pe șantiere și 
la sate evidențiază 
coeziunea deplină a 
comuniștilor, maturi
tatea lor politică, ho- 
tărirea lor de a munci

Intr-una din secțiile uzinei de vagoane și mașini 
din Gyor

și mai susținut pen
tru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce 
le revin.

In zilele premergă
toare marelui forum 
al comuniștilor un
guri, din toate colțuri
le țării, oamenii mun
cii au raportat noi și 
importante succese cu 
care cinstesc Congre
sul partidului, cele
lalte două importante 
evenimente ale anu
lui — a 40-a aniver
sare a eliberării pa
triei și alegerile in 
Adunarea de Stat și 
in organele locale ale 
puterii de stat.

Sub deviza „Schim
bul comunist", sute 
de mii de oameni ai 
muncii din mari în
treprinderi industriale 
din Budapesta, Mis
kolc, Szekesfehervar, 
Pecs și din alte cen
tre industriale ale 
țării s-au prezentat la 
lucru in ziua lor libe
ră, producția realizată 
astfel suplimentar 
fiind dedicată marelui 
eveniment. Succese 
remarcabile înscriu și 
minerii de la mina 
Markus, care au în
cheiat cu 3 luni mai 
devreme principalele 
lucrări de deschidere 
a unui nou zăcămint 
de cărbune, evaluat la 
53 milioane tone. La 
rindul lor, sondorii de 
la întreprinderea de 
cercetări și prospec
țiuni geologice din 
Szeged au executat in 
ultimele 12 luni mai 
multe mii de metri 
foraje peste plan, și au 
diminuat. substanțial 
cheltuielile.

Informațiile sosite de 
pe întreg cuprinsul ță
rii atestă atmosfera 
sărbătorească cu care 
întreg poporul intim- 
pină Congresul parti
dului, încrederea sa 
deplină în politica 
P.M.S.U., politică me
nită să asigure dezvol
tarea in continuare a 
Ungariei, vecine și 
prietene, pe drumul 
socialismului și comu
nismului.

împreună cu poporul, pentru popor
(Urmare din pag. I)
politice, de ale cărei gindire și ac
tivitate creatoare sint legate indi
solubil toate realizările noastre.

„împreună cu poporul, pentru 
popor", spunea tovarășul • Nicolae 
Ceaușescu, sintetizînd într-o ex
presie succintă toate formele prin 
care un stat socialist înțelege să 
promoveze neabătut umanismul in 
politica sa internă și externă. Iată 
drumul României socialiste către 
dezvoltarea sa multilaterală. Pen
tru îndeplinirea acestui deziderat 
firesc, la fel de firească este ho- 
tărirea fiecăruia dintre noi de a

realiza exemplar Programul adop- 
•tat de Congresul al Xlll-lea al
P.C.R., indispensabil cadru teoretic 
și practic, de muncă și luptă al 
activității noastre muncitorești- 
revoluționare pe perioada celui 
de-al VIH-lea cincinal și pînă la 
finele acestui mileniu. Iar oamenii 
de artă și cultură se află in pri
mele rînduri in această nobilă ac
tivitate continuu revoluționară pen
tru prosperitatea României și a 
cetățenilor săi.

Așadar, iată unul din răspunsu
rile posibile la întrebările care 
m-au determinat să adun aceste 
ginduri pe-o coală de hirtie, acum, 
in primăvara acestui an aniversar.

INFORMAȚII
FOTBAL. Meciul derbi al celei 

de-a XXII-a etape din divizia A, 
Universitatea Craiova — Sportul stu
dențesc, s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) in favoarea universitari
lor bucureșteni, prin golul marcat de 
Florin Grigore in minutul 90! Deci, 
încă o victorie și două puncte cuce
rite de Sportul studențesc în fața 
altei puternice formații din campio
natul nostru. Steaua și Dinamo au 
cîștigat greu, și la scoruri limită, 
deși au jucat pe terenurile proprii : 
Steaua — Politehnica Iași 1—0 (1—0), 
prin golul înscris de Pițurcă în min. 
40 (Majaru a ratat un „11 metri" — 
min. 72), iar Dinamo — F.C. Argeș 
3—2 (3—2), punctele fiind marcate 
de Augustin (min. 2), Suciu (12), Zare 
(40), respectiv, Toma (21) și Jurcă

Orașul în care n-a mai rămas decit o uliță din satul de odinioară...» »
(Urmare din pag. I)

— Toate cite le-am vă
zut împreună au crescut 
nu „sub privirile oameni
lor". cum se spune curent, 
ci prin munca, cu partici
parea lor directă. Iar ca să 
fiu mai concis, voi da o 
cifră : 20 milioane lei. Atit 
însumează valoarea medie 
anuală a acțiunilor patrio
tice.

Discuția alunecă spre 
problemele obștii, ale ce
lor 9 800 locuitori stabili, 
ale celor aproape 15 000 de 
oameni ai muncii citi sint 
cu „carte de muncă" pe 
raza administrativă a așe
zării. După care Nicolae 
Klein scoate la iveală un 
teanc de fotografii. Ima
gini de ieri și de azi ale 
localității. Le răsfiră ade
sea. mai ales în clipele de 
răgaz, cu un gest reflex. 
„Am pornit de la repara
rea unor vagoneți și...“ 
Fraza rămîrie neîntregită. 
De ce oare ? Ghicesc din 
imaginile aduse sub pri
viri multe din „virstele" 
orașului, ale economiei lui. 
Uite. „Mecanica". Prin ’56 
erau vreo trei ateliere în 
care se repara utilaj mi
nier pentru exploatările 
din zonă. Mai tîrziu au a- 
juns chiar să execute uti
lai minier și piese de 
schimb. Un salt în timp. 
Cu două decenii în urmă 
întreprinderea si-a dezvol
tat capacități pentru pro

ducția de mașini pentru 
ridicat și transportat la sol. 
Un moment de referință : 
vizita de lucru efectuată 
în 1977, la „Mecanica", de 
către secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Pe baza indicațiilor 
formulate atunci s-au con
struit secția metalurgică, o 
fabrică de oxigen, s-a dez
voltat și modernizat tur
nătoria. Oferta s-a diver
sificat an de an, fumizînd 
elevatoare pentru fabrici 
de ciYnent. gospodării de 
span, diferite variante de 
motocare. utilaj și scule 
pentru foraj. reductoare 
armonice pentru roboți 
industriali, multe dintre 
aceste produse fiind rea
lizate aici in premie
ră națională. Greu de 
imaginat., dacă nu chiar 
imposibil, acum trei dece
nii, că modestul sătuc Stei, 
din care a mai rămas doar 
o uliță, mărginită acum de 
case cochete, va ajunge 
să ofere economiei, pieței 
interne și externe, produ
se atit de căutate.

Puterea de azi a orașu
lui ni se înfățișează spec
taculos încă din gară. Odi
nioară, de aici plecau doar 
lemne și minereuri. Acum 
sint expediate zilnic. în 
medie, produse în valoare 
de peste trei milioane Iei. 
Cele de la „Mecanica" 
le-am amintit. Lor li se 
adaugă mobilierul din

lemn. binale. tricotaje, 
confecții, încălțăminte, di
verse ambalaje.

— Spuneam, revine pri
marul pe firul argumente
lor evocate, că am pornit 
de la repararea unor va- 
goneți... Ei bine, din 1966 
încoace puterea industria
lă a orașului a crescut de 
cinci ori.

în materie de economie 
poate că nu există limbaj 
mai semnificativ decit cel 
al cifrelor. în afară, poate, 
de destinele-argument ale 
făurarilor lor. în această 
ordine de idei să zăbovim 
in orașul din lunca Crișu- 
lui Băița și a rîului Si- 
ghiștel. Să luăm parte la 
întîlniri de inimă și verb 
ale cenaclului „Miron 
Pompiliu". Să nu ocolim 
nici inspiratele spectacole 
oferite de „Cenaclul tine
reții și prieteniei", concer
tele simfonice prezentate 
de filarmonica orădeană. 
Holul casei orășenești de 
cultură, un adevărat palat, 
te intîmpină cu expoziția 
de artă plastică. Teatrul 
popular, primul de acest 
gen înființat în județ, te 
cîștigă lesne cu repertoriul 
diverg, sugestiv transpus 
scenic. Aici, nu mică-ți va 
fi mirarea aflînd că iubi
tori ai scenei, precum 
Lucian Clug. e tehnician 
geolog, Doina Maxim, mun
citoare la tratamente ter
mice la „Mecanica", Ste

SPORTIVE
(43). încă un succes al merituoasei 
formații Gloria Buzău, 3—1 (1—0), 
împotriva Corvinului, prin punctele 
înscrise de „veteranii" Dudu Geor
gescu (2) și Marcu ; pentru hunedo- 
reni a punctat Cojoca.ru.

La Slatina, F.C. Olt — Rapid 1—1 
(0—0), un punct neașteptat pierdut 
de gazde, un punct deosebit de pre
țios cîștigat de bucureșteni. Au mar
cat Turcu (50), respectiv, Țîră (75). 
Alte rezultate : S.C. Bacău — Chimia 
1—0 (0—0), F.C. Baia Mare — A.S.A. 
1—0 (1—0), Jiul — F.C. Bihor 1—0 
(1—0) și Politehnica Timișoara — 
F.C.M. Brașov 2—0 (1—0).

în clasament : Steaua — 38 p„ Di
namo — 34, Sportul studențesc — 33, 
Universitatea Craiova — 26, Gloria 
Buzău — 24, Politehnica Timișoara
— 23, Corvinul — 22, Chimia — 21, 
A.S.A. — 20, Jiul — 20, Rapid — 19, 
F.C. Argeș — 18, F.C.M. Brașov — 
17, F.C. Bihor — 17. F.C. Baia Mare
— 17, F.C. Olt — 17, S.C. Bacău — 
16. Politehnica Iași — 14.

Etapa viitoare, la 7 aprilie. 
Miercuri. 27 martie, la Sibiu 
se va juca meciul amical România — 
Polonia.

Uniunea europeană de fotbal 
(U.E.F.A.) a stabilit locurile de des
fășurare și 'datele finalelor cupelor 
europene din acest an. meciul de
cisiv pentru cucerirea „Cupei cam
pionilor europeni" urmind să aibă 
loc la 29 mai la Bruxelles, iar cel 
al „Cupei Cupelor" — la 15 mai, la 
Rotterdam.

în ce privește finala „Cupei 
U.E.F.A.", care se dispută, conform 
regulamentului, tur-retur, s-a hotărît 
ca prima manșă să se desfășoare la 
8 mai, iar returul — la 22 mai.

RUGBI : în 1987, prima competiție 
mondială. Reuniunea anuală a In
ternational Board, desfășurată la Pa
ris, a decis in unanimitate organiza
rea în 1987 a unui turneu mondial 
de rugbi, la care să participe 16 e- 
chipe. Această primă competiție 
mondială a jocului cu balonul oval 
va fi găzduită în luna mai 1987 de 
Australia și Noua Zeelandă, țările 
care au prezentat proiectul competi
ției.

Printre țările invitate, relatează 
corespondentul agenției France 
Presse, se vor număra, In afara 
membrilor International Board, 
România, Italia și Argentina.

HANDBAL. Astăzi se va disputa 
Ia Baia Mare primul meci dintre e- 
chipele H.C. Minaur Baia Mare și 
Margarethen Viena, din semifinalele 
Cupei federației internaționale de 
handbal masculin.

Partida va începe la ora 12,00 și 
va fi transmisă în întregime la ra
dio, pe programul 1.

„THE ECONOMIST"

„Oceanul Pacific trebuie să rămină 
«pacific», fără arme nucleare!“

Hotărirea adoptată de primul ministru al Noii Zeelande, David 
Lange, de a nu autoriza accesul in porturile țării al navelor propulsate 
cu energie atomică sau dotate cu arme nucleare — ceea ce a determinat 
anularea de către Statele Unite a manevrelor navale proiectate sub egida 
pactului A.N.Z.U.S. — continuă să suscite comentarii in presa interna
țională. In același timp, atenția presei este reținută de faptul că primul 
ministru al Australiei, Bob Hawke, revenind asupra poziției anterioare, 
și-a retras acordul prin care promitea Statelor Unite cooperarea țării sale 
la experimentarea rachetelor „MX". In legătură cu aceste evoluții, re
vista britanică „THE ECONOMIST" a publicat recent un articol, din care 
reproducem :

„In romanul lui Nevil Shute, Inti
tulat -Pe plajă», a cărui acțiune se 
desfășoară în Australia la sfîrșitul 
unui conflict nuclear, unul din per
sonaje spune : «De ce oare trebuie 
să murim noi pentru că țări situate 
la nouă sau zece mii de mile depăr
tare’ au. vrut să facă război ?». Car
tea a fost publicată în 1957, mo
ment în care, probabil, se situează 
începutul sentimentelor izolaționiste 
în țările din sudul Pacificului, sen
timente sesizate de Shute și care au 
crescut tot timpul, ajungind acum să 
exaspereze Statele Unite, care au 
anulat manevrele navale ce urmau 
să se desfășoare în mările sudice. 
După cum s-au petrecut lucrurile, 
Noua Zeelandă a fost aceea care în 
final a pus la încercare răbdarea 
Americii, deși și australienii au avut 
un rol de jucat.

Partidul Laburist din Noua Zee
landă a venit la putere în iulie anul 
trecut, după o campanie in timpul 
căreia liderii săi au declarat că nu 
se va permite navelor propulsate 
nuclear sau dotate cu arme nucleare 
să intre în porturile tării. Observa
torii politici, care știu cum decurg, de 
regulă, lucrurile în asemenea împre
jurări, au spus că partidul își va da 
repede seama de «realități» și își va 
încălca promisiunile odată ce va în
cepe să guverneze. Dar primul mi
nistru David Lange nu a cedat.

în citeva rînduri. Statele Unite au 
Întrebat Noua Zeelandă dacă distru
gătorul «Buchanan», care aproape 
sigur are la bord arme nucleare, 
poate să intre într-unul din portu
rile sale la sfîrșitul manevrelor na
vale denumite «Sea Eagie» («Vul
turul mării»), plănuite la sfîrșitul 
lunii februarie, cu participarea unor 
nave de război din Statele Unite, 

Australia șl Noua Zeelandă. Și, de 
fiecare dată, răspunsul d-Iui Lange 
a fost «Nu». Ca urmare, la 4 februa
rie, Statele Unite au hotărît să anu
leze manevrele. Iar pactul militar 
A.N.Z.U.S., care a împlinit 34 de ani, 
și sub auspiciile căruia urmau să 
fie organizate manevrele, este, după 
cum se înțelege, foarte aproape de 
punctul de a se dezintegra, deși pre
mierul Lange a spus că el dorește 
ca pactul să fie ținut în viață.

în ceea ce-1 privește, Partidul La
burist din Australia a cîștigat ale
gerile in 1983, promițînd și el să in
terzică navelor nucleare să intre în 
porturile țării. Primul ministru. Bob 
Hawke, nu și-a ținut promisiunea. 
Pentru aceasta el a fost serios cri
ticat de mulți suporteri laburiști. Ca 
urmare, în alegerile generale din de
cembrie anul trecut, majoritatea la
buristă s-a diminuat. Dl. Hawke i-a 
spus d-lui Lange că’ el nu este de 
acord cu politica guvernului de la 
Wellington, care a dus la reducerea 
considerabilă a accesului navelor de 
război americane în porturile Noii 
Zeelande. Atitudinea premierului 
australian i-a atras un oprobriu și 
mai serios cînd s-a dezvăluit că Aus
tralia și-a dat consimțămîntul să-i 
ajute pe americani în urmărirea tra
iectoriei rachetelor MX, care urmau 
să fie lansate din California și să 
zboare pînă în apele internaționale 
ale Mării Tasmaniei. După aceea 
însă, dl. Hawke a fost la Washington 
și a spus americanilor că, totuși, Aus
tralia nu va putea contribui la ur
mărirea zborurilor rachetelor MX. 
De altfel, trebuie precizat că Iui i se 
pregătea acasă o primire furtunoasă 
pentru acordul dat anterior de a 
ajuta la experimentarea rachetelor.

Cine vorbește pentru majoritatea 

locuitorilor de la antipozi ? Realistul 
Bob Hawke sau David Lange, care 
nu vrea să facă nici un compromis ? 
în orice caz, Oceanul Pacific pare 
că vrea să rămină «pacific». Nu 
există nici o îndoială că aceste senti
mente se datoresc și faptului dă el 
se află la mare depărtare de con
fruntările din nordul emisferei, fiind 
ceea ce dl. Lange a numit «un teri
toriu al liniștii». Pentru aceasta tre
buie făcut totul să rămînă ca atare. 
De aceea există o puternică nemul
țumire față de acțiunile Nordului, 
care pină acum a folosit regiunea 
Pacificului drept zonă de experiențe 
nucleare.

După cum se știe, America a arun
cat în aer Bikini. Franța pare că face 
tot ce depinde de ea să înece arhi
pelagul Mururoa. în 1952, Marea 
Britanie a experimentat bombe ato
mice pe teritoriul Australiei. în au
gust anul trecut, Forumul Pacificului 
de Sud, care cuprinde Australia și 
Noua Zeelandă, ca și alte nouă state 
mici, a declarat că Pacificul de sud 
trebuie să devină o zonă liberă de 
arme nucleare.

Ideea unei asemenea zone nu este 
o idee nouă. Cu 17 ani în urmă. 
America Latină a luat o hotărire în 
această direcție. De asemenea, din 
timp în timp se vorbește despre o 
zonă scandinavă liberă de arme nu
cleare, iar Norvegia și Danemarca 
refuză să accepte pe teritoriul lor 
arme nucleare. Grecia și alte state 
se pronunță pentru crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani.

Față de neozeelandezi. America s-a 
comportat cu gravitate, o dovadă 
fiind și anularea manevrelor navale. 
La Washington se vorbește că Ame
rica va pedepsi Noua Zeelandă, re- 
fuzind să-i împărtășească anumite 
secrete navale în viitor și retrăgîn- 
du-i anumite concesii comerciale. 
Dl. Lange a declarat că el nu crede 
că americanii vor recurge la 
sancțiuni. Ei nu vor «teroriza» Noua 
Zeelandă. a spus , el, ceea ce înseam
nă, probabil, că el crede că s-ar pu
tea totuși întîmpla aceasta. împin- 
gînd însă departe disputa, America 
riscă să piardă în această hărțuială 
propagandistică, dînd apă la moară 
sentimentelor antiamericane".

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERIIî
} ® DEPISTAREA PRECOCE A

MALADIILOR CARDIACE. Avînd
1 în vedere că orice dereglare a fluxului de 
i singe in capilare constituie primul semn 
’ al începutului unei hipertonii, al unui in- 

farct și al altor modificări ale funcționării 
i inimii, specialiștii Institutului de aparatură 
1 medicală din Moscova au pus la punct 
i instalația „TK-1", care detectează aceste 

dereglări in stadiul lor incipient. Pe ecra- 
\ nul instalației se pot vedea, mărite de 
i citeva ori, imaginile vaselor capilare din 
I palmă și in acest fel se pot identifica 
l orice dereglări ale fluxului sangvin.

® SUDAREA MASELOR PLAS-
TICE. La Institutul de sudură din Sofia 
s-a pus la punct un aparat manual de su- 

i dură a maselor plastice. Aparatul are as- 
J pectul unui pistol, el primește aer com- 
ț primat de la un compresor sau un aspi- 
l rator obișnuit. Aerul se încălzește cu aju

torul unor spirale electrice de 300—500 W 
și jetul fierbinte sudează marginile piese
lor din mase plastice. în orașul Pernik va 
începe să se producă acest pistol la scară 
industrială.

® LASERUL IN INGINERIA 
GENETICĂ Un grup de bi010gi de Ia 
Institutul de cercetări fizico-chimice din 
Tokio au elaborat o metodă de utilizare 
experimentală a laserului cu ultraviolete 
in domeniul ingineriei genetice. Celulele- 
primitoare sint introduse intr-un lichid 
care conține genele ce urmează să le fie 
implantate. Cu ajutorul laserului se efec
tuează in pereții celulelor orificii micro
scopice, prin care pătrund, in interiorul 
lor, genele respective. Intr-o secundă, ori
ficiile se închid singure.

® SUPER-MICROORDI- 
NATOR. Inventatorul britanic Clive 
Sinclair a anunțat că a încheiat faza ex
perimentală a unui „super-microordinator", 

dotat cu o memorie echivalentă cu cea a 
mai multor sute de microordinatoare ac
tuale. Potrivit agenției France Presse, este 
vorba de un circuit integrat, de șapte 
megabiți, asamblat pe o placă de siliciu 
de 10 cm. Fiecare circuit poate înregistra, 
teoretic cel puțin, circa 56 milioane carac
tere de memorie — respectiv peste 1 mi
lion de cuvinte — in comparație cu 256 000 
caractere — capacitatea celor mai puterni
ce microordinatoare cunoscute în prezent

• COMPUTERELE IN CIRCU
LAȚIA FEROVIARĂ. Stația de triaj 
Lublin-Tatary, Polonia’ își va schimba în 
luna iunie înfățișarea. Dirijarea manuală 
va fi înlocuită de către un microprocesor 
de tipul Itel 8080. Toate datele privitoare 
la fiecare vagon vor fi înregistrate de 
memoria computerului. După aceea, vago
nul va fi dirijat pe platforma de triaj. 
Din această clipă, fiecare mișcare a lui 
va fi observată de un sistem radar, iar 
informațiile transmise computerului. Vi

teza vagonului va putea fi micșorată In 
caz de necesitate prin intermediul unor 
frîne ușoare, montate in ambele turnante 
ale șinelor. Specialiștii 6usțin că introdu
cerea computerizării va fi urmată de o 
dublare a vitezei operațiunilor de triaj. 
Toate materialele. Instalațiile și subansam- 
blele folosite pentru construirea siste
mului sint de producție poloneză.

• „VOYAGER 2" ÎN DIFI
CULTATE. Succesul misiunii navei spa
țiale americane „Voyager 2“ in trecerea sa 
pe lingă planeta Uranus, la 24 ianuarie 
1986, este pus sub semnul întrebării, din 
cauza defecțiunii semnalate la principalul 
receptor aflat la bordul acesteia și a me
canismului care orientează camera de luat 
vederi. Lansat in august 1977, „Voyager 2“ 
a transmis, pină în prezent, o serie de date 
științifice prețioase în legătură cu alte 
două planete prin apropierea cărora a tre
cut, respectiv, Jupiter și Saturn. Uranus 
ridică insă probleme, în sensul necesității 

reprogramării evoluției navei, in așa fel 
incit aceasta să dispună de timpul nece
sar transmiterii datelor pe Pămint Traiec
toria inițială nu îi permite să trimită ima
gini Ia baza terestră decit timp de 5 ore 
și jumătate, interval în care el nu mai 
■poate recepționa eventualele semnale de 
corectare de pe Pămint. în orice caz, teh
nicienii de la centrul spațial american fac 
o serie de teste, pentru a vedea cum ar 
putea asigura un succes, fie și parțial, mi
siunii respective.

® ACUPUNCTURA ÎN OF
TALMOLOGIE. O serie de cazuri de 
orbire cauzată de encefalită au fost vin
decate prin acupunctură, realizare^ aparți- 
nind profesorului Nguyen Tai Thu și 
grupului de specialiști de la Institutul 
central de acupunctură din Hanoi — rela
tează agenția V.N.A. Primul tratament 
soldat cu rezultate pozitive a avut loc în 
august 1982, cînd o fetiță dintr-o suburbie 
a Hanoiului, care își pierduse vederea și 

era parțial paralizată, după un atac de 
encefalită, a putut fi vindecată. Alte 38 
de cazuri se află în prezent în tratament 
la acest institut, șapte dintre pacienți 
avînd deja vederea ameliorată conside
rabil.

© ÎNLOCUIREA CONDUC
TELOR SUBTERANE. Conductele 
subterane din fontă, pentru apă sau gaze 
naturale, vor _ putea fi înlocuite cînd se 
constată deteriorarea lor, fără a fi dezgro
pate, cu țevi din polietilenă, susține un 
grup de cercetători britanici. Folosind un 
nou model de pompă pneumatică, este su
ficientă excavarea la cele două capete ale 
conductei. Noul instrument pătrunde de-a 
lungul conductei subterane cu o viteză, de 
2,5 metri pe minut, „sparge" porțiunile 
uzate și înlătură bucățile rămase, făcînd 
loc țevii de plastic, pe care o trage după 
el. Timpul necesar operațiunii de înlocuire 
se reduce’ cu 50 la sută, susțin realizatorii 
aparatului.

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
\ 
\ 
\

WN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

fan Turcu. profesor, iar 
Florin Stan, muncitor la 
Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă. După 
cum Serina Bala, interpre
tă de muzică cultă, e mun
citoare la fabrica de mo
bilă și binale din oraș. 
Dacă timpul îngăduie, cu 
siguranță că vei fi atras 
de nestematele folclorice 
aduse pe scenă de viguro
sul ansamblu „Doina Ste
iului". Nu poate scăpa in
teresului nici o proiecție 
de filme infățișind mira
culoasa lume a carstului 
bihorean, orașul avînd 
unul dintre cele mai cu
noscute — prin palmares 
— cercuri de speologie și 
salvamontism din țară : 
„Speodava". Și-acestea 
toate într-o așezare care 
acum o jumătate de veac 
avea doar o școală cu un 
singur învățător, iar azi 
adună zilnic în școlile și 
liceele sale peste 4 000 de 
elevi, la a căror formare 
veghează 159 de cadre di
dactice. O așezare , care 
pînă mai ieri era formată 
numai din mineri și tăie
tori de păduri ori simbriași 
prin Cîmpia Banatului. 
Realitatea prezentului des
chide ea singură drumul 
spre astfel de comparații 
concludente. Iar în tînă- 
rul și frumosul oraș de azi 
oamenii au înaintat in pas 
cu vremea. Si vremea în 
pas cu ei.

Cojoca.ru
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0 puternica expresie a adeziunii poporului roman 
la politica de pace si progres a partidului comunist, 
a unității in jurul președintelui Nicolae Ceausescu 
Ample relatări și comentarii ale presei de peste hotare privind alegerile 

de la 17 martie din țara noastră

Este necesară intensificarea eforturilor pentru întărirea 
încrederii și securității in Europa 

încheierea celei de-a cincea sesiuni a Conferinței 
de la Stockholm

ORIENTUL MIJLOCIU

Alegerile de deputați In Marea Adunare Națională și în consiliile 
populare, eveniment politic cu adinei semnificații în viața poporului ro
mân, votul unanim dat tovarășului Nicolae Ceaușescu de către alegători, 
votul țării pentru cel mai iubit fiu al ei, puternica unitate a întregii na
țiuni în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, își 
găsesc o amplă reflectare în paginile ziarelor și revistelor, în emisiunile 
de radio și televiziune din diferite țări ale lumii.

Sint reliefate, pe spații largi, realizările remarcabile obținute de po
porul nostru, sub conducerea partidului, politica românească de pace, 
înțelegere și colaborare internațională.

Sub titlul „Deputății poporului", 
ziarul sovietic „PRAVDA" infor
mează despre alegerile de depu
tați pentru Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și co
munale.

Candidații pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare la 
toate nivelurile — scrie „Pravda" 
— au fost prezentați de Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
care reunește, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, orga
nizații obștești, profesionale și coo
peratiste, asociații științifice și cul
turale ale tării. în campania elec
torală platforma prezentată de 
F.D.U.S., care îi reunește pe comu
niști și pe cei fără de partid, a avut 
la bază hotărârile Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, desfășurat la sfirșitul anu
lui 1984. în cursul adunărilor elec
torale au fost dezbătute pe larg 
planurile trasate de partid în ve
derea dezvoltării continue a țării 
pe calea socialistă. în centrul 
dezbaterilor s-au aflat probleme 
privind îmbunătățirea conducerii 
economiei și intensificarea ei, dez
voltarea inițiativei și activității po
litice a maselor, întărirea ordinii 
și disciplinei, a arătat ziarul.

Alegătorii — scrie cotidianul so
vietic — au sprijinit în unanimi
tate planurile creatoare pentru cin
cinalul viitor, care prevăd întărirea 
multilaterală a bazei tehnico-mate- 
riale de edificare a noii societăți, 
ridicarea continuă pe această cale 
a bunăstării poporului și dezvolta
rea democrației socialiste.

Oamenii muncii din România ss 
pronunță cu hotărire pentru o po
litică de pace și securitate interna
țională, de dezvoltare, în continua
re, a conlucrării cu Uniunea Sovie
tică, cu celelalte state socialiste, se 
spune în articol.

Rezultatele alegerilor de deputați 
desfășurate la 17 martie în Româ
nia au fost publicate de ziarul so
vietic „IZVESTÎA", care a subli
niat participarea la vot a 99,99 Ia 
sută din totalul alegătorilor înscriși 
în listele electorale.

La 17 martie, în România s-au 
desfășurat alegeri de deputați pen
tru organul legislativ suprem al 
țării — Marea Adunare Naționa
lă — precum și pentru consiliile 
populare locale. Toți cei propuși 
pentru funcțiile de deputați în a- 
ceste organe au candidat din par
tea Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, care reunește, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, principalele organizații ob
ștești, profesionale și cooperatiste, 
uniunile de creație, asociațiile ști
ințifice, culturale și alte asociații, 
a arătat agenția T.A.S.S.

„Unitate și coeziune" este titlul 
sub care ziarul bulgar „RABOTNI- 
CESKO DELO" a evidențiat că la 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. au fost anali
zate rezultatele alegerilor pentru 
Marea Adunare Națională si consi
liile populare, care au avut loc la 
17 martie in țara noastră. Cotidia
nul a subliniat unitatea si coeziu
nea strînsă manifestate de oamenii 
muncii în jurul platformei electo
rale a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

In circumscripția electorală nr. 1 
„23 August" din București, ale
gătorii au votat. în unanimitate, 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a eviden
țiat „Rabotnicesko Delo".

Alegerile din România se carac
terizează prin participarea în masă 
la vot a oamenilor muncii, prin 
înalta răspundere și coeziune în 
jurul platformei Frontului Demo
crației si Unității Socialiste, funda
mentată pe hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. și pe progra
mul de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Oamenii muncii din România — 
reliefează ziarul în încheiere — 
și-au dat votul pentru viitorul so
cialist luminos al patriei lor. pen
tru înaintarea acesteia spre comu
nism, pășind umăr la umăr cu 
celelalte țări socialiste.

In circumscripția electorală nr. 1 
„23 August" din București, toti ale
gătorii și-au dat votul pentru to

varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, sublinia, la 
rindul său, ziarul „ZEMEDELSKO 
ZNAME", informîndu-și ’Cititorii 
cu privire la rezultatele alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare ju
dețene, municipale, orășenești și 
comunale.

„Avint în muncă și intensă acti
vitate politică. Alegeri pentru Ma
rea Adunare Națională și organele 
locale ale puterii de stat" este 
titlul sub care ziarul „OTECES-4 
TVEN FRONT", organ al Consiliu
lui Național al Frontului Patriei 
din R.P. Bulgaria, scrie despre ale
gerile de deputați din tara noastră, 
subliniind că platforma Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
care propune candidaturile de de
putați se bazează pe Directivele 
Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Ziarul evocă marea adunare 
populară cetățenească din Capitală.

dezvoltare economică și socială — 
scrie ziarul din R.S. Cehoslovacă 
„RUDE PRAVO", citind cuvîn- 
tarea rostită de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la marea adunare popu
lară cetățenească desfășurată în 
București.

Cotidianul cehoslovac a prezen
tat rezultatele alegerilor pentru 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România.

Este evident că actul electoral 
reprezintă expresia unității po^ 
porului român sub conducerea" 
Partidului Comunist Român, a
voinței sale unanime de a reali
za hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al partidului și a îndeplini pro
gramul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a 
arătat cotidianul „LIDOVA DE- 
MOKRACIE".

Desfășurarea alegerilor din Româ
nia a fost reflectată, de asemenea, 
de ziarele cehoslovace „PRACE" și 
„MLADA FRONTA", de posturile 
de radio și televiziune. Tele
viziunea a prezentat aspecte din 
timpul votării de la circumscripția 
electorală nr. 1 „23 August", unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales deputat în Marea Adunare Na
țională.

Rezultatele alegerilor de deputați 
pentru Marea Adunare Națională și 
consiliile populare sînt înfățișate, 
de asemenea, de presa din

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a fost reales deputat în 
Marea Adunare Națională in cir
cumscripția electorală nr. 1 a ca
pitalei României — scrie agenția 
CHINA NOUA.

Agenția menționează că alegăto
rii au votat pentru candidații Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, condus de Partidul Comunist 
Român, în Marea Adunare Națio
nală fiind aleși 369 de deputați.

Președintele României, Nicolaa 
Ceaușescu. a reafirmat — în cuvin
tarea rostită la marea adunare 
populară cetățenească din Bucu
rești, desfășurată cu prilejul ale
gerilor de la 17 martie — poziția 
țării sale față de riscurile pe care 
le-ar implica un război nuclear și 
a cerut încetarea amplasării rache
telor americana în Europa și a 
contramăsurilor sovietice. O a- 
șemenea acțiune ar favoriza 
desfășurarea cu succes a nego
cierilor pentru dezarmare de la 
Geneva, relevă ziarul mexican 
„EL DIA“. Președintele României 
consideră că țările N.A.T.O, și cela 
din Tratatul de la Varșovia trebuie 
să discute realizarea unor acor
duri privind retragerea rachetelor 
nualeare de pe teritoriul Europei, 
pentru a contribui astfel la suc
cesul negocierilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A.

STOCKHOLM 23 (Agerpres). - 
La Stockholm s-au Încheiat lucrările 
celei de-a cincea sesiuni a Confe
rinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare în 
Europa. Deschisă la 29 ianuarie, se
siunea a prilejuit aprofundarea dife-- 
ritelor propuneri prezentate anterior 
de diferite state participante, între 
care și România, concretizarea și mai 
buna cunoaștere a acestor propuneri 
și a pozițiilor asupra lor. Discuțiiîe 
active, purtate in general într-un 
spirit constructiv, din cele două gru
puri de lucru, ca și schimburile am
ple de vederi au permis realizarea 
unei imagini de ansamblu asupra po
sibilităților de acomodare a pozițiilor, 
contribuind astfel la pregătirea te
renului pentru negocieri în vederea 
elaborării unui acord, a cărui trans
punere în viață să reducă pericolul 
unei confruntări militare în Europa 
și să deschidă calea dezarmării pe 
continent.

Gu toate că, pînă acum, Conferința 
de la Stockholm nu a ajuns încă, așa 
cum cer tot mai multe state, între 
care și România, să angajeze trata
tive concrete asupra unui ansamblu 
corespunzător de măsuri de încredere 
și securitate, care să permită tre
cerea la redactarea textului unui 
acord, lucrările sesiunii au confirmat 
vocația Conferinței de la Stockholm 
de for general european pentru 
dialog și înțelegere între cele 
35 de state participante asupra 
unor probleme de larg interes 
privind încrederea, securitatea și 
dezarmarea pe continentul nos
tru. Revine rundei viitoare, care 
se va deschide la 14 mai, sarcina de 
a face un pas înainte in direcția 
unui acord, angajind consultări și 
negocieri concrete pentru convenirea 
until ansamblu de măsuri de încre
dere și securitate, de care Europa 
are astăzi nevoie mai mult ca 
orieînd.

• Măsuri adoptate de quver- 
nul libanez © Represiuni is- 
raeliene în sudul Libanului
BEIRUT 23 (Agerpres). — In ca

drul ședinței sale de vineri, guver
nul libanez de uniune națională a 
abrogat 35 de legi și a amendat alte 
18, decretate de guvernul anterior, 
condus de Shafic Al-Wazzan, trans
mite agenția KUNA.

Această acțiune constituie un prim 
pas în direcția trecerii la realizarea 
unor reforme instituționale în Liban 
— unul din obiectivele actualului 
cabinet.

★
O persoană civilă libaneză a fost 

ucisă și alta rănită în timpul unei 
noi operațiuni israeliene întreprinse 
in satul Qlayleh, din apropierea 
orașului Tyr, din sudul Libanului, a 
anunțat un purtător de cuvint al 
Forței interimare a O.N.U. în Liban. 
In timpul raidului forțelor israeliene 
de ocupație, au fost arestați 26 lo
calnici, transmite agenția France 
Presse.

GENEVA
Lucrările Conferinței pentru dezarmare

A

® Entuziastă participare cetățenească © O 
elocventă afirmare a sprijinului deplin pen
tru programul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism © Platforma Fron
tului Democrației și Unității Socialiste - 

întruchipare a voinței întregii națiuni

Propunerea românească cu privi
re la crearea de zone denucleari- 
zate este evidențiată de ziarul me
xican „EL NACIONAL", care scrie: 
„Șeful statului român a subliniat 
poziția României privind instau
rarea de zone libere de arma nu
cleară în Balcani, în nordul și cen
trul Europei, precum și în alte re
giuni ale lumii".

GENEVA 23 (Agerpres). — Repre
zentanții celor 40 de state membre 
ale Conferinței pentru dezarmare de 
la Geneva, între care și România, 
continuă examinarea cu prioritate a 
problemelor interzicerii armelor nu
cleare și militarizării spațiului cos
mic.

Reprezentantul Norvegiei a apre
ciat că o țnăsură importantă pe calea 
dezarmării nucleare ar conslitui-o 
realizarea unui acord de prohibire a 
experiențelor cu arme nucleare, care 
ar contribui nemijlocit la stoparea 
actualului proces de perfecționare și 
sporire a puterii distructive a arma
mentului nuclear.

Reprezentantul Marocului a cerut 
ca, în baza rezoluțiilor Adunării Ge
nerale a O.N.U., conferința pentru 
dezarmare să abordeze cu toată răs
punderea problema încheierii unui

acord care să oprească și să interzică 
actualul proces de militarizare a spa
țiului cosmic. El a insistat asupra 
necesității ca, în conformitate cu 
hotărîrile' O.N.U., să fie respectat 
statutul spațiului extraatmosferic de 
patrimoniu al ■ întregii umanități, 
care se cere folosit in exclusivitate 
in scopuri pașnice.

Reprezentantul. Suediei a subliniat 
că, în paralel cu negocierile sovieto- 
americane de la Geneva, in cadrul 
cărora se examinează și problema 
armelor cosmice. Conferința pentru 
dezarmare are o răspundere directă 
pentru elaborarea unui acord care 
să stăvilească declanșarea unei curse 
a înarmărilor in mediul cosmic și să 
asigure folosirea Cosmosului exclusiv 
în scopuri pașnice, in folosul tuturor 
națiunilor.

Hotărîrea privind amplasarea de rachete nucleare 
în Belgia sever criticată în Senatul țării

In cuvlntarea ținută cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că Republica Socialistă 
România își va dezvolta în conti
nuare relațiile de prietenie cu țările 
socialiste, va întări și adinei le
găturile sale cu U.R.S.S., relevă 
„Otecestven Front".

Alegerile de la 17 martie de
monstrează încă o dată — scrie zia
rul bulgar — aprobarea de către 
popor a politicii interne și externe 
a partidului și a statului.

In continuare, articolul se referă 
la rezultatele obținute de țara noas
tră in cei 40 de ani de construcție 
socialistă, arătind că România se 
situează printre statele cu cel mai 
înalt grad de utilizare a forței de 
muncă în diferite activități social- 
economice.

Reflectind participarea entuziastă 
la vot, încă din primele ore, zia
rul polonez „TRYBUNA LUDU" 
arată că. pînă la ora 10, în circum
scripția electorală nr. 1 „23 August" 
din București, în care a candidat 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, au votat toți alegătorii, 
iar pină la ora 18 și-au depus bu
letinele în urne 99,96 la sută din 
alegătorii din întreaga țară.

într-o corespondentă din Bucu
rești, ziarul „ZYCIE WARSZAWY" 
â arătat, de asemenea, că, in con
formitate cu legea electorală, in
tr-un număr de circumscripții a 
fost ales cite un deputat în parla
ment din doi candidați înscriși pe 
buletinele de vot de către Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
iar in consiliile populare — cite un 
deputat din doi sau trei candidați. 
Votînd pentru candidații Frontului, 
cetățenii Republicii Socialiste 
România au 'votat pentru progra
mul electoral al F.D.U.S.

Materiale despre alegerile de de
putați din România au publicat, de 
asemenea, ziarele centrale poloneze 
„RZECZPOSPOLITA". „DZIENNIK 
LUDOWY", „SZTANDAR MLO- 
DYCH", „ZOLNIERZ WOLNOSCI". 
Televiziunea a redat aspecte de la 
circumscripția electorală nr. 1 „23 
August" din Capitală, prezentînd 
momentele cind au votat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

România a parcurs, în perioada 
care a trecut de la precedentele a- 
legeri, o etapă semnificativă de

R. D. Germană. Ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" -a arătat că pen
tru mandatele de deputați în 
Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare au candidat, din 
partea Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, cetățeni din dife
rite domenii de activitate ale vieții 
sociale.

In cuvîntarea rostită la marea 
adunare populară cetățenească din 
București, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a subliniat importanța 
întăririi solidarității și unității ță
rilor socialiste pentru sporirea 
prestigiului socialismului în lupta 
pentru dezarmare, pace și progres, 
evidențiază ziarul maghiar „NEPS- 
ZABADSAG". Totodată, cotidianul 
a relevat că scrutinul de la 17 martie 
a fost pregătit printr-o campanie 
electorală de mai multe săptămîni. 
desfășurată de F.D.U.S.. și că î>n 
numeroase circumscripții au fost 
prezentate mai multe candidaturi.

Sub titlul „Alegeri în România, 
președintele Nicolae Ceaușescu _s-a 
pronunțat pentru întărirea unității 
țărilor socialiste", ziarul „MAGYAR 
HIRLAP" a informat despre acest 
eveniment de seamă din viața po
porului nostru.

Totodată, cotidianul maghiar a 
publicat extrase din cuvintarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in preajma alegerilor, 
subliniind că președintele României 
s-a pronunțat pentru întărirea re
lațiilor cu țările socialiste.

Cetățenii României — subliniază 
agenția iugoslavă de presă TANIUG 
— au răspuns unanim apelului 
partidului, pronunțîndu-se pentru 
transpunerea în viață a noii etape 
a edificării socialismului. Așa 
cum se arată în documentele 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, a- 
ceasta va fi etapa dezvoltării mul
tilaterale a societății socialiste in- 
dustrial-agrare în România.

Alegerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională din Româ
nia s-au încheiat, practic, la orele 
amiezii. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a depus buletinul său 
de vot la circumscripția electorală 
nr. 1 a Capitalei, unde a fost pro
pus candidat pentru actuala legis
latură. a relatat agenția cubaneză 
PRENSA LATINA.

Importanța și semnificația alege
rilor din România de la 17 martie, 
procedura și condițiile votării sînt 
puse în evidentă și de ziarele din 
Venezuela. Totodată, acestea subli
niază, exemiplificînd cu numeroa
se cifre și date, realizările obținute 
de România în anii socialismului.

In cei 40 de ani de existență a 
statului socialist — scrie cotidianul 
venezuelean „EL NACIONAL" — 
industria românească a cunoscut o 
creștere vertiginoasă, agricultura 
s-a dezvoltat considerabil. iar 
venitul național a sporit de 32 
ori. ceea ce a făcut ca Româ
nia să se transforme dintr-o 
tară slab dezvoltată într-o tară cu 
o industrie puternică, modernă și 
cu o agricultură socialistă în plin, 
avînt.

Ziarul înfățișează, de asemenea, 
succesele dobîndite în cursul anului 
1984 în ce privește creșterea pro
ducției industriale și agricole, men- 
ționind că anul trecut s-a obținut 
cea mai mare producție de cereale 
din istoria țării. Sînt prezentate, 
totodată, prevederile privind dez
voltarea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1986—1990 și 
orientările de perspectivă pînă în 
anul 2000. Referitor la politica ex
ternă a României, ziarul venezue
lean „EL MUNDO" evidențiază, 
între altele, că tara noastră mili
tează pentru realizarea politicii de 
dezarmare și pace, promovată de 
președintele României. Nicolae 
Ceaușescu.

Cotidianul spaniol de mare tiraj 
„EL PAIS" a relgtat că, in cuvîn
tarea rostită la marea adunare 
populară cetățenească din Capitală, 
șeful statului român h adresat celor 
două alianțe militare chemarea de 
a contribui la succesul negocierilor 
de la Geneva dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. Potrivit declarației președin
telui României, in cursul intîlniri- 
lor dintre țările membre ale Trata
tului de la Varșovia și cele din 
N.A.T.O. ar trebui să se discute 
realizarea unor acorduri corespun
zătoare care să ducă la înlăturarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și a celorlalte armamente nucleare 
din Europa, subliniază ziarul, care 
relevă, de asemenea, poziția pre
ședintelui României față de ne
gocierile de la Geneva și dorința 
exprimată de a se trece de la de
clarații la tratative reale, sincere.

La rîndul său. „DIARIO 16“ a 
publicat, sub titlul „Președintele 
României. Nicolae Ceaușescu, aver
tizează asupra riscului unui război 
nuclear", o corespondență din 
București In care evidențiază că 
președintele României a cerut, de 
asemenea, încetarea amplasării ra
chetelor americane în Europa și a 
contramăsurilor nucleare ale Uniu
nii Sovietice. Luarea unor aseme
nea măsuri ar crea o atmosferă de 
încredere, ceea ce ar favoriza des
fășurarea cu succes a tratativelor 
de la Geneva, scrie ziarul spaniol.

BRUXELLES 23 (Agerpres). — Se
natul belgian a aprobat cu 97 de vo
turi, contra 69 și 2 abțineri, o mo
țiune de încredere privind hotărî
rea guvernului de amplasare pe te
ritoriul Belgiei a 48 de rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune de tip „Cruise".

Ca și în Camera Reprezentanților, 
hotărîrea guvernului belgian a fost 
sever criticată în Senat de reprezen
tanții partidelor de opoziție. Senato
rii socialiști flamanzi, de pildă, au

declarat că, în cazul în care, după 
alegerile legislative din decembrie, 
partidul lor va participa la un nou 
guvern, ei vor cere evacuarea tutu
ror rachetelor nucleare amplasate 
pînă atunci pe teritoriul Belgiei.

Senatorul ecologist Pierre van Roye 
a condamnat, la rindul său, cu fermi- 
tate« cursa înarmărilor nucleare, care, 
a subliniat el, este cauza situației 
alimentare grave cu care se confrun
tă în prezent o mare parte a ome
nirii.

In sprijinul soluționării pe cale pașnica 
a situației din America Centrală

VIENA 23 (Agerpres). — Guvernul 
Austriei se pronunță pentru regle
mentarea pe cale politică a situației 
din America Centrală de .către țările 
din regiune, fără nici o imixtiune ex
ternă. In cadrul unei conferințe de 
presă, organizată la Viena, ministrul 
austriac de externe, Leopold Gratz, a 
subliniat că țarg sa sprijină pe de
plin eforturile țărilor membre ale

„Grupului de la Contadora", destina
te să faciliteze rezolvarea situației 
conflictuale din zon'ă pe calea tra
tativelor. El a menționat că orice 
acțiune politică ce contravine aces
tui tel deteriorează și mai mult si
tuația social-economică, deja gravă, 
cu care se confruntă țările centro- 
americane, situație ce constituie, de 
fapt, principala cauză a crizei din 
această regiune a lumii.

Conflictul iraniano-irakian
Noi raiduri aeriene 

ți bombardamente de artilerie
BAGDAD 23 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar citat de 
agenția A.P. a anunțat la Bagdad 
că avioane militare irakiene au ata
cat orașele Arak. Bushehr și Hama- 
din din Iran.

Un comunicat militar difuzat ul
terior, citat de agențiile Reuter și 
A.P., afirma că avioanele și elicop
terele irakiene au întreprins 188 de 
raiduri împotriva trupelor iraniene 
în sectoarele de sud și de centru ale 
frontului.

Pe de altă parte, comunicatul re
levă că artileria iraniană a bom
bardat orașele irakiene Basra, Man- 
dali și Kha-naqin și satul Sayed Sa- 
dek, de la frontieră.

TEHERAN 23 (Agerpres). — A- 
genția I.R.N.A., citată de agenția 
A.P., a anunțat că avioane irakiene 
au efectuat raiduri asupra a 13 orașe 
iraniene, între care Qazvin, Hama- 
dan și Bushehr. S-a precizat că apa
ratele irakiene au survolat Tehera
nul, dar au fost alungate de artileria 
antiaeriană iraniană.

Agenția I.R.N.A. menționează, pe 
de altă parte, că forțele iraniene au 
respins un contraatac irakian în re
giunea de mlaștină Al-Huweiza. din 
sectorul de sud al frontului.

Agenția relevă, totodată, că arti
leria iraniană a bombardat 10 orașe 
irakiene de frontieră, inclusiv Basra, 
Mandali, Khanaqin și Zorbatiyeh.

Nivel record al șomajului 
in R. F. Germania

BONN 23 (Agerpres). — La Dort
mund s-au deschis lucrările unei 
conferințe pe tema „Munca și me
diul" a Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania. După cum infor
mează agenția D.P.A., în raportul 
prezentat conferinței, Willy Brandt, 
președintele P.S.D., a criticat sever 
politica guvernamentală in problema 
șomajului, subliniind că acesta a 
atins cel mai ridicat nivel din istoria 
R.F.G-.

Potrivit ultimelor date statistice 
publicate la Bonn, numărul șomeri
lor vest-germani se ridică la 2 611 300.

(Agerpres)

Scrutinul prezidențial 
din Grecia

ATENA 23 (Agerpres). — în par
lamentul grec a avut ioc sîmbătă 
al doilea tur de scrutin pentru de
semnarea noului președinte al Re
publicii Elene. Candidatul unic, 
Christos Sartzetakis, a obținut 181 de 
voturi, număr insuficient pentru a 
prelua funcția.

Potrivit Constituției elene, la al 
treilea tur de scrutin, programat 
pentru 29 martie, candidatul la pre
ședinție are nevoie de 180 din totalul 
de 300 voturi ale parlamentului.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru comerț exterior
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

cea de-a 70-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru comerț ex
terior, care a avut loc la Moscova, 
au fost examinate rezultatele activi
tății comisiei în anul' 1984 și direc
țiile viitoare ale activității acesteia 
în lumina sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile Consfătuirii economice la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. In cadrul lucrărilor s-au 
relevat rezultatele obținute in dez
voltarea comerțului reciproc și a co
merțului cu R.S.F.I. în anul 1984 și 
s-au examinat măsurile pentru dez
voltarea. în continuare, a acestuia în 
conformitate cu protocoalele înche
iate privind schimburile de mărfuri 
pe anul 1985.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Vasile Pungan, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Membrii Consiliului de Securitate cer 
încetarea represiunilor rasiste din R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE'23 (Agerpres). 
Răspunzind cererii prezentate de Or
ganizația Unității Africane (O.U.A.), 
președintele Consiliului de Securita
te al O.N.U., Balise Rabetifika (Ma
dagascar). a dat publicității o decla
rație a membrilor consiliului, prin 
care aceștia „depling actele de vio
lență, care nu pot.decit să agraveze 
și mai mult situația din Africa de 
Sud și să facă șl mai dificilă găsi
rea unei soluții la conflictul sud- 
african". Membrii Consiliului de 
Securitate sînt profund preocupați, 
a Subliniat ambasadorul Rabetifika, 
de deteriorarea rapidă a situației din 
Africa de Sud ca urmare a valului 
de violență căruia i-au căzut victi
mă persoanele — lipsite de apăra
re — care se opun apartheidului, 
pretutindeni In tară, și cel mai re
cent în orașul Uitenhage.

Declarația cere autorităților sud- 
africane „să pună capăt violentei și 
reprimării populației de culoare și a 
altor oponenți ai regimului de apart
heid și să adopte măsuri urgente 
pentru eliminarea acestei politici" —

relatează agențiile United Press In
ternational și China Nouă.

Președintele Adunării Generale a 
O.N.U., Paul Lusaka, a declarat că 
politica de apartheid a guvernului 
sud-african reprezintă cea mai gravă 
formă de discriminare rasială din 
lume. Intr-un comunicat cu prilejul 
Zilei internaționale pentru elimina
rea discriminării rasiale. Paul Lu
saka a adresat țărilor occidentale 
care întrețin relații cu regimul rasist 
de la Pretoria chemarea de a exer
cita presiuni asupra acestuia în ve
derea eliminării practicilor rasiste și 
a politicii de apartheid.

DELHI 23 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat Comitetului special al 
O.N.U. împotriva apartheidului, pri
mul ministru al Indiei. Rajiv Gandhi, 
a calificat politica de discriminare 
rasială drept o ofensă la adresa civi
lizației, transmite agenția A.P. El a 
arătat că opoziția fată de promova
rea discriminării de rasă reprezintă 
o orientare fundamentală a mișcării 
de nealiniere.
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O AMPLA EXPOZIȚIE TURIS
TICA INTERNAȚIONALA, la care

I sint prezente firme, întreprinderi 
și oficii turistice, întreprinderi de 
transport și ’ hoteliere din 20 de

I' țări, intre care și România, s-a des
chis în Complexul expozițional din 
Budapesta, în standul rezervat țării 
noastre sint prezentate principalele 

I stațiuni de pe litoralul românesc,
precum și montane, ca și cele de 
tratament balnear. în prima zi, 

I standul românesc a fost vizitat de
Andriko Miklos, secretar de stat în 

I Ministerul Comerțului Interior, de
alte persoane oficiale.

LA FRAGA a fost dat publici
tății comunicatul cu privire la con

vorbirile dintre Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului R. S. Ce
hoslovace, și Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., care a întreprins o vizită 
oficială în Cehoslovacia. Cei doi 
șefi de guvern au apreciat pozitiv 
dezvoltarea relațiilor bilaterale în 
diferite domenii. Au fost abordate 
probleme internaționale de interes 
comun, subliniindu-se necesitatea 
sporirii eforturilor pentru asigura
rea păcii și trecerea la măsuri efi
ciente de dezarmare.

CONVORBIRI POLONO—VEST- 
GERMANE. La Varșovia au avut 
loc convorbiri privind relațiile eco
nomice dintre R.P. Polonă și R.F.

Germania. In protocolul semnat eu 
acest prilej se arată că părțile au 
apreciat pozitiv nivelul schimburi
lor comerciale bilaterale din ultimii 
ani și îndeosebi din perioada 1983— 
1984. Se menționează că guvernul 
vest-german va întreprinde noi pași 
pentru înlăturarea barierelor care 
îngrădesc exporturile poloneze in 
R.F.G. Evoluții pozitive 6-au înre
gistrat și in domeniul cooperării 
industriale.

FESTIVITĂȚI LA ISLAMABAD. 
Sîmbătă in capitala Pakistanului. 
Islamabad, au avut loc manifestări 
consacrate aniversării Zilei națio
nale. care marchează proclamarea 
la 23 martie 1956 a Republicii Is
lamice. Acest eveniment a coincis 
cu deschiderea sesiunii parlamen
tului în actuala sa componentă, re
zultată in urma alegerilor de la 25 
februarie. Președintele Mohammad 
Zia-ul Haq. care și-a inaugurat cu 
acest prilej un nou mandat de 
cinci ani în fruntea statului, a ros
tit o cuvîntare, în cursul căreia a

anunțat numirea lui Mohamad 
Khan Junejo in calitate de prim- 
ministru al țării.

REUNIUNE INTERAFRICANĂ. La 
Lome s-au deschis lucrările unei 
reuniuni la nivel înalt a țărilor afri
cane ale căror companii aeriene au 
mari datorii externe. Reuniunea este 
menită să degajeze modalitățile de 
rentabilizare a acestor companii.

REFERENDUMUL DIN BAN
GLADESH. Rezultatele definitive 
ale referendumului național desfă
șurat la 21 martie in Bangladesh 
arată că 94,14 la sută din electora
tul prezent la urne s-a pronunțat 
în favoarea politicii guvernului. 
Participarea la vot a fost pe an
samblu de 72 la sută.

SINDICATELE DANEZE au 
anunțat declanșarea unei acțiuni 
greviste, cu participarea a 280 000 
muncitori din sectorul industrial, în 
sprijinul satisfacerii cererilor lor

privind Îmbunătățirea condițiilor 
de viață și muncă.

AMENDAMENT. Parlamentul Bir- 
maniei a adoptat un amendament 
la Constituție, în virtutea căruia a 
fost creată funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Stat birmanez, 
urmînd ca deținătorul acesteia să 
exercite și atribuțiile de vicepre
ședinte al țării.

HOTĂRIRE. Potrivit ziarului 
„The Washington Post". Fondul 
Monetar Internațional a hotărit să 
nu mai acorde noi credite Argen
tinei. Argentina solicitase să i se 
acorde un împrumut de 500 000 000 
dolari necesari pentru a plăti o 
parte din dobinzile la datoria ex
ternă de 45 miliarde dolari. Obser
vatorii apreciază c'ă este vorba de 
o nouă încercare a F.M.I. de a im
pune Argentinei măsuri de revi
zuire a programului economic pe 
care această țară intenționează 
să-l îndeplinească pentru a-și îmbu
nătăți situația economică internă.

(
J Și în acest an, săp- 
) tămîna de solidaritate 

cu popoarele care 
I luptă împotriva ra- 
I sismului si discrimi
nării rasiale, marcată 

1 in întreaga lume, îl 
găsește pe cunoscutul 

' militant sud-african 
I împotriva aparthei
dului; Nelson Mande- 

I la, tot in temniță, 
, unde se află de peste 
' două decenii
I Se știe că, de curînd, 
se ivise o șansă de

I eliberare, dar carac- 
I terul acesteia nu pu

tea fi întlmpinat de-
I cit cu refuz de către 
neînfricatul luptător.

I Concret, ■ autoritățile 
. de la Pretoria i-au 
oferit lui

| eliberarea 
soare dacă

' ganizația
| Național 

cărei lider
| angajează să 
. te la lupta 
I Răspunsul lui
| la a fost limpede și 

demn : „Lupta armată
I a fost impusă A.N.C. 
. de către regimul ra- 
' sist ; dacă acesta do-

Demnitatea refuzului

I 
I 
L

I-

Mandela 
din inchi- 
el și or- 
Congresul 

African, al 
este, se 
renun- 

armată. 
Mande-

rește renunțarea la 
violență, atunci tre
buie să trateze orga
nizația în cauză ca pe 
un partid politic, să 
o recunoască și să 
negocieze cu ea. Și, 
înainte de toate, să 
fie eliminat aparthei
dul, să fie garantate 
drepturi politice pen
tru toți cetățenii"

Evident, Mandela nu 
putea să accepte o 
ofertă de eliberare 
personală — si con
diționată — care n-ar 
fi servit decît țeluri
lor propagandistice 
ale autorităților sud- 
africane, mereu mai 
dornice tă creeze in 
exterior falsa impre
sie a renunțării la 
practicile apartheidu
lui sau măcar a „sua- 
vizării" acestora.

Cit preț se 
pune pe 
„deschidere 
se vede și din aceea 
că, chiar în momen
tul cind lui Mandela 
i se cerea renunțarea 
la lupta armată .ca 
preț al eliberării din 
închisoare, aceleași

poate 
pretinsa 
politică"

’3
*

pentru regimul sud- l 
african. înainte de ’ 
toate, fiindcă refuzul \ 
liderului A.N.C. a pus l 
in lumină cit se poa- 1 
te de pregnant eșecul 
încercărilor de a „re
tușa" apartheidul, de 
a acredita impresia 
unei nete schimbări 
de atitudine față de 
populația majoritară.

autorităti trimiteau la 
închisoare mai mulți 
militanți albi ai mișcă
rii favorabile forinelor 
pașnice de împotrivi
re fată de apartheid. 
Concomitent, au fost 
dezlănțuite represiuni 
singeroase pe 'scară 
largă, care au stirnit 
vii proteste in lumea 
întreagă, inclusiv o de
clarație a membrilor 
Consiliului de Secu
ritate.

Motiv 
mândrie 
militanții 
regimului 
gație 
lui Mandela 
tuie, in același timp, 
prilej de îngrijorare

de firească 
pentru toti 

împotriva 
de segre-

rasialâ, gestul 
consti-

V. OROS
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