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A SARCINILOR ECONOMICE!

Maximă răspundere în gospodărirea resurselor 
încredințate spre administrare de societate, 

în dezvoltarea avuției întregului popor
în actuala etapă de dezvoltare a 

țării, in care se pune un accent 
deosebit pe laturile calitative, in
tensive ale creșterii economice, un 
rol esențial revine exercitării cu 
înaltă răspundere și eficiență a 
autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare. 
Evidențiind necesitatea înțelegerii 
clare a acestor principii și a întă
ririi răspunderii oamenilor muncii, 
a adunării generale și a consiliilor 
de conducere din fiecare unitate 
pentru aplicarea lor neabătută 
în viață, recent tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Autoconducerea și autogestiunea 
înseamnă o bună gospodărire de 
către fiecare colectiv de oameni ai 
muncii, de fiecare unitate terito
rială a mijloa
celor încredința
te de popor in 
administrare. Dar 
aceasta înseamnă 
a le gospodări in 
așa fel incit să 
obții o dezvolta
re și o creștere 
continuă a avu
ției generale".

Este cit se poa
te de evident, 
așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, 
că in înalta răspundere a or
ganelor de conducere colectivă, 
a cadrelor de conducere și a oa
menilor muncii din fiecare unitate 
pentru utilizarea cu cea mai mare 
eficiență a părții din avuția socie
tății încredințată spre administrare 
și dezvoltare constă csența-esen- 
țelor aplicării ferme a autocondu
cerii și autogestiunii, a noului 
mecanism economic. Numai pe 
această cale — realizlnd sarcinile 
cantitative și calitative ale planu
lui in condițiile gospodăririi cu 
rezultate superioare, cu o Înaltă 
eficiență a mijloacelor tehnice, 
materiale și financiare încre
dințate de popor spre adminis
trare — fiecare colectiv de oa
meni ai muncii Iși poate spori 
contribuția la creșterea mai rapi
dă a venitului național, a avu
ției generale a societății, la dezvol
tarea continuă a proprietății so
cialiste — aceasta constituind baza 
hotăritoare a întăririi patriei, a ri
dicării bunăstării generale a po
porului.

Așadar, autoconducerea. auto
gestiunea nu au nimic comun cu 
liberalismul și voluntarismul in 
utilizarea fondurilor întreprinderii 
potrivit unor Interese limitate. 
Izolate de cerințele majore ale 
economiei. O asemenea înțelegere 
a conceptului de autoconducere și 
autogestiune este falsă și cit se 
poate de dăunătoare ; nimeni nu 
are dreptul ca, in numele autocon

ducerii și autogestiunii, să-și aro
ge libertatea de a cheltui banii po
porului fără nici lin discernămînt, 
considerind că nu are de dat so
coteală pentru aceasta, pentru re
zultatele obținute. „Sîntem o fami
lie de aproape 23 de milioane de 
oameni — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Tot ce se 
produce aparține întregii societăți, 
acestei întregi familii — și nimeni 
nu poate să consume mai mult, să 
risipească, in numele a nu știu 
ce fel de considerente înguste, 
egoiste

De bună seamă, în exercitarea 
autoconducerii și autogestiunii. ele
mentul primordial, precumpănitor, 
trebuie să-I reprezinte planul, pen
tru a cărui înfăptuire trebuie pus

Noi reglementări privind perfecționarea 

mecanismului economico-financiar, aplicarea 

consecventă a principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești

accentul pe stimularea creativității 
și inițiativei muncitorilor și specia
liștilor, pe întărirea spiritului lor 
gospodăresc, pe sporirea răspun
derii cadrelor de conducere in gă
sirea și aplicarea celor mai bune 
soluții și modalități pentru utili
zarea cit mai eficientă a mijloa
celor tehnice, materiale și finan
ciare încredințate fiecărei unități 
spre administrare. Planul este lege 
și, tocmai de aceea, sarcinile pri
vitoare la producția fizică, la ex
port, toate obligațiile contractuale 
trebuie Îndeplinite Întocmai, in 
mod ritmic, la timp și integral, în 
structura sortimentală prevăzută și 
în condițiile creșterii tot mai accen
tuate, pe toate căile, a eficienței 
economice. In fond, , autoconduce
rea. autogestiunea nu este altceva 
decît o activitate care se desfășoară 
pe principii economice, pe baza 
unui buget propriu, in care se sta
bilește cu claritate cum se asigură 
veniturile pentru acoperirea chel-, 
tuielilor de producție, se prevede 
obținerea unei rentabilități, a u- 
nor beneficii cit mai mari, care să 
permită atît restituirea fondurilor 
pe care le-a investit societatea in 
întreprinderea respectivă, cit și 
formarea unor resurse necesare 
dezvoltării propriei activități și a 
economiei naționale în ansamblu.

De altfel, intr-un sens mai larg, 
cerința respectării cu strictețe nu 
numai a legii planului, ci a legali
tății în general este o componentă 
intrinsecă a autoconducerii și auto

gestiunii, o condiție sine qua non a 
funcționării riguroase a mecanis
mului economico-financiar, a asigu
rării integrității patrimoniului so
cialist. însăși posibilitatea exerci
tării autoconducerii și autogestiunii 
este dată de existența proprietății 
socialiste. Prin urmare, faptul că o 
parte mai mare sau mai mică din 
avuția poporului este dată in admi
nistrare directă Oamenilor muncii 
din unitățile economice nu repre
zintă nicidecum o fărîmițare, o ri
sipire a proprietății socialiste, ci 
implică răspunderi sporite organe
lor de conducere colectivă, fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii și, 
deopotrivă, un control și o condu
cere unitară a întregii societăți 
pentru păstrarea și dezvoltarea pa

trimoniului socia
list — bun al în
tregului popor. 
Este deci logic, 
este obiectiv ne
cesar ca acei care 
administrează bu
nurile poporului 
să șl răspundă 
nemijlocit, mate
rial pentru mo
dul in care iși 
fac datoria, pen- 

'tru orice știrbire 
a Integrității acestora, a interese
lor întregului popor.

Recent, printr-un Decret ai Con
siliului de Stat au fost adoptate o 
serie de măsuri pentru perfecțio
narea mecanismului economico- 
financiar, care modifică și com
pletează unele prevederi ale legis
lației in vigoare. între altele, noi
le reglementări au in vedere îm
bunătățirea în continuare a activi
tății de planificare a economiei 
naționale, stabilindu-se, cu mai 
multă exactitate, răspunderile ce 
revin în acest domeniu Comitetu
lui de Stat a! Planificării, minis
terelor, centralelor și întreprin
derilor. De asemenea, ele asigură 
întărirea autoconducerii munci
torești, creșterea și mai accentua
tă a rolului organelor de condu
cere colectivă, sporirea răspunde
rii personalului de conducere, a 
fiecărui om al muncii în gospodă
rirea cu eficiență maximă a păr
ții din avuția națională încredin
țate spre administrare fiecărei 
unități economice, in apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste.

Din ansamblul noilor regle
mentări rețin atenția cele referi
toare Ia Întărirea răspunderii or
ganelor de conducere colectivă, 
precum și a răspunderii perso
nale pentru bunul mers al activi
tății unităților economice, pentru

Comellu CÂRLAN
(Continuare în pag. a V-a)

BIHOR: Peste prevederi 
— 20 000 tone lignit
„Zilnic, planul la extracția de 

cărbune — depășit !“. Un obiec
tiv mobilizator al minerilor de 
la Voivozi, cu deplină acope
rire in fapte. Utilizînd la un 
nivel superior tehnica din do
tare și experiența de care dis
pune. acordind o deosebită a- 
tenție pregătirii fronturilor de 
lucru, acest harnic colectiv a ex
tras peste prevederi in prima 
lună a anului 20 000 tone de lig
nit și 1 000 tone nisip bitumi- 
nos. Hărnicia lui se materiali
zează. de asemenea. în depă
șirea planului și Ia investiții, a- 
sigurîndu-se astfel condiții fa
vorabile menținerii unui nivel 
ridicat de extracție. (loan Laza, 
corespondentul „Scînteii").

la întreprinderea

„Electrotehnica**  din Capitală

Zile de muncă 
intensă

Oamenii muncii de la între
prinderea „Electrotehnica" din 
București acționează în aceste 
zile cu toate forțele pentru în
deplinirea ritmică, exemplară a 
sarcinilor de producție.

„Dintre măsurile tehnico-or- 
ganizatorice luate in această 
perioadă, ne spune ing. Dumi
tru Ionescu, directorul între
prinderii, putem menționa: a- 
sigurarea „mobilității" forțelor 
care participă la deszăpezire, a 
personalului din transpor
tul intrauzinal, aprovizionare, 
TESA, prin crearea unor echi
pe speciale în cadrul schimbu
rilor I și III; desfășurarea ne
întreruptă a lucrului, evitind 
vîrfurRe de sarcină în secțiile 
mari consumatoare de energie. 
Toate aceste acțiuni energice 
au condus la obținerea unor 
rezultate bune în producție, 
programele tehnologice stabili
te fiind urmărite zilnic și apli
cate riguros. Astfel, pentru o- 
norarea unor solicitări urgente 
ale industriei energetice, în 
primele cinci zile ale lunii fe
bruarie am finalizat un lot de 
28 redresoare universale, care 
urmează să fie expediate bene
ficiarilor, De asemenea, sint 
gata de livrare 65 surse pentru 
sudură de 500 și I 000 A. Tot în 
aceste zile am terminat fabrica
ția a 25 instalații de automa
tizare și control pentru acțio
nări mașini-unelte destinate 
exportului".

în fotografie: aspect din sec
ția circuite electronice, unde se 
finalizează echipamente ale in
stalațiilor automate de co
mandă.

E. D1CH1SEANU
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SCRISOAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
adresată celor care i-au trimis mesaje de felicitare 
și urări cu prilejul aniversării zilei de naștere

și a îndelungatei activități revoluționare
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-au fost 
adresate, cu prilejul aniversării zi
lei de naștere și a îndelungatei 
sale activități revoluționare, un 
mare număr de telegrame, scrisori 
șl mesaje de felicitare.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste, de profundă stimă și 
înaltă recunoștință, oamenii mun

cii din patria noastră - muncitori, 
țărani, intelectuali, activiști de 
partid șl de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, militari, ti
neri și virstnici, in fapt, întreaga 
națiune - au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde urări de 
sănătate și fericire, de viață în
delungată și multă putere de mun
că pentru a conduce țara și po-

porul român spre noi șl luminoa
se împliniri pe calea progresului și 
bunăstării, a înfăptuirii măreței 
opere istorice de edificare a so
cialismului și comunismuluj pe pă- 
mîntul României.

Mulțumind pentru toate aceste 
Vibrante manifestări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tu
turor celor care i-au trimis tele
grame și mesaje de felicitare ur
mătoarea scrisoare :

această cale, cele mai calde mulțumiri organelor și organizațiilor de 
obștești, instituțiilor și organizațiilor de stat, comuniștilor, colecti- 
muncii din toate domeniile vieții noastre economico-sociale, tu- 
cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități 

adresat mesaje, scrisori și telegrame de felicitare.

„Transmit, pe 
partid, de masă și 
velor de oameni ai 
turor acelora care 
revoluționare mi-au

Consider toate aceste manifestări ca o expresie o atașamentului profund și încre
derii nețărmurite în eroicul nostru partid comunist, în rîndurile căruia am militat și mi
litez, de peste cinci decenii, pentru a sluji cauza bunăstării și fericirii poporului, a inde
pendenței și suveranității patriei, a făuririi socialismului și comunismului pe pămîntul 
României. în acest an în care Partidul- Comunist Român împlinește 65 de ani de glo
rioasă existență, manifestările de încredere și prețuire ce mi-au fost adresate demonstrea
ză, încă o dată, că poporul nostru este astăzi mai unit și mai hotărît ca oricînd să 
înfăptuiască neabătut politica partidului, mărețele programe revoluționare de dezvoltare 
economică și socială a țării, de înălțare a patriei pe culmi tot mai înalte de civiliza
ție și progres.

Imi face o deosebită plăcere să transmit, la rîndul meu, din toată inima, tuturor 
celor ce mi-au adresat asemenea mesaje și telegrame, întregului nostru partid și popor, 
urări de noi și noi succese în muncă și viață, in realizarea exemplară a prevederilor 
planului pe acest an și pe întregul cincinal, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea al partidului, a mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănătate și fericire I"

NICOLAE CEAUȘESCU
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LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURĂ

Ample acțiuni pentru transportarea 
pe cîmp a îngrășămintelor naturale

HUNEDOARA : 

însemnate depășiri 
la producția-marfă 

industrială
Colectivele de oameni al muncii 

din județul Hunedoara, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, puternic stimulate de o- 
rier. țările și sarcinile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, au început 
acest an cu hotărîrea fermă de a-,și 
îndeplini integral prevederile de 
plan pe 1986 și pe întregul cin
cinal. Prin îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale, perfec
ționarea organizării muncii, folo
sirea mai deplină a capacităților de 
producție și a timpului de lucru, 
oamenii muncii din industria ju
dețului Hunedoara au realizat de 
ia începutul anului și pînă în 
prezent însemnate cantități de pro
ducție fizică peste prevederile pla
nului. Printre unitățile fruntașe 
care au obținut cele mai mari 
succese în realizarea prevederilor 
programului suplimentar de pro
ducție industrială pe acest an se 
numără Combinatul siderurgic Hu
nedoara. Combinatul minier Valea 
Jiului, Centrala minereurilor Deva, 
Termocentrala Mintia-Deva, care 
au o însemnată pondere In asigu
rarea economiei naționale cu ma
terii prime deosebit de importan
te. cum sînt cărbunele energetic 
și cocsificabil, minereurile com
plexe, cocsul, fonta, oțelul și ener
gia electrică. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

CASA CU MULȚI COPII

Pentru ridicarea potențialului productiv al pâ- 
mîntului și îmbunătățirea însușirilor fizice și chi
mice ale solului, fertilizarea terenurilor cu în
grășăminte naturale reprezintă o cerință esen
țială pentru obținereo de producții mari, sigu
re și stabile. Iar iarna o constituit dintotdeauna 
anotimpul cel mai prielnic pentru transportul in 
cîmp al îngrășămintelor naturale existente în 
fermele zootehnice, in complexele mari de creș
tere a animalelor, cit și în gospodăriile popu
lației.

Condiția de bază ca să se realizeze o fer
tilizare în conformitate cu cerințele agrotehnicii 
este să nu se împrăștie pe cimp gunoi nefer
mentat. Din multe privințe, această practică, ce 
s-a încetățenit în ultimii ani, provoacă multi
ple neajunsuri întrucît resturile vegetale nefer
mentate și împrăștiate pe cimp determină pe 
de o parte o slabă calitote o pregătirii terenu
lui și a semănatului, iar pe de altă porte o 
puternică infestare cu buruieni prin semințe 
încă nedistruse.

In această perioodă, acțiunea prioritară tre
buie s-o constituie transportul îngrășămintelor

naturale în cîmp și așezarea acestora in plat
forme amenajate la capătul parcelelor ce tre
buie fertilizate, urmind ca imprăștierea gunoiu
lui să se facă imediat după eliberarea tere
nului de culturi, pentru a fi încorporat in sol 
o dată cu executarea arăturilor de vară sau de 
toamnă. Acest mod de a proceda prezintă cel 
puțin două avantaje incontestabile. In primul 
rind, se creează condiții pentru fermentarea gu
noiului în totalitate. Și apoi, fapt esențial, in 
momentul fertilizării propriu-zise, gunoiul nu mai 
trebuie transportat de la mari distanțe, el a- 
flindu-se în cîmp, la capătul solelor stabilite.

In această acțiune, organele agricole județene 
trebuie să manifeste maximum de exigență, să 
supravegheze și. să oblige ca pretutindeni, in toa
te unitățile agricole, intreago cantitate de îngră
șăminte naturale să fie transportată în cîmp, 
unde să fie așezată in platforme bine amena
jate. Este o cerință ce se impune cu atît mai 
mult cu cit se constată că în multe locuri se 
procedează contraindicat, încălcindu-se cele mai 
elementare norme ale agrotehnicii. Anume, fie 
că îngrășămintele naturale sint împrăștiate direct

pe cîmp In stare nefermentată, fie că sint lă
sate în grămezi mici la voia intîmplării, și in
tr-un caz și în altul acest mod de a proceda 
ore repercusiuni negative asupra calității lu
crărilor agricole și a infestării solului cu bu
ruieni, și, in plus, în acest fel nu se creează 
condiții pentru fermentarea corespunzătoare a 
gunoiului.

investigațiile întreprinse de către corespon
denții „Scînteii" intr-un mare număr de jude
țe au relișfat rezultate bune și experiențe va
loroase în multe unități agricole, dar și une
le inbrții care trebuie grabnic înlăturate. Se 
dovedește că acțiunea de transport o îngră
șămintelor naturale în cîmp se desfășoară în 
ritm intens acolo unde a fost organizată din 
timp și s-au asigurat mijloacele necesare de 
transport, și în primul rind cele cu tracțiune ani
mală, care pot fi folosite oricînd, indiferent de 
starea vremii sau rf terenului.

Acestor probleme consacram In pagina a treia 
a ziarului un grupaj de corespondente si o si
tuație privind mersul lucrărilor într-un mare 
număr de județe.

semnul răspunderii de bun cetățean 
pentru viitorul națiunii

Intense acțiuni pentru 
asigurarea activității 

normale în zonele 
afectate de viscol

(Relatări în pagina a V-a)

EMOflI, EMOflI Ciudat! 
Nu e nici gară, nu e nici ae
roport, nu e nici dispecerat. Și 
totuși, pe coridorul ce duce spre 
intrarea in spitalul „Polizu" tele
foanele interioare, legătură cu sa
lonul cutare sau 
cutare sint arhi- 
aglomerate, cele 
cu fise de oraș 
se „burdușesc" 
din oră-n oră. 
Urgent, urgent, 
urgent !

Ne adresăm, 
Cînd ne vine rin- 
dul, tovarășei 
Maria Pintea, 
care de 30 de ani 
se află in postul 
„de răspundere" 
la „Informații":

— Ce salon, 
cum se numeș
te „mămica" ? 
vine Întrebarea 
nazală, cu mina 
gata să întoarcă fila. A, ziarist ’ 
Așteptați.

Ce poți face altceva decit să aș
tepți, suportind cu. răbdare reproșu
rile spuse, prin viu grai, sau pri
viri : „Nouă ne arde buza, iar el 
vrea... documentare!". Tovarășa de 
la „Informații"... informează rapid, 
pe rind. telegrafic : „Salonul X, 
riaștere normală, băiat (sau fetiță), 
greutatea normală, mama — bine, 
pruncul — bine" ; „Salonul Y... vii

toarea mamă — bine, nici o grijă, 
reveniți".

Haine ori salopete de postav al
bastru, cu gulere de oaie (tați 
„șantieriști"),-purtînd stingaci bu
chete de garoafe, viitoare bu
nici !ndreptindu-și broboada

Suprema fericire a familiei, 
suprema frumusețe a lumii:

COPILUL
însemnări de la spitalul „Polizu" din Capitală

cu mina liberă de sacoșă, ti
neri ce-și așteaptă titlul de 
tată, cu „trusoul" gata, bunici 
gravi, unchi și viitoare mătuși cu 
„compoțel" și flori... Toți cu o pro
blemă „specială" — copilul. Cu su
prema emoție. Și să-ndrăznească 
cineva să nu răspundă cum trebuie 
„problemei".

Sublim obicei, născut o dată poa
te cu sufletul poporului român : 
întîmpinarea vieții, care este copi

lul nou-născut, cu ce are viata mai 
frumos. Cu ce au oamenii mai fru
mos în ei. Emoție irepetabilă, deși 
de mii, de milioane de ori trăită.

— Ei, nu chiar de piilioane de 
ori, dar de sute de mii, precis, 
mărturisește femeia de la „Infor

mații". De fier 
să fii șl tot zvic- 
nește ceva-n tine 
atunci cînd vezi 
lumina, din ochii 
celuia căruia ii 
spui : „băiat" sau 
„fetiță". Am a- 
vut, de ce n-aș 
spune. și mo
mente cînd a tre
buit să-mi stri
vesc plînsul ca 
să-I pot anunța 
pe cel din fața 
ghișeului că... 
Deși, în ultimii 
ani sînt scutită 
de asemenea „in
formații".

De Ia moa
șa fără carte la arsenalul de 
virf al medicine:. Dar și cu mina 
de mamă pe frunte. Viața n-are 
drept la „pauze". E un ade
văr care aici, unde viața vine pe 
lume, se impune ca o rigoare ele
mentară a firii. Așa încit, zecile 
de minute de așteptare a asistentei

Laurentiu DUȚA
(Continuare în pag. a II-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII Suprema fericire a familiei, suprema frumusețe a lumii:

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu

nliPii ci Anii 11 f 11 cnnifilicto in enunți grijii fală de om
Măsuri pentru întărirea activității de partid in întreprindere

Maria Casaș, om al muncii la în
treprinderea electrocentrale Doicești, 
a adresat Comitetului Central al 
partidului o scrisoare în care sesi
za că viața de partid din unitate 
nu ține pasul cu sarcinile mari ce 
stau în fața colectivului, are ade
seori un caracter formal, rezumîn- 
du-se in unele organizații la înca
sarea cotizațiilor, iar activitatea 
sindicală are „aceeași soartă". Au
toarea mai afirma că în unitate 
sînt cazuri de indisciplină care nu 
sînt insă dtscutate in colectivele 
de muncă, directorul unității ma- 
nifestînd atitudini necorespunză
toare. Arătînd că a mai înaintat 
un memoriu și comitetului jude
țean de partid, autoarea solicita 
luarea de măsuri pentru îmbună
tățirea situației din unitatea res
pectivă.

La indicația tovarășului 
Ni-colae Ceaușescu, scrisoarea a 
fost dată spre rezolvare unui 
.secretar al C.C. al P.C.R. Din cer
cetările efectuate de activiști ai 
Comitetului Central, al comitetelor 
de partid județean Dîmbovița și 
municipal Tirgoviște a rezultat că, 
Intr-adevăr, in perioada noiembrie 
1984 — martie 1985, cind întreprin
derea s-a ' confruntat cu multiple 
probleme generate de intemperiile 
iernii trecute, adunările organiza-

țiilor de bază din unele secții și 
ale grupelor sindicale nu s-au ți
nut cu regularitate. Neajunsurile 
s-au datorat în bună parte slabu
lui control exercitat de secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere și de activiștii comitetului ju
dețean și municipal de partid, 
aflați în acea perioadă în cadrul 
termocentralei. S-a constatat că în 
cadrul termocentralei au fost și 
manifestări de indisciplină, care au 
fost sancționate potrivit prevede
rilor legale. Faptul că împotriva 
celor vinovați nu s-a format . însă 
o opinie de masă — numai in 
rare cazuri aceștia au fost puși în 
discuția organizațiilor de partid 
sau a grupelor sindicale — a dat 
posibilitatea apariției unor comen
tarii neîntemeiate privind juste
țea măsurilor respective.

Concluziile desprinse au fost 
discutate cu secretariatele comite
telor județean Dîmbovița și muni
cipal de partid Tirgoviște. stabilin- 
du-se o seamă de măsuri. Intre 
altele, a fost constituit un colectiv 
de activiști de partid, sindicat și 
U.T.C. cu sarcina de a sprijini în
treprinderea din Doicești în solu
ționarea problemelor 
care se confruntă. în 
dinii și disciplinei în 
fost aduse unele

curente cu 
întărirea or- 
unitate ; au 
îmbunătățiri

structurii organizației de partid din 
întreprindere, creindu-se organi
zații de bază pe schimburi, ceea ce 
va asigura condiții pentru desfă
șurarea activității de partid In mai 
bune condiții. Totodată, au 
luate măsuri de reorganizare 
grupelor de sindicat și de 
struire a organelor de conducere 
ale acestora ; s-a organizat dezba
terea temeinică, în toate organiza
țiile de bază și comitetul de partid, 
a problemelor privind ridicarea ni
velului muncii politico-organizato- 
rice. a vieții interne de partid, 
creșterea rolului membrilor de 
partid in întărirea disciplinei si 
îmbunătățirea activității profesio
nale ; s-au luat măsuri statutare 
împotriva celor ce s-au făcut vi
novat! de lipsurile constatate și 
s-a asigurat un post de secretar 
al comitetului de partid pe unita
te, retribuit de partid ; directorul 
unității a fost atenționat de către 
secretariatul comitetului județean 
de partid asupra necesității îmbu
nătățirii stilului său de muncă, a 
relațiilor sale cu oamenii <Un în
treprindere.

în încheierea raportului de cer
cetare se precizează că autoarea 
scrisorii a fost informată despre 
măsurile luate.

S. Cristian

PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

V

CONTRACTAREA CU STATUL 
important izvor de cistiguriîndatorire cetățenească,

Sprijin concret in buna funcționare a tuturor
livrările de 

produse agri- 
gospodăriile 

pentru fondul

secțiilor combinatului
Consiliul Central de Control 

Muncitoresc al Activității Economi- . 
ce și Sociale, împreună cu repre
zentanți ai Ministerului' Industriei 
Chimice, centralei de resort și ac
tiviști ai Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R. au cercetat o 
scrisoare adresată Comitetului Cen
tral în care se relata despre unele 
deficiente de la ..Secția cartoane 
duplex-velin" a Combinatului de 
celuloză și hîrtie din Drobeta- 
Turnu Severin.

După cum rezultă din raportul 
de cercetare al secretarului Co
mitetului Central al 
din însărcinarea 
Nicolae Ceausescu a 
rificarea scrisorii, la 
tivâ nu se realizează sarcinile pla-< 
nificate. Aceasta datorită, in prin
cipal, neasigurărli la nivelul nece
sarului și nelivrării la termenele 
prevăzute a uhor materii prime, 
materiale, energie și combustibil. 
Ca urmare, mașina de carton velin 
a staționat in 1984 și 1985 un nu-

P.C.R. care, 
tovarășului 

coordonat ve- 
secția respec-

măr de ore . nepermis de mare, 
echivalentul unei producții sub
stanțiale.

S-a confirmat afirmația din scri
soare cum că. la atribuirea prime
lor din fondul de 2 la sută, șeful 
secției și secretarul comitetului de 
partid nu au respectat reglemen
tările in vigoare. în sensul Că nu 
au adus la cunoștință grupelor 
sindicale propunerile de premieri 
și nu le-au discutat cu toți facto
rii de răspundere din secție, ceea 
ce a creat nemulțumiri în rîndul 
colectivului secției. în luna iunie a 
anului trecut 20 de muncitori din 
secție au fost pontați la instalația 
de focare a lemnului și au bene
ficiat in acest fel. in mod necuve
nit, de acordul secției respective.

Pentru abaterile constatate in 
organizarea muncii și a producției, 
în gospodărirea materiilor prime 
și materialelor, a fost scos din 
funcția de șef al „Secției cartoane 
duplex-velin" Axinte Minu, fiind

înlocuit cu un . cadru cu pregătire 
superioară ; au fost detașați la 
această secție, pentru 3 luni, doi 
ingineri cu experiență în vederea 
îmbunătățirii activității de produc
ție și creării unui climat corespun
zător de muncă ; a fost sancționat 
si schimbat din funcție secretarul 
comitetului de partid al secției.

S-a hotărît efectuarea unei ex
pertize și acordarea de asistență 
tehnică de specialitate, din partea 
Institutului de cercetare si proiec
tare pentru celuloză și hîrtie Brăi
la, în vederea remedierii defecțiu
nilor de la mașina de. carton ve
lin ; organizarea de către biroul 
comitetului de partid a unor 
dezbateri în organizațiile de partid 
și U.T.C., precum și în grupele de 
sindicat privind deficientele con
statate la secția respectivă, in ve
derea prevenirii lor pe viitor. Con
cluziile cercetării, precum și măsu
rile stabilite au fost aduse la cu
noștința semnatarilor scrisorii.

Valorificarea superioară a materialelor refolosibile
Activiști ai Consiliului de Mi

niștri și ai Comitetului județean 
VUcea al P.C.R. au verificat o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. privind unele 
aspecte din județul respectiv, aid 
activităților de recuperare a mate
rialelor refolosibile. In raportul de 
cercetare al 
de resort ai 
la indicația 
al partidului 
verificarea 
scrisoare, se precizează că așa cum 
se afirma în scrisoare, au rămas 
unele resturi din podul rutier 
peste riul Olt. dintre comuna Go- 
ranu și municipiul Rîmnicu-Vilcea. 
demolat în 1981. Din cantitatea to
tală de 203 tone fier cit a avut po
dul. au fost recuperate 190 tone, 
rămînind insă circa 13 tone în riul 
Olt, și nu 400—500 tone cit se arăta 
în scrisoare. împreună cu specia
liștii de la direcția județeană de 

y^drumurl și poduri a-a stabilit că

viceprim-miniștrilor 
guvernului care — 

secretarului general 
— au coordonat 

faptelor relatate în

mai pot fi recuperate, economic, 
incă circa 5 tone fier vechi.

în legătură cu podul nou de cale 
ferată de peste riul Bistrița, in co
muna Băbenî, satul Tătărani, aces
ta este construit din beton, și nu 
din metal cum se arăta in scrisoa
re. Din podul vechi, care a fost 
dezafectat, au rămas pe teren circa 
2 tone fier vechi, precum și unele 
părți din traversele de beton, aban
donate in albia rîului. S-a stabilit 
ca întreaga cantitate de fier vechi 
să fie recuperată și ca albia rîu
lui să fie eliberată.

Din verificările făcute în zonele 
semnalate prin scrisoare, precum 
și In alte zone ale municipiului 
Rîmnicu-Vîlcea. s-au constatat Că 
au fost luate măsuri de îndruma
re a populație) în vederea colec
tării hirtiei. fiind amplasate, la 
casa scărilor de Ia unele blocuri, 
aproape 1 000 miniconteinere. S-au 
constatat însă și cazuri izolate, 
dintre care unele menționate și in

scrisoare (cooperativa Stolniceni- 
Riureni și chioșcul cu articole de 
librărie dih b-dul Tudor Vladimi- 
rescu), unde ambalajele din carton 
nu se ridică ritmic, uneori fiind 
chiar arse.

După ce sînt clarificate și alte 
afirmații din scrisoare, în înche
ierea raportului de cercetare se 
subliniază că la nivelul comitetu
lui județean de partid, sarcinile 
cuprinse în programul de recupe
rare a materialelor refolosibile au 
fost dezbătute cu activul de 
partid, cu directorii și secretarii 
organizațiilor de partid din unită
țile economice. Cu acest prilej s-au 
stabilit măsuri pentru extinderea 
rețelei de colectare atît de la 
populație, cit și de la unitățile 
economice. Ca urmare, s-au obți
nut rezultate apreciate ca notabile 
în acțiunea de recuperare a ma
terialelor refolosibile.

Neculai ROȘCA J

COPILUL
(Urmare din pag. I)

In cursul lunii februarie se des
fășoară in întreaga Ură tradițio
nala manifestare „Luna cărții la 
sate", ajunsă anul acesta la a 
XXVI-a ediție, desfășurată in ca
drul etapei de masă a celei de-a 
VI-a ediții a Festivalului național 
„Cintarea României".

Ediția actuală se desfășoară sub 
genericul „Cartea in sprijinul for
mării conștiinței socialiste, al 
perfecționării pregătirii profesio
nale a oamenilor muncii de la 
sate, al înfăptuirii noii revoluții 
agrare". Cu acest prilej, in lumina 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului, in consiliile unice 
agroindustriale, cooperative agri
cole, ferme, școli, cămine cultu
rale, biblioteci și librării vor 
avoa loc mese rotunde, dezbateri, 
simpozioane, întilniri ale cititori
lor cu scriitori,' editori, oameni de 
cultură și artă. Se vor organiza 
concursuri „Cine știe ciștigă", iar 
In raioanele de librărie ale maga
zinelor cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
vor fi deschise expoziții de carte.

• Progresele obligă la noi răspunderi • Cind îndeplinirea 
unei dispoziții legale este privită ca „inițiativă locală" I • O 

mentalitate eronată — și consecințele acesteia
în cadrul consfătuirii județene 

privind activitatea echipelor de con
trol al oamenilor muncii din județul 
Bihor s-a apreciat că, in ultimii ani, 
au fost înregistrate progrese nota
bile — deși ar trebui spus, există 
incă multe posibilități de im- 
bunătățire in acest domeniu. Echi
pele de control al oamenilor muncii 
au contribuit la perfecționarea acti
vității economico-sociale din diferite 
sectoare de interes public, de la uni
tăți prestatoare de servicii, comer
ciale, 
consum 
artistice, 
ciale, de 
altele.

Cum s-a acționat concret ? Ce tre
buie făcut pentru ca activitatea echi
pelor să-și sporească eficiența ? lată 
întrebări cărora le sint consacrate 
rindurile ce urmează, cu referire 
situația din municipiul reședință 
județ — Oradea.-^

De la bun început trebuie spus 
și in acest municipiu unele dintre 
echipele de control al oamenilor 
muncii au obținut rezultate bune, au 
contribuit la îmbunătățirea activită
ții <țin diferite sectoare, au depistat 
abateri, ajutînd la înlăturarea lor 
șl fiind astfel de un real folos cetă
țenilor, unităților și instituțiilor res
pective. în contextul preocupărilor 
pentru asigurarea respectării legali
tății trebuie adăugat că s-a efectuat 
un număr de acțiuni de control „di
rijat", control complex — împreună 
cu inspecțiile comerciale și sanitare 
și reprezentanți ai organelor de mi
liție. (Firește, deși asemenea colabo
rări sint binevenite — constituin- 
du-se în adevărate lecții practice 
pentru responsabilii de echipe con
vocat! — ele nu pot să înlocuiască, 
să suplinească, controlul pe cate tre
buie Să-l desfășoare echipele pro- 
priu-zise, în componența, termenele 
și modalitățile instituite de Legea 
nr. 6 din 1972). Facem această sub
liniere deoarece, în pofida rezultate
lor bune — ce se cer generalizate — 
am întilnit o serie de fapte genera
te. în primul rind, de o anume men
talitate de subapreciere a rolului și

importanței controlului oamenilor 
muncii.

DIN PARTEA ORGANELOR SIN
DICALE — UN SPRIJIN MAI AC
TIV. UN INTERES MAI PRONUN
ȚAT ! La Oradea funcționează sau, 
mai exact spus, ar trebui să func
ționeze 262 echipe de control al oa
menilor muncii, din care 246 — or
ganizate de comitetele sindicale din

producătoare de bunuri de 
pină la instituții cultural- 
sanitare, de asigurări so- 
poștă și telecomunicații și

Ia 
de
că

In localitățile rurale ale 
județului Alba, o principa
lă preocupare a consilii
lor populare este in aces
te zile încheierea contrac
telor privind 
animale și 
cole din 
populației 
de stat.

Cetățenii comunei Galda 
de Jos, oameni harnici 
și gospodari, Înțeleg că li
vrarea surplusului de pro
duse agricole din gospo
dăriile personale către 
fondul de stat se înscrie m 
cadrul 
trainice, 
de*  oraș, 
bului economic de produ
se caracteristic acestor re
lații. reprezintă o mani
festare concretă a auto- 
conduceril și autoaprovi- 
zionării teritoriale. Nimic, 
deci, deosebit că în fața 
primăriei din comună în- 
tilnim mulți cetățeni ve- 
niți să încheie contractele 
prevăzute pe acest an. Aș- 
teptîndu-și rîndul. mai 
schimbau 
despre 
animalele 
crescut, 
grupului, 
va dintre opiniile expri
mate.

...După ,,leqea 
pămîntului”

— Cine ăr fi crezut că. 
după o perioadă de 16 ani 
lucrați la oraș, va yeni 
vremea să mă întorc la 
dorul diritîi, creșterea 
animalelor — povestește 
Ștefan Coman, din satul 
Galda de Sus. Am revenit 
in sat de trei ani. Acum 
am animale în ogradă cîte 
trebuie. Și nu este nevoie 
ca să-mi aducă aminte 
cineva ce rost am, cum 
să valorific mai bine mun
ca mea. Anul trecut am 
livrat pe bază de contract 
16 ovirte, 380 kg'caș, 68 
kg de lină, iar la achiziții 
— 10 kg carne de pasăre, 
n=A _..a cartofi, fasole, 

acest an con- 
ovine, 100 kg 
lină de clasa 

por\ Fără să

relațiilor firești, 
care leagă satul 
in cadrul schim-

rindul.
o vorbă-două 

vreme. despre 
pe care Ie-att 

Ne-arh • alăturat 
înregistrînd cîte-

250 ouă, 
fructe. în 
tractez 15 
caș, 80 kg 
I , și un 
luăm în câlcul achizițiile 
— care vor fi cel puțin la 
nivelul anului trecut ! 
Este o „lege a pămîntului" 
ca de Ia sat să plece la 
oraș produsele agricole. 
Așa cum, Ia fel de firesc, 
de la oraș pleacă spre sat 
atîtea produse fără de care

viața noastră ar fi de ne
închipuit. Sînt mulțumit 
că mă pot uita cinstit în 
ochii muncitorului din fa
brică, pentru că schimbul 
dintre oraș și sat este 
echitabil. Priviți vitrina 
noului nostru magazin : 
ne oferă sumedenie de 
produse industriale, din 
eele mai trebuincioase.

„Contractînd, 
știi dinainte 

pentru ce muncești”
Din clădirea primăriei 

iese Antonie Chenți, de 74 
de ani, tot din Galda de 
Sus, împăturind cu grijă 
contractele încheiate.

— Contractele sint bune, 
spune bătrînul, știi dinainș

ridicat la mai 
lei.

Se

rilor s-a
bine de 2.6 milioane 
Cifrele sînt grăitoare.

Avantajele 
sînt reciproce

La semnificația lor
referă Vasile Tiberean, din 
satul Mesentea, unul din-, 
tre contractanții de frun-’ 
te ai comunei.

— Am construit un ma
gazin nou, spațios, pentru 
că soseau în comună 
mărfuri de 
multe și 
aparatură 
mașini de .
re, aragazuri. Este cinste și 
dreptate cind și de la noi 
pleacă înspre oraș produ
se agricole. Noi trebuie să

in
la oraș tot mai 

mai diverse : 
electrocasnțcă, 

spălat, frigide*

însemnări din județul Alba

te pentru ce muncești, nu 
te lași la întimplare. Am 
făcut contracte pentru doi 
tauri și un porc. Asta, creș
terea animalelor, este forța 
gospodăriei mele, pe care 
am moștenit-o de la pă
rinți-. ca' pe o poruncă. 
Anul treeut am predat un 
taur de 485 kg și am pri
mit bani buni pe el. Cine 
trăiește la sat; și nu «țe,șț«- 
animale nu 
obștii, vă 
sînt om în

Vorbele 
sătenilor cu care discutăm 
In această dimineață de 
iarnă creionează un ta
blou sugestiv al comunei 
în care realitățile socia
liste sînt prezente cu în
treaga lor forță. Schimbul 
dintre sat și oraș des
fășurat pe principii de 
echitate —- pune în eviden
ță deopotrivă puterea eco
nomică sporită a satelor, 
trăinicia gospodăriilor lo
cuitorilor și hărnicia lor, 
dar și efortul pe care îl 
face orașul pentru a sa
tisface cerințele comunei 
cu unelte agricole, îngră
șăminte chimice, produse 
industriale de tot felul, 
mărfuri de consum. Anul 
trecut, prin magazinele 
comerciale din comună au 
fost vîndute mărfuri în 
valoare de 12,8 milioane 
lei. De asemenea, valoarea 
serviciilor oferite de coo
perativa de producție, achi
ziții și desfacere a mărfu-

se află în stima 
spun

virată.
înțelepte

eu, că
ale

aceastăcă echipele respective de la 
întreprindere nu-și fac datoria (cu 
excepția uneia, condusă de Ilea Fio- 
rian). Dar de la această analiză au 
trecut aproape doi ani Și, după o 
scurtă perioadă -de înviorare, lucru
rile au reintrat pe vechiul făgaș !

La o altă întreprindere, „Miorița", 
unitate a industriei textile, nu s-a 
făcut nici măcar vreo asemenea a- 
naliză de uz... memorialistic ; nici 
recent, nici mai de mult. De notat 
doar faptul că s-au efectuat cîteva 
controale : două de către echipa con
dusă de Magdalena Oprea (din 12 
prevăzute), trei.de către echipa Cor-

case noi,
40 aparta- 
specialiști,

Sute de 
nouă, 
pentru 

modernizate. O cO- 
care, asemenea ce-

șefe Eugenia Seciureanu nu au ne
voie de... scuze. De altfel, scurta 
explicație a femeii in alb e edifi
catoare : in acest timp a vegheat 
venirea pe lume a trei Vieți — doi băieți ' ..... . .

• primele 
ușurind durerile 
numite f 
Obosită ?

— Poate că da. __  _ ____
nostru. O oboseală însoțită de emo
ții, nu una morocănoasă. De alt
fel,. orice oboseală urmată de un 
succes devine mobilizatoare. Iar 
'cei trei ai mei sint. nu numai nor
mali, ci chiar zdraveni. Nici unul 
sub 3.5 kilograme.

— Atunci, de ce emoții ?
— Aș zice, din toate motivele. 

Chiar greutatea copiilor vorbește 
de nașteri nu prea ușoare ; apoi, 
oricit le-am pregăti sufletește pe 
noile mame, faptul că nu sint „in 
patul lor" de-acasă, așa cum au 
fost mamele lor, le-a speriat. încă 
nu. e o raritate faptul că unele 
mame, la venirea lor pe lume au 
fost asistate de... vecine, între care 
„moașa", adeseori analfabetă. Ei 
uite, emoțiile astea se transmit azi 
și medicului, care e și el om. Ba, 
de cele mai multe ori mamă. Iar 
pe lingă instrumente medicale, 
medicul nu o dată alină durerile 
mingiind fruntea viitoarei mame. 
Mina co nu se uită o viată, ca și 
vorba de încurajare, de îmbărbăta
re. Poate tocmai de.aia copiii spu
neau adesea moașelor „mama- 

. moașa". Spun acum, „tovasa doca", 
tovarășa doctoră adică.

— Vi se spune des așa ?
— N-am numărat, dar aproape 

zilnic intîlnesc cinci-șase mai mă
rișori care mi se adresează pe 
stradă. Sint și ai mei, nu ? Ca și al 
întregii (ări.

și o fetiță, 
secunde

in patru

Numârindu-Ie 
de „păminteni", 

unice ale celor 
litere : MAMA.

Dar... în felul

nei. 
școală 
mente 
șosele 
mună 
lorlalte din județul Alba, 
și-a schimbat înfățișarea 
datorită forței sule econo
mice dobîndlte prin dez
voltarea agriculturii, creș
terea producțiilor în coo
perativa agricolă, în aso
ciațiile economice. Alături 
dc acestea, o pondere im
portantă au gospodăriile 
populației, care detin 1 550 
ha teren agricol, 1 130 bo
vine. 1 520 porcine, 3 600 
ovine, 20 000 păsări și alte 
animale.

Au 
de

— Pe
spune primarul Alexandru 
Duca, comuna noastră a 
livrat în anul trecut, prin 
contract Ia fondul de stat. 
229 bovine. 242 porcine, 387 
ovine, 1 100 hi lapte, 3,5 
tone lină și alte produse. 
Pentru acest an, deja am 
încheiat contractele de 
porci la nivelul stabilit — 
336. Pină intr-o săptămînă 
încheiem și celelalte con
tracte deoarece dispunem 
de baza materială. Astăzi 
nu a fost, o zi de excepție 
în ce privește încheierea

a lost o zi 
excepție...
această bază, ne

aprovizionăm orașul, să 
asigurăm produse agroali- 
mentare celor 
tribuie ca 
de viață să 
apropiat de 
lui. în 1985 
și predat Ia 
trei tfturași 
450 kg și 
ovine, Un . potc, 1 600 litri , . . -------___
de lapte. .Pentru acCSt ân contractelor. Cetățenii sînt
am âief , (sfe bâte tu" convinși1 de avantajele a- :
palma peste buzunarul tU-' 
nicii) contracte pentru 
un tăuraș. două ovine, un 
porc, 1 000 litri lapte. în
cheierea 
prima grijă 
care întru 
că apoi mă 
cîmpului.

Chibzuință 
că de cetățean 
cunoaște îndatoririle so
ciale, răspunderile ce re
vin locuitorilor de la sate 
în cadrul programului de 
autoconducere și âutdapro- 
vizionare. Coopcratoarea 
Viorica Hulea a contractat 
două bovine, un porc și 
800 litri de lapte. Ne Spu
ne simplu :

— Contractele încheiate 
c.u statul reprezintă pen
tru familia noastră o sur
să sigură și stabilă de ve
nituri. Multe dintre reali
zările din gospădăria noas
tră au ca sursă veniturile 
bănești obținute de pe 
urma contractelor.

Un adevăr confirmat de 
imaginea de azi a comu-

care con- 
nivelul nostru 

fie tot mai 
al orășeanu- 

am contractat 
fondul de stat 

(de 515 kg, 
350 kg), două

contractelor este .. 
importantă cu 
în an. pentru 
iau cu munca

gospodăreas-
care iși

ceSteî acțiuni. în ' 'anul 
trecut crescătorii de ani
male care au onorat con
tractele încheiate au primit 
peste 80 tone porumb — 
ceea ce constituie un se
rios ajutor. Am executat 
pe pajiști lucrări de ferti
lizare cu 25 tone îngră
șăminte chimice, iar 60 ha 
au fost fertilizate (prin 
îngrășăminte naturale și 
prin alto mijloace).

împreună cu cetățenii și 
sprijinindu-i activ în pro
ducție, primăria caută so
luții pentru sporirea nu
mărului de animale și îm
bunătățirea rasei acestora, 
pentru mai buna organi
zare a preluării animale
lor și produselor contrac
tate. După felul în care se 
acționează acum, realiză
rile comunei Galda de Jos 
se vor putea situa in atest 
an la nivelul cerințelor și 
potențialului său mereu în 
creștere.

Ștefan D1N1CĂ 
corespondentul „Scînteii''

reprezentanții comisiei municipale a 
F.D.U.S. pentru coordonarea și în
drumarea activității de control al 
oamenilor muncii. Dar vicepreședin
ta comisiei, Suzana Kiss, s-a referit 
tot la activitatea echipelor sindica
tului — despre cate afirma că le ur
mărește... s-a văzut cum. Celelalte 
echipe dispun, practic, de și mai 
puțin sprijin (dacă matematica ar 
admite Că zero poate fi mai mic 
decît zero). De fapt, acestea din 
urmă nici nu sînt prea multe (în 
ciuda prevederilor legale) : 16 echi
pe U.T.C. și doar două echipe de 
gospodină și pensionari, într-un sin-

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
premisele eficienței — operativitatea și exigența

întreprinderile și instituțiile locale. 
Aceste comitete sindicale au sarcini 
de primă importantă in privința con
stituirii, îndrumării și coordonării 
echipelor.

Înțeleg pe deplin aceste comitete 
importanța sarcinilor respective 7 Ce 
arată faptele ? De pildă, din convor
birile purtate Ia sindicatul între
prinderii mecanice și pentru piese 
de schimb cu responsabilii echipelor 
a reieșit că activitatea celor 6 echi
pe, cuprinzind împreună 30 de mem
bri este destul de sporadică și cu 
eficiență redusă. Florian Ghidău,. 
unul din responsabili, recunoaște că 
echipa sa nu a efectuat... nici jumă
tate din controalele planificate. Dar 
nimeni nu a sesizat acest lucru, de
oarece comitetul sindical aproape că' 
nu urmărește deloc activitatea echi
pelor, nu-i trage la răspundere pe 
cei ce se eschivează do la îndepli
nirea acestei activități sociale și 
nu-și îndeplinesc mandatul încre
dințat de oamenii muncii, de socie
tate. Este adevărat că în luna iunie 
a anului 1984 — într-o analiză a co
mitetului sindical consacrată contro
lului oamenilor muncii — s-a arătat

INSEMNARI DIN MUNICIPIUL 
ORADEA

neliei Cistelecan (din 16) etc ; desi
gur că această activitate ar fl fost 
mult mai intensă dacă, pe lingă ini
țiativele responsabililor de echipă, 
s-ar fi manifestat, stimulativ, în
drumarea de către comitetul sindi
cal. La această întreprindere mai 
sint aduse in discuție și alte cauze 
pentru care controlul oamenilor 
muncii se desfășoară anemic : echi
pele nu sint sprijinite cu specialiști 
și nici nu sînt riguros instruite.

Toate aceste impedimente ar pu
tea fi lesne înlăturate cu ajutorul 
comitetului sindical din întreprin
dere, precum și printr-un sprijin 
activ al consiliului municipal al sin
dicatelor. Pentru că din cele 1 162 
de unități supuse controlului, nu au 
fost vizitate trimestrial de echipele 
de control (așa cum prevede cu cla
ritate legea) nici măcar o cincime 1

DETERMINA... 
în aceste con- 
lămuriri de la

COORDONAREA 
ORGANIZAREA, 
diții, am cerut

gur cartier, înființate la insistența 
cetățenilor. Cu alte cuvinte, în Ioc ca 
asemenea echipe să funcționeze în 
fiecare cartier — alese de adunările 
cetățenești, așa cum prevede legea 
— existența celor două echipe apare 
drept o inițiativă locală, „inițiativă" 
ce va fi, eventual, extinsă, cum ni 
s-a spus cu... mindrie.

Alte deficiențe ale 
muncă" al comisiei de 
constau în repartizarea 
zătoare a unităților pe echipe Și, mai 
ales, în modul defectuos în care se 
fac controalele : de regulă, aproape 
exclusiv în anumite sectoare și uni
tăți, în timp ce altele — de impor
tanță socială la fel de mare — rămin 
nevizitate cu anii. Iată, de pildă, in 
graficul de repartiție a echipelor 
(întocmit în 1984 și nereactualizat in 
1985, deși între timp au fost înfiin
țate și alte unități) se repartizează 
pentru Cele 650 unități comerciale 
(mai mari sau mai mici) 135 do echi
pe, iar pentru 52 de unități sanitare, 
între care citeva mari spitale, doar 
7. Dar nici măcar această repartiție 
nu a fost respectată. în realitate, din 
cele circa 390 de procese verbale, 
cite se găsesc la consiliul municipal

„stilului de 
coordonare 

necorespun-

al sindicatelor, majoritatea sint în
cheiate in unități comerciale : 95 in 
cele alimentare, 48 de alimentație 
publică, 48 in cele de legume-fructe 
ș.a.m.d.

Este o situație ce reliefează cit se 
poate de evident absenta coordonă
rii, atribuție de bază a comisiei mu
nicipale sus-amintite. Oare această 
situație nu este legată de faptul că 
Ia consfătuirea municipală a contro
lului oamenilor muncii ce a avut loc 
în urmă cu aproape trei luni, in ra
portul prezentat de consiliul muni
cipal al F.D.U.S., activității acestei 
comisii i-a fost consacrată... o sin
gură frază generală, în care i se ce
rea să-și „mai îmbunătățească" 
munca ? Ceea ce nu s-a intimplat — 
probabil tocmai din cauza acestei 
„exigente" analize...

Este momentul să arătăm că ase
menea manifestări de formalism in. 
analizarea modului de desfășurare a 
controlului oamenilor muncii am 
mai întilnit și la alte organisme lo
cale, la alte verigi ale acestei com
plexe activități, pină la cea de bază 
care este echipa de control. Se con
stată o mentalitate eronată, practic, 
o subapreciere a rolului și importan
ței controlului oamenilor muncii, 
uneori această activitate fiind con
siderată ca o obligație rutinieră ce 
trebuie, de bine, de rău, îndeplinită 
și ea, printre altele. In loc să se în
țeleagă adevărata rațiune a acestei 
activități obștești, faptul eă ea con
stituie o importantă pirghie pentru 
atragerea mai activă a oamenilor 
muncit la conducerea democratică a 
activității, la 
de Importante 
tățirea muncii 
se controlului 
lor, al întregii

Sint realități ...
cierea că activitatea echipelor de 
contrql al oamenilor muncii poate fi 
— și va trebui să fie — mult mai 
bună, cu o eficientă socială mult 
mal mare. Desigur, premisa decisivă 
este că toți factorii responsabili de 
resort — de la F.D.U.S., sindicate, 
U.T.C.. comisia de femei ș.a. — să 
reanalizeze intr-o viziune mai exi
gentă felul in care este controlat, 
îndrumat șl sprijinit controlul oa
menilor muncii in municipiu.

soluționarea unui șir 
probleme, la îmbună- 
din sectoarele supu- 
în interesul cetățeni- 
societăți.
ce îndreptățesc apre-

Ion MARIN 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii

,.URSITOARE, URSITOA
RE...". Vă amintiți ancestralul 
basm cu care străbunii aureolau pri
mele ore de viață ale pruncilor ? 
„Zîne bune", „Zine rele" i se adunau- 
la căpâtii ursihdu-i un viitor pe care 
nimeni nu-1 putea întrevedea. Iar 
de cele mai multe ori descetoșărea 
viitorului prilejuia acel cintec trist, 
reproșind prelung: „Ursitoare-ufsi- 
toare -... Mai vin astăzi „ursitoare
le- la leagănul copiilor ?

— Ba tocmai acum e vorba da 
„zinele bune", 
străvechiul ' 
adevărate.
mamă, cu ... _ _____  ,___ _
condticetea tării, care veghează cu 
atita părintească grijă și duioșia 
viitorul minunat al tuturor copii
lor, al întregii familii uriașe da 
peste 22 milioane.

...„Ora mesei" pentru zecile șl 
Zecile de „vieți de-o zi, sau două", 
care-și revendică marnele gălăgios. 
Iar ele, fiecare incereînd să distingă 
vocea propriei odrasle. Femei de 
diferite vîfste. de profesii diferite, 
unele cu căminul împodobit și de 
alți prunci, altele — la prijna naș- • 
tere. Dar. toate, cp acea irepetabi- J 

i\W'ÎUf^î‘nă'-îi'fi'riVpti,. 'eu nesfîrșita j 
..dragoste pentru noul venit. Iată-le 1J 
pe citeva din eie :

Maria Cercel): „Mal am acasă ‘8 
doi- Pe Florin'de 11 afii și pe Mî- 4 
haela de 1.0. Un „aviator" și-o s 
„profesoară". Ce, nu credeți 2 | 
Dac-ați ști ce bine învață 1 Acum 3 
am patru. Ieri au Venit pe lume, a 
deodată, Iulian și Marius. N-am j 
văzut în viața mea copii mai fru- j 
moși. Și seamănă, de nu-i pot 
deosebi. Ce vor fi ? Ce vor dori. 
Căci Orice meserie îi așteaptă. Iar 
soțul, Aurel Cercel, a venit 
„glonț" după ce-a terminat tura 
la I.O.R. Curind vom primi o 
nouă locuință. Dar, iertati-mă, mă 
Strigă. I-auZiți?".

Elena Burtea : îngrijitoare Ia 
Policlinica de copii „Panduri" : „îl 
aveam doar pe Florian-Marius de 
șase anișori. Soțul meu, Stefan, îșl 
dorea atît de mult și.o fetiță... Iar 
eu, cind vedeam cîte una la poli
clinică, mă topeam de dor. Da, da, 
mi-era dor de Sabina mea născu
tă ieri. Cind am pierdut o sarcină, 
parcă mi s-a întunecat viața".

Steluța Baltag — confecționări 
la I.C.T.B. : „Am crescut într-o 
familie cu copii... putini. Doar 
cinci. Da, nu vă mirați. La noi in 
Vraricea așa se consideră, că cinci 
cdpii îs puțini. Că pentru părinți 
n-a fost prea ușor, asta așa-i. Dar 
ce frumoasă e copilăria cu frați și 
surori. Și uite-ne acum pe toți 
rinduiți la casele noastre, la rin
dul nostru cu topii. Al meu e 
„prislea". Are... o zi. Cum vi se 
pare numele de Eugen ? își are 
de-acum locul „rezervat" la creșă. 
Ați auzit de creșa „APACA" T 
Curățenie de farmacie. ingrijira . 
„ca la mama acasă". Soțul‘meu, 
Constantin, zice că-1 vrea „șofer". 
Ca și el. Mă rog. ăsta e primul, 
așa că-i 
rin țe“.

„Eram 
vieții — 
profesoară de educație fizică, 
că nu n6-am fl dorit copii, dar și 
eu și soțul ne-am cam pierdut in 
calcule : că să stringem intîl pen
tru mobilă, ba pentru mașină, ba 
pentru... Și-am aminat venirea pe 
lume a „atletului". Orlando. Ce 
averi ni l-ar putea înlocui pe . 
lume ? Ce bucurie pdate fi mai 
mare decît viața de om adusă pe 
lume ? Așa că Orlando va mai 
avea desigur, frățiori și surioare".

Zumzăitul vocilor încetează 
treptat, gurile lacome sorb elixirul 
laptelui matern, sub privirile du
ioase ale femeilor în alb. Șt iar 
coboară liniștea, primele vise de 
pe lume se-ntipăresc pe fețele „fe- 
ților-frumoși", ale „cosinzenelor".

Iar fericitele mame sînt invitate 
la conferință și la film. Vorbește 
doctorul Liviu Stăhescu. „Prima 
sarcină — temei al sănătății ma
mei de copii sănătoși". Apoi pe 
ecran irump veselia și lumina 
copilăriei fericite, însoțite de 
sfaturile pentru părinți ale celor 
mai competent! medici. „Seamănă 
cu al meu“... se aud scurte co
mentarii.. „Și cu al meu"... „Șl cu 
al mău".

După care, mamele și viitoarele 
mame sint invitate la masă. Cele 
trei meniuri („obstetrică", „gine
cologie" și „regim") — 22 de feluri. 
Apoi — odihnă. Somn liniștit, în
tremător, cu gindul la „cel mat 
frumos", care s-a născut in „zo
die bună". în zilele cind întreaga 
țară l-a așteptat ca pe O supremă 
frumusețe a lumii.

Știți cite buchete de flori au fost 
trimise intr-o zi pină iâ Ora 17 ? 
350. Iar telefoane pe cele patru 
aparate interioare din vestibul în 
saloane 2 Peste 500. Șl toate „ur
gente". Toate despre 
frumoși", „cei mai, 
Și sînt.

, ca să vorbim ca-n 
basm. Numai că ele Sînt 

începi nd cu fiecare 
fiecare familie pină Ia

dau întiietate la prefe'

cit pe-aci să ratez rostul 
ne spune Elena Când oi, 

.............. Nu

„cei mâi 
cel maf“...

1

trei.de
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ORGANIZARE, DISCIPLINĂ, RĂSPUNDERE 
pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURĂ

Ample acțiuni pentru transportarea 
pe cîmp a îngrășămintelor naturale

TIMIȘ : Cu forțe sporite, 
organizate temeinic

Pentru anul 1986 s-a prevăzut 
transportarea unei cantități de 
aproape două milioane tone de în
grășăminte naturale pe o suprafa
ță de 50 000 hectare. Beneficiază cu 
prioritate de aceste îngrășăminte 
cele 40 000 hectare prevăzute a fi 
cultivate cu porumb in cultură in
tensivă și cele 6 000 hectare rezer
vate cultivării sfeclei de zahăr, de 
asemenea în sistem intensiv, pre
cum și unele suprafețe destinate 
legumiculturii.

Pină în prezent au fost transpor
tate la cimp — împrăștiate sau așe
zate in platforme la capătul tarla
lelor — peste 600 000 tone îngră
șăminte naturale (inclusiv cele 
transportate în toamna anului 1985). 
La acțiunea de transport al gunoiului 
în cimp, alături de forțele mecanice 
ale unităților socialiste, participă 
și peste 2 000 de atelaje cu tracțiu
ne animală, aparținind cooperati
velor agricole și cetățenilor.

Ținînd seama de faptul că In uni
tățile agricole de stat și cooperatis
te, precum și în marile complexe 
de creștere a animalelor se află în 
stoc peste 1 200 000 tone de îngră
șăminte naturale, sînt de menționat 
unele măsuri întreprinse pe plan 
local pentru a se asigura un ritm 
de lucru mult accelerat. Astfel, din 
inițiativa organelor județene de 
partid și agricole, activitatea pri
vind transportul și imprăștierea în
grășămintelor naturale a fost orga
nizată după un sistem nou. In acest 
scop au fost constituite un număr de 
4 formații specializate — cuprin- 
zînd utilaje de încărcat șl autobas
culante pentru transport asigurate 
de I.T.A. și I.T.S.A.I.A. — care sînt 
dirijate de la nivelul județului în 
consiliile agroindustriale, care au 
stocuri mari de gunoi, și la marile 
complexe zootehnice. In prezent, a- 
ceste formații acționează pe raza 
consiliilor agroindustriale Peciu 
Nou, Biled, Dudeștii Vechi și Jamu 
Mare. Alte 10 formații specializate 
din stațiunile de mecanizare a agri
culturii, situate în zonele cu soluri 
slab productive, acționează în con
siliile agroindustriale Făget, Bet- 
hausen, Lugoj, Găvojdla, Belinț, 
Sacoșu Turcesc, Buziaș etc. Toate 
aceste formații sînt conduse de 
specialiști din unitățile agricole. 
Acționindu-se în acest mod bine or
ganizat și cu forțe sporite, s-au 
creat toate condițiile ca pină la

Utilaje energetice 
de înaltă tehnicitate

Colectivul de oameni ai muncii de 
la Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca este puternic angajat 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor ce îi revin în domeniul pro
ducției de mașini și utilaje energe
tice și pentru alte sectoare de bază 
ale economiei naționale. în perioa
da care a trecut din acest an s-au 
realizat suplimentar 73 tone piese 
turnate din oțel. 44 tone piese turna
te din fontă, 536 tone piese forja- 
te-matrițate și alte utilaje de înaltă 
tehnicitate. (Marin Oprea).

Foto : S. Cristian 

sfîrșitul lunii martie întreaga can
titate de îngrășăminte organice 
aflată în stoc să fie transportată pe 
cimp. (Cezar Ioana, corespondentul 
„Scinteii").

SĂLAJ : Atelaje 
cit mai multe 

pentru transportul 
îngrășămintelor

Dat fiind faptul că cea mal 
mare parte a terenului agricol din 
județul Sălaj este situat în zonă 
colinară, cu soluri acide, admini
strarea de îngrășăminte naturale 
reprezintă o preocupare de prim 
ordin a unităților agricole în ve
derea realizării unor producții mai 
bune, sigure și stabile. Dispunind 
de un efectiv mare de animale, 
atît in sectorul socialist, cit și in 
gospodăriile populației, firește, 
cantitățile de îngrășăminte natu
rale sint destul de mari, anual 
puțind fi fertilizată o suprafață 
de peste 20 000 hectare. Problema, 
care s-a pus și se'mai pune este 
cea a transportului gunoiului de 
grajd în cîmp. Iată de ce, începlnd 
cu această iarnă, din inițiativa co
mandamentului agricol județean a 
fost declanșată o amplă acțiune 
menită să asigure transportarea 
unei cantități mult mai mari de în
grășăminte naturale cu atelaje. 
Despre ce este vorba 7

înainte de toate, au fost inven
tariate atelajele din unitățile agri
cole și cele din gospodăriile popu
lației precum și toate animalele 
care pot fi destinate unei aseme
nea acțiuni (cai, boi de tracțiune, 
vitele reformate etc.) Constatin- 
du-se că există disponibilități 
mult mai mari în ce privește fo
losirea animalelor la transport, la 
nivelul fiecărei unități agricole a 
fost întocmit un necesar de atelaje 
în funcție de situația concretă. Cen
tralizat, necesarul se ridică la pes
te 3 000 de atelaje numai în sec
torul socialist. Numărul de atelaje 
existente la Începutul anului în 
cooperativele agricole nu depășea
1 000. Așa s-a născut ideea con
fecționării, pe plan local, a peste
2 000 de atelaje în cursul acestei 
ierni. Cum ? In primul rind In ca
drul secțiilor de tîmplărie care 
funcționează pe lîngă unitățile 
agricole. Potrivit posibilităților 
reale, fiecare secție și-a asumat 
sarcina de a confecționa un anumit 
număr de atelaje. Diferența a fost 
însușită de secțiile de mecanizare. 
Și acțiunea a demarat cu bune 
rezultate In întreg județul. La 
această oră, peste 300 de noi ate

laje sînt prinse la transportul în
grășămintelor organice. (Eugen Te- 
glaș, corespondentul „Scinteii").

CONSTANTA : Ritm 
prea lent față de stocurile 

mari existente
Pentru realizarea sarcinilor ce le 

revin privind obținerea unor pro
ducții sporite în acest an, unită
țile agricole din județul Constanța 
și-au propus să transporte la 
cimp 1 400 000 tone de îngrășămin
te organice, cantitate necesară 
pentru fertilizarea unei suprafețe 
de circa 29 000 hectare. Pînă la 
sfirșitul lunii ianuarie, cantitatea 
de gunoi transportată însuma 
aproape 460 000 tone, din care 
circa 285 000 tone fusese împrăș
tiată pe terenurile ce trebuiau 
fertilizate.

Zilnic, cooperativa agricolă 
Plopeni transportă în cîmp cite 
600 tone de îngrășăminte naturale 
din platforma existentă în cadrul 
complexului zootehnic al unității, 
în acest scop, aici a fost organi
zată o formație specială de trac
toare cu remorci, iar cînd lipsește 
motorina gunoiul este transportat 
cu atelaje din dotarea sectorului 
zootehnic. „în felul acesta — ne 
spune președintele cooperativei, 
Ion Cazacu — a fost fertilizată in 
totalitate pășunea artificială și se 
va încheia administrarea a cite 60 
tone de gunoi la hectar pe cele 120 
hectare care vor fi cultivate cu car
tofi și furaje".

Din păcate nu peste tot se ac
ționează in acest mod responsabil, 
în nici una din cele 6 unități agri
cole din raza consiliului agroin
dustrial Pantelimon nu s-a trans
portat, de la Începutul anului și 
pînă în prezent, măcar o furcă de 
gunoi de grajd în cîmp. „Poate 
n-aveți ce transporta" — îl între
băm pe George Ionescu, inginerul- 
șef al consiliului. „Ba da, avem 
circa 15 000 tone de îngrășăminte 
în sectoarele zootehnice ale uni
tăților" — ne răspunde acesta. 
„Sau poate n-aveți unde căra 7“ — 
insistăm. „Ba da, avem In plan să 
fertilizăm 600 hectare, și în acest 
scop am și organizat astăzi (25 ia
nuarie a.c.) formația de tractoare 
cu remorci, dar. din păcate, n-avem 
motorină". După această discuție 
aflăm că în sectoarele zootehnice 
ale unităților agricole din consi
liu există peste 60 de atelaje care 
ar fi putut transporta zilnic cîte 
300 tone gunoi la cimp. De unde 
rezultă că era nevoie doar de ini
țiativă. (George Mihăescu, cores
pondentul „Scinteii").
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Cum se desfășoară transportul îngrășămintelor naturale
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Județul
Cantitatea planifi
cată a se transporta 
in cimp în acest an 

— in tone —

Realizat pină in ul
tima decadă a lunii 

ianuarie a.c.
— in tone —

lași 1 650 000 542 000
Constanța 1 400 000 459 000
Timiș 2 000 000 600 000
Brașov 1 000 000 530 000
Sălaj 750 000 230 660
Bistrița-Năsăud 594 000 597 000
Suceava 311 000 211 347
Tulcea 231 000 55 000
Prahova 135 000 195 000
Vrancea 620 000 35 000
Alba 211 000 50 000
Vaslui 353 000 36 000
Bacău 1 200 000 72 000
Mureș 326 000 98 000
Hunedoara 1 000 000 340 640
Galați 1 236 000 95 000
Buzău 485 000 103 000
ialomița 1 000 000 680 000
Satu Mare 640 000 485 100
Maramureș 1 100 000 320 000
Neamț 234 000 41 170
Mehedinți 464 000 310 000
Gorj 300 000 140 000
Dolj 1 269 800 877 265
Giurgiu 900 000 36 000

CLUJ : Este nevoie 
de mai mult spirit 

de inițiativă
Comitetul județean de partid 

Cluj a stabilit, in urma analizelor 
efectuate cu organizațiile de partid, 
organele agricole și conducerile 
unităților din agricultură, un pro
gram detaliat de fertilizare a ogoa
relor cu îngrășăminte organice.

Programul prevede ca în tri
mestrul I a.c. să fie transportate 
în cîmp 316 mii tone Îngrășăminte 
naturale, din care în luna ianuarie 
— 144 750 tone, pentru a se ferti
liza în .total 10 533 hectare. Cum se 
desfășoară acțiunea 7

Un exemplu bun il oferă consi
liul agroindustrial Apahida, care a 
prevăzut să încheie transportul in 
cîmp al îngrășămintelor naturale 
pe trimestrul I pină la finele lunii 
februarie. în unitățile agricole din 
acest consiliu se lucrează cu aproa
pe toate atelajele existente în uni
tățile agricole și ale membrilor co
operatori. Inginerul-șef al consi
liului, Octavian Nica, ne spune că 
în această perioadă s-a lucrat șl 
se lucrează cu peste 200 atelaje, 
ceea ce a făcut ca planul stabilit 
pentru luna ianuarie să fie înde
plinit și depășit.

Dar nu peste tot lucrările se des
fășoară in ritmul dorit. în unele 
consilii agroindustriale transportul 
îngrășămintelor naturale este cu 
mult sub prevederile din program, 
în consiliul agroindustrial Țaga s-a 
realizat numai 12 la sută din pro
gramul prevăzut în trimestrul I, 
iar în consiliul Bonțida — 14 la 
sută. Ritmul în care se desfășoa
ră această activitate în unitățile 
agricole din aceste consilii este 
foarte lent, datorită faptului că 
nu se acționează pentru mobiliza
rea tuturor atelajelor existente in 
comune, nu se urmărește și nu se 
analizează zilnic stadiul acestei 
lucrări. Anallzînd această stare de 
lucruri necorespunzătoare comitetul 
județean de partid a indicat să fie 
luate urgent -toate măsurile de 
către conducerile unităților agrico
le pentru intensificarea, în zilele 
următoare, a acestei activități. în 
acest scop s-a stabilit să fie fo
losite toate atelajele existente. De 
asemenea, acolo unde condițiile 
permit, așa cum au procedat și 
procedează unele cooperative agri
cole fruntașe, s-a hotărît să se lu
creze în formații de lucru, aceasta 
permițînd o coordonare mai bună a 
muncii și utilizarea mal eficientă a 
mijloacelor de transport. (Marin 
Oprea, corespondentul „Scinteii").

țării - cit mai mult 
țiței!

Cu o inaltă conștiință a datoriei, puternic mobilizați de organele 
și organizațiile de partid, petroliștii muncesc zi și noapte pentru ca 
in aceste zile mai dificile nivelul producției să nu scadă. Realizarea 
unor producții cit mai mari de țiței și gaze naturale reprezintă o 
sarcină de maximă răspundere muncitorească, patriotică, o condiție 
de bază pentru desfășurarea normală a activității productive in toate 
domeniile, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și realizarea pro
gramului suplimentar in industrie.

In numărul de astăzi publicăm relatări despre modul in care au 
acționat o serie de colective de petroliști pentru repunerea operativă 
in funcțiune a sondelor oprite in timpul viscolului, pentru a extrage 
cit mai mult țiței și gaze naturale.

La Schela de producție petrolieră Berea

ACTIVITATEA A REINTRAT 
IN NORMAL

Pregătirea temeinică a- activității 
productive a permis oamenilor 
muncii de la Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Buzău, să 
obțină incă din prima lună a aces
tui an însemnate depășiri de plan. 
Deosebit de important este insă că 
și in acest început de februarie, 
cînd vremea s-a înrăutățit brusc, 
planuj de producție se îndeplinește 
și depășește zilnic. Viscolul puter
nic, temperaturile foarte scăzute și 
masivele căderi de zăpadă nu i-au 
luat prin surprindere pe petroliști. 
Simbătă noaptea și duminică, vi
teza vintului â depășit 70 km pe 
oră în zona Grindu — Colilia — 
Padina, iar pe drumurile de acces 
spre sonde s-au format mari tro
iene de zăpadă. Activitatea s-a 
desfășurat însă aproape de normal. 
Experiența acumulată de colecti
vele celor două brigăzi de produc
ție în iarna trecută a fost acum 
valorificată în lupta cu viscolul și 
troienele. Primii au intrat în ac
țiune buldozeriștii, deschizînd drum 
echipelor de electricieni și meca
nici, special constituite, care au 
refăcut in cel mai scurt timp cone
xiunile electrice, întrerupte în une
le locuri de vîntul puternic, și au 
acționat prompt pentru a preîn- 
tîmpina înghețarea conductelor de 
țiței și de amestec, a sondelor de 
gaze.

— Ca și In iarna trecută — ne 
precizează tng. Florea Matei, di

La Schela de producție petrolieră Drăgășanl

UN EXAMEN TRECUT CU SUCCES
După ce prima lună a .anului a 

fost încheiată cu bune rezultate, 
fiind extrase peste prevederi 5 tone 
de țiței și 4 tohe de gazolină, în
ceputul lunii februarie a ridicat în 
fața colectivului de oameni ai 
muncii din cadrul Schelei de pro
ducție petrolieră Drăgășani serioa
se probleme, generate atît de ză
pada abundentă, cit și de viscolul 
puternic, care au scos din func
țiune rețele și instalații electrice și 
au blocat drumurile de acces spre 
sonde. Muncind fără preget și in- 
fruntind bărbătește greutățile ge
nerate de intemperii, petroliștii 
schelei au reușit ca, incepind de 
luni, 3 februarie, să asigure func
ționarea normală a tuturor sonde
lor aflate în exploatare.

— încă de la căderea primilor 
fulgi de nea — ne spune Nicolae 
Ionescu, inginerul-șef al schelei — 
am constituit echipe speciale, do
tate cu buldozere și alte utilaje, 
pentru deszăpezirea drumurilor de 
acces spre sonde. Dacă la Mădulari 
sau Firtățeșți, la Stoilești și Fău
rești, nici o sondă nu a în
cetat lucrul, aceasta s-a dato
rat în primul rînd echipelor de 
intervenție conduse de maiștrii 
Dumitru Papoiu și Dumitru Mano- 
le, precum și de inginerul Eugen 

rectorul schelei, conducătorii locu
rilor de muncă au fost in primele 
rinduri ale luptei pentru asigura
rea desfășurării normale a activi
tății. Incepind de simbătă. 1 fe
bruarie, acționăm în trei schimburi 
și în această confruntare cu vre
mea aspră întregul nostru colectiv 
este prezent la datorie. Acționăm 
toți ca un singur om, fiind hotă- 
riți să continuăm seria rezultatelor 
bune obținute în cincinalul trecut, 
să sporim și mai mult producția de 
țiței și gaze.

Nenumărate fapte de muncă de
monstrează această hotărire una
nimă a petroliștilor, care fac do
vada unei înalte conștiințe mun
citorești. Ing. Nicolae Tifigiu, șeful 
brigăzii nr. 4 Colilia, maiștrii Gri- 
gore Crețu și Gheorghe Radu, de 
la brigada nr. 2 Grindu, au lucrat 
practic neîntrerupt de simbătă și 
pînă marți dimineața, interval de 
timp în care s-au odihnit doar 
9 ore.

Nici In zona de deal lupta cu 
viscolul nu a fost ușoară. Membrii 
brigăzii nr. 1 Bărbuncești. cu aju
torul celor de la brigada Berea, au 
ieșit însă Învingători. Luni seara, 
întreaga activitate a reintrat în 
normal. Ca și în iarna trecută, 
buldozeristul Nicolae Secuiu, ingi
nerii Valeriu Popa, Constantin Si- 
mion și Lică Pascu au fost pre- 
zenți la datorie. (Stelian Chiper. 
corespondentul „Scinteii").

Dumitrache, care, sprijinite de 
utilaje speciale, au acționat fără 
Întrerupere pentru înlăturarea tro- 
ienelor de zăpadă, degajarea dru
murilor de acces pină la gura fie
cărei sonde și qientinerea în func
țiune a tuturor unităților de pom
paj.

In cursul zilei de duminică, vis
colul a rupt linia de alimentare cu 
energie electrică a parcului de 
sonde din zona Făurești, adică toc
mai a acelor capacități ce asigu
rau cel mai mare nivel de produc
ție din cadrul schelei. în această 
situație, echipa de electricieni con
dusă de inginerul Emilian Stănică 
s-a deplasat imediat în zona res
pectivă pentru înlăturarea grabnică 
a avariei. între timp, pentru ca 
activitatea sondorilor să nu înce
teze, s-a hotărit ca activitatea 
pompelor lipsite de energie- elec
trică să fie suplinită de agrega
tele de cimentare. După 6 ore, son
dele de la Făurești aii fost din nou 
racordate la circuitul electric.

„La noi activitatea se desfă
șoară normal" — raporta luni sea
ra inginerul Nicolae Sorin Samoi- 
lă, directorul Schelei de producție 
petrolieră Drăgășani. (Ion Stanciu, 
corespondentul „Scinteii").

DOUĂ EXPERIEJ CARE DEMONSTREAZĂ:

Resursele refolosibile - o sursă sigură
de aprovizionare ritmică cu materii prime

Toate unitățile constructoare de mașini, precum și întreprinderi din alta 
ramuri care prelucrează metal sau alte materiale utilizează cantități impor
tante de scule, dispozitive, matrițe realizate din oțeluri aliate și inalt aliate, 
deci care conțin elemente prețioase : wolfram, crom, molibden, vanadiu ș.a., 
procurate, de regulă, din import. Există, desigur, unități specializate în con
fecționarea anumitor scule, dar o serie de întreprinderi și-au dezvoltat pentru 
nevoile proprii sectoare de sculărie mai mari sau mai mici. Oricum, indife
rent de producător, sculele se uzeazp după un timp de folosire. Ce se 
întîmplă atunci cu ele ? Dată fiind dificultatea aprovizionării cu scule noi, 
cele mai multe întreprinderi se întrec în a găsi cele mai bune căi de recon
diționam a acestora. Totuși, in cele din urmă sculele, matrițele, dispoziti
vele trebuie trimise la retopit.

Practica a demonstrat Insă că drumul sculelor uzate spre cuptoarele 
de retopire, prin intermediul rețelei de recuperare și valorificare a^ mate
rialelor refolosibile, este anevoios și neeconomicos : transportul costă mult, 
mărcile de metal se amestecă între ele, mai apar corpuri străine și, in 
final, în procesul de retopire o parte însemnată din elementele de aliere 
nu mai pot fi recuperate. Ce este de făcut ? Două experiențe conturate in 
ultimul timp sînt de natură să ofere soluțiile tehnice și economice cores
punzătoare. Și tocmai de aceea le prezentăm in ancheta de azi a „Scinteii".

Specialiștii recomandă: 
Pentru sculăriile mari 
— turnarea in modele 

ușor fuzibile
La întreprinderea de scule 

Rișnov stăm de vorbă cu
din 

.... ___ __ ing.
Alexandru Reaboi, metalurg-șef :

— Se cunoaște că sculele așchie- 
toare cu care se prelucrează piesele 
din metal — burghie, freze, broșe 
etc. — se execută in general din 
bare de oțel prin procedeul clasic 
al debitării și așchierii — ne spune 
interlocutorul. Acest procedeu pre
zintă însă un mare inconvenient : 
cu toate perfecționările survenite 
de-a lungul anilor, din operația de 
debitare rezultă un mare volum de 
capete de bare, iar din cea de 

așchiere — o cantitate importantă 
de șpan. Uneori apar și rebuturi. 
Sub cele trei forme, pierderile teh
nologice se ridică pînă la jumătate 
din cantitatea de metal lansată în 
fabricație. Desigur, aceste resturi 
tehnologice de metal nu sînt pierdu
te, ele se retopesc și se transformă 
din nou în bare metalice. Dar cu 
consumuri energetice in plus, cu 
cheltuieli suplimentare de produc
ție și de transport.

— Pot fi diminuate aceste cheltu
ieli de retopire 7

— După cercetări și încercări a- 
sidue, după eforturi susținute de
puse de cadre de specialitate de la 
Institutul de cercetări științifice, in
ginerie tehnologică și proiectări pen
tru sectoare calde București, împreu
nă cu specialiști ai întreprinderii 
din Rișnov, a fost pusă la punct o 
tehnologie care permite realizarea 
sculelor direct din oțelul lichid pro
venit din topirea capetelor de bară 

sau a altor materiale refolosibile 
rezultate din procesul de fabricație.

— în ce constă noutatea acestei 
tehnologii 7

— Tehnologia utilizată in acest 

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!

in modele ușor fu- 
nouă. Ea se aplică 
din tară cu . rezul- 
la turnarea unor 
faptul . că această

scop — turnarea 
zibile — nu este 
în multe unități 
tate foarte bune 
piese. Nou este 
tehnologie se folosește pentru prima 
dată la fabricația de scule. Dar a- 
ceasta nu este singura noutate. Se 
cunoaște că, prin topire și turnare, 
oțelul iși pierde unele proprietăți, 
cum ar fi duritatea și rezistența. 
Or, pentru reciștigarea acestor în
sușiri, în mod obișnuit, se impune 
o nouă operație pretențioasă : re- 
coacerea pieselor în vid, într-un 
cuptor special, care ar fi trebuit 
importat. Aceste probleme au fost 
rezolvate cu bine de specialiștii in
stitutului bucureștean, prin 
nioase soluții tehnice, care 
metalului topit proprietățile 
inițial, utilizîndu-se în acest 
un utilaj fabricat în țară.

— Ce avantaje tehnice și < 
mice oferă această realizare 
nică 7

— Primul și cel mai important a- 
vantaj constă în reducerea substan
țială a consumului de metal utilizat 
la fabricația sculelor. Indicele de

inge- 
redau 
avute 
scop

econo- 
i teh-

tautilizare a metalului crește de 
42—45 la sută, cit se realizează prin 
tehnologia clasică. Ia 75—80 la sută. 
De asemenea, noua tehnologie a 
creat condiții ca atît capetele de 

bară, cit și metalul provenit din 
pierderile tehnologice, respectiv re
butul, să fie transformate in scule 
prin turnarea pe loc, evitindu-se to
pirea lor in cuptoarele unităților 
siderurgice și apoi forjarea in bare. 
De reținut că metalul turnat direct 
in scule iși triplează valoarea. După 
turnare, sculele nu au nevoie decît 
de o simplă operație de rectificare, 
un tratament termic de calitate și 
o ascuțire.

— Ce măsuri tehnice sînt necesare 
pentru aplicarea procedeului pe care 
l-ați prezentat 7

— Aplicarea tehnologiei respecti
ve în cadrul întreprinderii noastre 
a fost posibilă ca urmare a intrării 
în funcțiune a unei turnătorii de 
precizie, care in final va avea trei 
cuptoare. Demn de relevat este și 
faptul că turnătoria funcționează 
într-una din halele existente și o- 
cupă o suprafață restrinsă. Tot aici 
sînt montate utilajele care vor per
mite aplicarea unei noi tehnologii 
valoroase : extrudarea Ia cald a 
burghielor cu diametrul cuprins 
între 20—60 mm și care va conduce 
Ia reducerea consumului de metal 

cu încă 25—30 la sută. O mențiune : 
toate utilajele au fost realizate in 
țară.

— Unde se poate extinde tehno
logia pe care ați prezentat-o 7

— In primul rind in toate fabri
cile de scule, dar și în întreprinde
rile care au sculării de mare capa
citate.

Și o informație de „ultimă oră": la 
Institutul de specialitate a fost asimi
lată tehnologia de durificare super
ficială în strat fluidizat, care asigură 
creșterea de peste două ori a durabi
lității sculelor. O tehnologie deosebit 
de valoroasă care trebuie extinsă ra
pid, incepind, de ce nu, chiar cu în
treprinderea de scule din Rișnov, 
unde există un colectiv de specialiști 

entuziast, receptiv In fața noului, 
dornic să obțină performanțe tehni
ce superioare.

Pentru sculăriile mici 
sau cu producție diversă 

— rafinarea sub baie
de zgură

Institutul de cercetări 
inginerie tehnologică și 
pentru sectoare calde 
s-a realizat, după o concepție

știlnți- 
proiec- 
Bucu-

La 
fice, 
țări 
rești 
proprie, in colaborare cu specialiști 
de la Institutul de cercetări și pro
iectări electrotehnice și de la în
treprinderea „Electroputere" din 
Craiova, un utilaj pentru rafinarea 
oțelului sub baie de zgură, folosit 
cu succes pentru reciclarea directă 
a oțelurilor de scule.

— In acest scop, din sculele uzate 
— matrițe, burghie, spirale, broșe, 
freze etc. — sortate pe tipuri de oțel, 
se confecționează, prin sudură, un 
electrod consumabil — ne explică 

dr. ing. Nicolae Greavu, de la 
I.C.S.I.T.P.S.C. Acesta, retopit direct, 
conduce la obținerea unui lingou de 
aceeași marcă de oțel. Pentru care 
— precizez — nu s-a consumat in 
plus nici un gram de elemente de 
aliere noi, valorificîndu-se integral 
cele conținute in resturile de me
tal. In plus, oțelul este superior 
calitativ, deoarece este mai pur, 
are o macrostructură mai bună 
decît oțelul obținut prin tehnologiile 
clasice, iar fiabilitatea sculelor con
fecționate din astfel de oteluri 
crește cu 20—50 la sută.

— Procedeul nu este energoin- 
tensiv 7

— Deși pentru retopirea oțelului 
în baie de zgură se cheltuiește ener
gie electrică, cîștigul realizat este 
deosebit de important intrucit costul 
energiei consumate — raportat Ia 
valorile recuperate — nu depășește 
1—2 la sută pentru oțeluri înalt 
aliate de tipul oțeluri rapide și 2—4 
la sută pentru oțelurile aliate pen
tru matrițe. Bilanțul energetic com
parativ, pentru otelurile rapide, de
monstrează că prin aplicarea acestui 
procedeu, față de procedeul clasic, 
se economisesc cel puțin 600 kWh 
pe tonă, la lingourile mijlocii și mari 
si 1 900 kWh pe tonă Ia lingourile 
mici. Economiile energetice provin 
din faptul că timpul de forjare la 
lingourile mari și mijlocii se reduce 
la jumătate, iar la lingourile mici 
operația de forjare nu mai este 
necesară. Mai precizez că prin pro
cedeul aplicat de noi coeficientul de 
scoatere a metalului tțece de 90 la 

Ambele procedee tehnologice supuse atenției prezintă certe avantaje 
tehnice și economice, unul neexcluzindu-l pe celălalt. Dimpotrivă, așa 
cum s-a constatat, întreprinderea de scule din Rișnov se arată interesată 
de aplicarea celor două tehnologii.

Desigur, tehnologiile au și un factor comun, esențial : cerința recu
perării selective, pe mărci de oțeluri, a resturilor de scule. Deci, in 
primul rind este necesară organizarea corespunzătoare a activității de 
colectare a sculelor uzate, în fiecare întreprindere, secție, atelier, la fie
care loc de muncă. O măsură ce trebuie luată și care de altfel este 
in spiritul legii se referă la condiționarea eliberării sculelor noi sau a 
livrării oțelului de scule de predarea unei cantități corespunzătoare de 
scule uzate, pe mărci.

Ne propunem ca în continuare să urmărim cum se extind aceste 
procedee tehnologice, ce probleme se ridică și cum trebuie solu
ționate.

Cornelia CARLAN 
Nicolae MOCANU

sută. Totodată, cheltuielile pentru 
transportul și reutilizarea materiale
lor refolosibile se reduc substanțial, 
costul instalației amortizîndu-se in 
circa doi ani.

— în ce măsură acest procedeu 
este cunoscut și aplicat în alte uni
tăți economice 7

— In sectorul productiv al insti
tutului nostru s-au retopit cantități 
importante de resturi de oțeluri de 
scule provenite de la mari unități 
constructoare de mașini, cum sint 
întreprinderile de autocamioane și 
cea de tractoare din Brașov, 
I.M.U. Medgidia, „Progresul" Brăila, 
I.M.A.S.A. Sfintu Gheorghe și altele 
— ne-a spus dr. ing. Nicolae Popa. 
De asemenea, pe același principiu 
de retopire a superaliajelor în baie 
de zgură și arc electric la „Elec- 
trobanat" Timișoara s-a realizat și 
funcționează corespunzător o insta
lație pentru valorificarea șpanului 
din aliaje speciale pe bază de cobalt. 
In acest an urmează să fie dotate 
cu asemenea instalații I.M.U. Med
gidia și întreprinderea de scule 
Rișnov.

— Este suficient acest grad de 
extindere a tehnologiei respective 7

— Apreciem că, deocamdată, apli
carea procedeului este cu mult sub 
posibilități și necesități. Utilajele ne
cesare se pot realiza in bună parte 
prin autoutilare și la capacitățile de 
care are nevoie fiecare. S-ar putea 
chiar ca și pe plan local, la nivelul 
unor județe, să se organizeze recu
perarea selectată și valorificarea 
sculelor uzate.
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Istorie în imagini a marilor
J ctitorii socialiste ale țării.— ......

Lo mal bine de patru decenii de la victoria popoarelor lumii osu- 
pra fascismului, de la încheierea celei mai pustiitoare conflagrații 
mondiale, care a costat omenirea zeci de milioane de victime și in
calculabile distrugeri materiale și spirituale, o analiză critică a esen
ței și manifestărilor fascismului se poate întemeia astăzi nu numai pe 
inerentele acumulări de informații, pe redimensionareo unor puncte 
de vedere, ci și pe datele pe care actualitatea politică le furnizează 
cu privire la puternica reactivare ideologică a extremismului de dreap
ta survenită in ultimii ani in gindirea politică burgheză.

Constituirea organizațiilor de extremă dreaptă, proliferarea tipu
rilor acestora, inclusiv prin reactivarea unor mijloace de acțiune și o 
ideologiei de tip fascist, intensificarea acțiunilor acestor organizații 
politice profund reacționare în aproape toate țările capitoliste eu
ropene - fenomen apărut în anii '70, aproximativ simultan cu șirul de 
crize pe care l-a cunoscut orinduirea burgheză - evidențiază efec
tele sociale și politice grave pe care le poate avea criza structurilor 
economice și politice ale societății capitaliste. „In lumea contemporană 
- arăta in acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu - sint din nou 
scoase la lumina zilei vechile teorii, înfrînte și compromise la timpul 
lor, cu scopul de a crea confuzii in rindul diferitelor pături sociale, 
de a ascunde racilele orinduirii burgheze și de a dezorienta pe cei 
care caută un drum nou in evoluția societății".

Pe fondul Intensificării activității antisocialiste și anticomuniste, ca 
o parte componentă a strategiei politice a forțelor reacționare vi- 
zind îngrădireo libertăților și drepturilor democratice, reactivarea în 
ultimii ani a ideologiei și practicilor politice profund reacționare ole 
fascismului, apelul tot mai Insistent la teze și orientări retrograde, 
ontiumaniste, antidemocratice, constituie o expresie pregnantă a cri
zei ideologiei burgheze contemporane.

Respingerea fermă a unor asemenea încercări de a reînvia practici 
politice și orientări ideologice pe care istoria le-a compromis defini
tiv trebuie să porneoscă, in concepția partidului nostru, de lo înțele
gerea faptului că lupta împotriva forțelor reacționare și a neofos- 
cismului ca modalitate ideologică de a repune în circulație Idei șl 
teze ostile progresului social constituie o porte integrantă o iuptei 
pentru destindere, pentru pace, pentru independență, pentru colabo
rare egală intre toate națiunile lumii, fără deosebire de orinduire 
socială.

Dezbaterea de față întreprinde o analiză critică o Ideologiei șl a 
manifestărilor politice ale neofascismulul ca fracțiune extremistă a 
dreptei contemporane. Porticipă NICOLAE ANGHEL, cercetător lo In
stitutul de științe politice și studiere a problemei naționale, MIHAI 
MILCA, dr. ELENA MUREȘAN, cercetător la Institutul de științe istorice 
și sociol-politice.

Reactivarea unor concepții și practici politice 
profund reacționare

Redacția: Grefat pe fondul unor si
tuații internaționale complexe și con
tradictorii, neofascismul, ca manifes
tare politică șl ideologică a extremei 
drepte, încearcă astăzi să reactuali
zeze cultul violenței, îndeamnă la 
nesocotirea drepturilor legitime ale 
popoarelor, la amestecuri in treburile 
interne ale statelor, la acțiuni de 
forță de natură să pericliteze clima
tul internațional. Iată de ce apare 
necesară de la bun început raporta
rea acestei concepții politice reacțio
nare a timpului nostru la conținutul 
vechii ideologii fasciste.

Mihai Milca : între fascism si neo- 
fascism există — cercetările istori
ce o dovedesc — numeroase ele
mente de continuitate și asemăna
re. afinități ce nu pot fi ignorate, 
înfringerea hitlerismului si fascis
mului mussolinian. a militarismului 
japonez, a horthysmului și a tutu
ror celorlalte forme pe care le-a 
îmbrăcat fascismul în deceniile trei 
și patru nu a însemnat neapărat și 
eradicarea completă a fascismului ca 
atare. Prăbușirea regimurilor politi
ce fasciste, a acelor sisteme de do
minație totalitară, profund atașate 
unor pseudovalorl și „concepții" de 
sorginte reacționară, extremist-poli- 
tică. rasiste, elitiste, teroriste, an
tidemocratice. antiumaniste. unor 
practici criminale la scară de masă, 
nu a însemnat neapărat și dispari
ția tuturor premiselor și condițiilor 
favorizante. care pot genera acest tip 
de comportament politic, de mișca
re politică, manifestările de ordin 
autori tarist-faseist.

Istoriografia fenomenului neofas
cist european nu poate face abstrac
ție de originile și resorturile laten
te ale acestuia, care ii apropie, in 
multe privințe, de fascismul italian 
și național-socialismul german din 
deceniile trei și patru. Aceeași pre
dilecție pentru subversiune și vio
lentă clandestină, aceleași structuri 
de încadrare paramilitară a aderen
ților, aceleași zgomotoase revendicări 
demagogice menite să asigure au
dienta în rindul celor mai diverse 
clase șl categorii sociale, alăturate 
celor mai brutale manifestări națio- 
nalist-șovine xenofobe, rasiste, de 
exclusivism șl intoleranță ideologică. 
Aceeași ură viscerală împotriva ra
țiunii. democrației și progresului, îm
potriva marxismului și comunismu
lui. împotriva forțelor iubitoare de 
pace.

Cu amendamentul că. în cazul miș
cărilor neofasciste, toate acestea e- 
vidențiază tendințe de disimulare și 
de „aducere la zi", ca urmare a mu
tațiilor economice, sociale și politi
ce ce s-au produs în epoca postbe
lică. Naționalismul lasă loc europeis- 
mului. rasismul tendințelor xenofo
be. antiimigraționiste. Anumite con
siderații și supoziții din domeniul 
biologiei și geneticii vin să ■ „adau
ge". pe de altă parte, o aură de 
scientism unor mai vechi slogane ra
siste. greu de susținut actualmente 
din cauza caracterului lor rudimen
tar, primar, neconvingător.

Nostalgia vremurilor definitiv a- 
puse, in care ideologia fascistă pro
fera amenințări și imprecații împo
triva tuturor adversarilor presupuși 
și reali, in care forțe militare uriașe 
angajate in numele acestei ideologii 
striveau sub șenilele tancurilor și 
potopul bombelor insîngeratele fron
tiere europene, trimițind eu cinism 
la moarte milioane de ființe uma
ne. este tot mal incomod de afișat 
astăzi. Nu pentru că „idolii", „mi
turile" și „legendele" fascismului nu 
ar stirni un fior extatic neofasciș
tilor contemporani. Ci pentru că in 
strategia actuală a destabilizării 
neofasciste anumite „sentimentalis
me". anumite tendințe de Identifica
re cu figuri și cauze Îndeajuns de 
compromise nu-și mai au rostul. As
tăzi. extremiștii de dreapta, neofas
ciștii de diferite nuanțe se deghi
zează, adesea, in spatele unor titu
laturi si formule pretins revolu
ționare.

Elena Muresan : Obiectivele pen
tru care militează neofascismul nun 
în lumină filiația acestuia cu vechiul 
fascism. Astfel, diferitele grupări sau 
organizații neonaziste încearcă să 
Justifice astăzi politica reacționară, 
agresivă a statului nazist, neagă răs
punderea predecesorilor lor ideolo
gici in declanșarea celui de-al doi
lea război mondial, glorifică „opera
țiile de luptă ale S.S.". în diferite 
lucrări, care tind la inocularea tra
diției naziste sub pretextul prezen
tării Istorice obiective, trupele S.S. 
sint prezentate ca „a patra armă a 
Wehrihacht-ului", alcătuită din sol
dați obișnuiți, iar foștii membri S.S.,

Obiectivele terorismului—instabilitatea socială, 
subminarea instituțiilor democratice

Red. : Pentru a avea o imagine 
cit mai clară asupra naturii și pe
riculozității neofascismulul, se impu
ne să prezentăm in continuare citeva 
dintre principalele tipuri de organi
zații ale acestuia, precum și unele 
dintre cele mai semnificative acti
vități desfășurate de ele. 

ca niște „oameni miraculoși" și sol
dați exemplari. în numele vechilor 
idealuri, neonaziștii acționează in 
sensul destabilizării statului. de de
mocrație burgheză, pentru a deter
mina instaurarea „legii și ordinii", 
respectiv a unui stat de tip fascist 

Analiștii domeniului observă — 
comparand programele N.S.D.A.P. și 
ale N.P.D. (Partidul national-demo
crat al Germaniei), exponentul neo- 
nazismului — că programele politi
ce ale partidelor actuale ale extre
mei drepte evidențiază aspecte ti
pice concepției naziste. Pe de o parte, 
împrumutul unor teze din progra
mele partidelor progresiste, in spi
ritul unei demagogii specifice (re
gim bazat pe echitate socială, lupta 
împotriva corupției, pentru apărarea 
sănătății poporului, asigurări socia
le. asigurarea locurilor de muncă 
ele.), alături de teze fasciste (revan- 
șismul, atragerea păturilor mijlocii 
prin idei cum ar fi cea privind pre
luarea marilor proprietăți de către 
micii proprietari, respectiv o redis
tribuire a averilor în favoarea adepți- 
lorsi nu lichidarea capitalismului, dis
culparea nazismului în numele exi
gențelor apărării unor valori funda
mentale. critica regimului democra
tic etc.). Aceasta, alături de alte 
prevederi, irealizabile, in condițiile 
orinduirii capitaliste, cum ar fi crea
rea unui sistem de invățămînt care 
să permită promovarea după capa
cități și nu după avere, lntr-un sis
tem social In care proprietatea re
prezintă un factor esențial de ascen
siune si transmitere a privilegiilor, 
de împărțire a societății în clase fun
damental opuse.

Nicolae Anghel : Fără îndoială că 
apariția in viața politică a țărilor 
capitaliste a neofascismulul n-ar fi 
fost posibilă fără perpetuarea tntr-o 
formă mascată a spiritului fascist In 
perioada postbelică, de către orga
nizațiile postfasciste formate din ca
dre ale diferitelor organisme ale re
gimurilor fasciste „clasice", organi
zații aparent apolitice față de care 
autoritățile din țările capitaliste eu
ropene au manifestat o toleranță 
condamnabilă.

Pe de altă parte, așa cum s-a e- 
videntiat aici, intre neofascism șl 
fascismul clasic nu poate și nu tre
buie să fie pus semnul egalității, 
între ele există diferențe care nu 
pot fi neglijate. Neofascismul re
prezintă un instrument nonfunctio
nal al Intențiilor și obiectivelor for
țelor celor mai reacționare ale so
cietății capitaliste actuale. Forma
țiunile neofasciste și membrii aces
tora sint folosiți pentru reprimarea, 
cel mai adesea violentă, a acțiuni
lor organizațiilor politice ale stingii, 
pentru spargerea unității de acțiu
ne a clasei muncitoare. Ei sint im
plicați nu o dată in diferite acțiuni 
cu caracter neocolonialist, .îndrepta
te împotriva suveranității unor țări 
care s-au eliberat de sub jugul co
lonial. pășind pe calea dezvoltării 
lor libere și independente, si nu de 
puține ori. prin actele teroriste și 
tezele revizioniste pe care le sus
țin, contrjbuie la încordare si ten
siune in relațiile dintre stat'e. Pe li
nia diferentelor relative față de 
vechiul fascism putem aminti prin
cipiile de organizare și modalități
le de acțiune ale formațiunilor neo
fasciste. care funcționează de regu
lă in perimetrul activității subver
sive. subterane, propunindu-și ero
darea lentă, degradarea sistematică, 
golirea treptată de conținut a ori
căror direcții de schimbare pozitivă 
in lumea contemporană. în sfirșlt, 
aș aminti, în același context, manie
ra nouă în care sint prelucrate șl 
difuzate unele doctrine care au a- 
parținut ideologiei și propagandei 
naziste. Rasismul, promovat cu in
sistentă și violentă de nazism sub 
forma arianismului. îmbracă in 
ideologia neofascistă — așa cum s-a 
mai relevat — forma europeismu- 
lui și antilmfgraționismului. Po
poarele europene, in ansamblu, ar fi, 
in optica neofascismulul. purtătoare
le unui fond genetic superior și ale 
unei culturi și civilizații de excep
ție. Ele' s-ar afla in pericol de 
a-și pierde identitatea și, impli
cit, posibilitățile de creație, ca ur
mare a valului de imigranți de pe 
alte continente. Această atitudine 
deschis rasistă pe care neofascismul 
o adoptă fată de imigranți si măsu
rile radicale pe care le propune îm
potriva acestora reflectă de fapt ma
niera brutala in care burghezia eu
ropeană încearcă să se debaraseze in 
prezent de forța de muncă străina, 
de care a avut efectiv nevoie in 
perioada anterioară crizei actuale.

Nieolae Anghel : Organizațiile neo
fasciste au de cele mai multe ori un 
caracter ilegal și o activitate subver
sivă. Reglementările juridice din ță
rile in care ele activează interzic 
propaganda fascistă și. acțiunile în
dreptate împotriva instituțiilor sta
tului burghez, ceea ce obligă grupă

rile neofasciste la o permanentă mo
bilitate organizational. Numărul lor 
exact nu poate fi stabilit, dar nu este 
totuși lipsită de interes, pentru con
turarea unei imagini In această pri
vință, cifra de 120 formațiuni în Ma
rea Britanie, cifră estimată în rapor
tul deputatului luxemburghez in 
Consiliul European, Ernest Krieps. în 
același timp, trebuie avut in vedere 
faptul că, in ciuda numărului ridi
cat de structuri organizationale neo
fasciste, numărul membrilor lor este 
relativ redus, cele mai multe dintre 
aceste formațiuni cuprinzind doar 
citeva zeci sau cîteva sute de mem
bri.

Un al doilea aspect privește aria 
deosebit de vastă de răspîndire și 
activitate a grupărilor neofasciste. 
Acestea nu sint prezente numai în 
aria țărilor care au cunoscut nemij
locit regimuri fasciste. Este surprin
zător și are in același timp o sem
nificație specială constatarea că gru
pările neofasciste proliferează și își 
intensifică în ultimii ani activitatea 
în țări tradițional inamice ale fas
cismului, precum și în țări victime 
ale agresiunii naziste.

O a treia trăsătură care merită să 
fie in mod special subliniată privește 
diversitatea formațiunilor neofascis
te determinată de o anumită specia
lizare in desfășurarea acțiunilor. 
Această situație nu exclude, după 
cum au dovedit-o unele anchete în
treprinse de organele specializate 
dintr-o serie de țări japitaliste eu
ropene, legături subterane da coope
rare și sprijin reciproc intre diferi
tele tipuri de organizații de extremă 
dreaptă din cadrul aceluiași stat sau 
chiar din state diferite. în cadrul le
gal al vieții politice din țările capi
taliste europene, partidele politice dg 
extremă dreaptă constituie fațada 
„democratică" a neofascismului, In 
spatele șl de multe ori cu sprijinul 
cărora își desfășoară activitatea sub
versivă alte tipuri (ilegale) de for
mațiuni care practică violența fn 
scopuri politice sub forma teroris
mului. Asemenea partide politice re
prezentative sint Movlmento Sociale 
Italiano (Mișcarea Socială Italiană
— M.S.I.), Nationaldemokratische 
Parte! Deutschlands (Partidul Națio
nal Democrat al Germaniei —
N.P.D.), Fuerza Nueva (Noua Forță
— F.N.) tn Spania și Parti des Forces 
Nouvelles (Partidul Forțelor Noi — 
P.F.N.) in Franța, Cîteva caracteris
tici comune acestor organizații poli
tice sint revelatoare pentru orienta
rea lor reală. Astfeî, toate aceste 
partide au fost create Inițial de către 
cadre ale vechilor regimuri fasciste*  
din respectivele țări și fiecare dintre

Condamnare fermă a oricăror tentative politice 
și ideologice de a eluda judecata aspră a istoriei

Red. : Recrudescența neofasclsmu- 
lui ți acțiunile teroriste readuc In 
conștiința lumii imaginile unui tre
cut pe care tstoria l-a condamnat 
definitiv. Verdictul sever pe care 
Istoria l-a pronunțat impotriva fas
cismului trebuie insă apărat și în
tărit ori de cite ori forțele reacțiu- 
nii încearcă «ii întoarcă istoria 
înapoi.

Mihaf Milca : într-o lucrare re
lativ recentă. Plerre Ayqoberry în
cerca să traseze o diagramă a varia
telor interpretări istoriografice vizind 
nazismul de la originile sale pină la 
mijlocul deceniului trecut. Semnifi
cativă nu este numai panorama l.i- 
niamentelor și viziunilor, a caracte
rizărilor, in lumina cărora fascismul 
a fost taxat cind ca fenomen „anisto
ric" sau că „revoluție a nihilismu
lui", ci și evantaiul acelor orientări, 
care încearcă să eludeze adevăratul 
conținut reacționar, nocivitatea ex
tremă a fascismului.

Cercetarea sociologică, politologi
că a diferitelor laturi organizatorice 
și comportamente de tip fascist re
clamă in acest cadru o analiză ideo
logică a temelor, tezelor și motive- 
lor-cheie, ce asigură specificul ideo
logiei fasciste, a unor linii tipolo
gice utile ințelegerli metamorfoze
lor neofascismului contemporan. E- 
xistă o serie de invariante, anumi
te raporturi de determinare in mă
sură să ilumineze aspecte core alt
fel ar rămine obscure, neinteligibile.

Nicolae Anghol : Penlru înțelege
rea complexității fenomenului politic 
și ideologic al neofascismului și pen
tru evidențierea pericolului pe care 
ÎI reprezintă varianta extremistă a 
dreptei politice contemporane tre
buie subliniat faptul că activitățile 
neofasciste prezentate nu epuizează 
diversitatea adeseori derutantă a 
acestora. Elementele neofasciste pro
cedează nu o dată la provocări des
chise asupra forțelor de stingă (for
mațiunile subversiv-teroriste inter
vin in multe cazuri brutal in repri
marea manifestațiilor organizate de 
forțele progresiste). Scopul urmărit 
este acela de a determina contra-re- 
aetii violente și a atrage apoi in acest 
fel intervenția drastică a autorități
lor. De asemenea, unii membri ai 
grupusculelor do extremă dreaptă se 
infiltrează In Interiorul organizațiilor 
eu alto orientări politice (de dreaota, 
de centru sau de stingă) cu scopul de 
a Ie diminua prestigiul în fața electo
ratului, de a crea diversiune propa
gandistică. 

ele și-au constituit organizații de ti
neret în cadru] cărora caută să în
trețină viu spiritul fascist prin des
fășurarea unor ritualuri și adoptarea 
unor embleme specifice. Merită să 
fie subliniat că formațiunile teroriste 
de extremă dreaptă s-au constituit 
în majoritatea cazurilor din aceste 
partide legale in urma unor sciziuni 
provocate de opțiunea pentru tactica 
politică (moderată sau violentă). Ele
mentele constituite in grupări tero
riste dizidente au continuat, de regu
lă, să-și păstreze și statutul de mem
bri ai acestor partide. Faptul a și 
fost de altfel sesizat în unele rapoar
te judecătorești, cum este cazul ce
lui care a avut drept obiect de ana
liză M.S.I. și care concluziona că 
acest partid „preamărește telurile 
fascismului" și folosește „violența ca 
mijloc politic".

Elena Mureșan : Concludent, pen
tru conținutul fascist al programelor 
politice pe care le adoptă aceste or
ganizații. mi se pare un manifest 
distribuit de organizația „Stahlelm" 
(Casca de oțel), care din 1970 și-a 
adăugat titlul d« „Ligă pentru Eu
ropa", organizatoare de tabere și ma
nifestații sportive. Cu ocazia organi
zării unei tabere europene, In iulie 
1976, partlcipanților li s-a distribuit 
un manifest, intitulat „Diferența", în 
care termenii de comparație erau Si
tuația actuală din Germania occiden
tală, pe de o parte, și „realitățile" 
perioadei fascismului nazist, pe de 
altă parte. în prima parte a tabelului 
erau Inventariate șomajul, criminali
tatea galopantă/ Inflația nestăvilită, 
grevele șl lupta de clasă, flagelul dro
gurilor, delincventa juvenilă, decli
nul natalității, existența muncitorilor 
Imigranți în Germania occidentală. 
De cealaltă parte, manifestul amintit 
glorifica așa-zisele înfăptuiri ale 
statului național-socîalist : -„Secu
ritate interioară", „Economia popu
lară stabilă", „Depășirea problemelor 
claselor", „Sănătate populară". „Ti
neretul hitlerist", „Avîntul natalită
ții", „Deplina ocupare a forței de 
muncă germane". Prin evidențierea 
bilanțului de „avantaje" ale epocii 
naziste ni se prezintă in fond trăsă
turile caracteristice dictaturii unui 
stat totalitar fascist, în care proble
ma claselor e „depășită" prin inter
zicerea luptei de clasă, prin Integra
rea forțată a maselor în sistemul to
talitar, care exercită un control și o 
represiune integrală. Lipseau Insă 
din acest „inventar", alcătuit in scop 
propagandistic, Gestapoul, cu meto
dele sale, holocaustul nazist, lagărele 
morții, milioanele de victime ale ce
lui de-al doilea război mondial.

Grupările subversiv-teroriste 
neofasciste adoptă insă, cel mai ade
sea, drept modalitate de acțiune asa
sinatul cu semnificație politică prin 
care urmăresc, în esență, infringerea 
rezistenței populației și a diverselor 
forțe politice față de o eventuală for
mulă de guvernare dictatorială prin 
crearea unui climat de insecuritate 
publică, prin menținerea unei ame
nințări constante care să dovedească 
incapacitatea structurilor sistemului 
parlamentar burghez de a garanta și 
înfăptui un climat politic normal.

Elena Mureșan : Referindu-se Ia 
Imperativul acțiunii reunite impo
triva noului fascism. Helmut Stein, 
membru al Prezidiului organizației 
vest-germane „Asociația persoanelor 
persecutate de nazism — Uniunea 
antifasciștilor" (A.P.P.N.), arăta că 
acțiunile de masă, manifestațiile și 
mitingurile organizate in țările capi
taliste europene impotriva neofascis
mului Contribuie la crearea unei largi 
alianțe antifasciste ce reunește so- 
cial-democrați, comuniști, membri ai 
sindicatelor, creștini, liberali, oanjenl 
de știință, de cultură, participant la 
mișcarea pentru pace.

Este semnificativă fn aceeași ordi
ne de idei o observație a politolo
gului italian Gaetano Arfă, potrivit 
căreia, in fața ofensivei ideologice a 
dreptei, In care neofascismul este ,.o 
patrulă de avangardă", este necesar 
să fie valorificat mai mult filonul 
gindirii democratice, socialiste, anti
fasciste a aniior interbelici și ai Re
zistenței. Acest antifascism n-a în
semnat numai opoziție eroică in fața 
barbariei brune, ci și contrapunerea 
unei lumi proprii de valori și civili
zație. O sarcină a momentului actual, 
remarcă politologul Italian, este a 
lua cunoștință de dimensiunea euro
peană a neofascismului, a legăturilor
acestuia cu dreapta, mai veche și
mal nouă, a evidenția că șomajul, cu 
deosebire in rtndurile tineretului, re
prezintă o condiție favorizantă a
marginaiizării sociale ți dezorientării 
politice, pe fondul căreia se insinuea
ză neofascismul. Numai o asemenea 
înțelegere, tn totalitatea aspectelor, 
a fenomenului neofascist face efi
cientă lupta împotriva acestuia, pu- 
nind pe prim plan dezideratul unită
ții de acțiune a tuturor forțelor so
ciale progresiste, a forțelor păcii ți 
colaborării internaționale.

Dezbatere organizată de 
Ioan STANESCU

Cineaștii români «-au a- 
lăturat milioanelor de oa
meni ai muncii din întrea
ga țară, tineri și vîrstnici, 
de cele mai diferite profe
sii, tuturor celorlalte cate
gorii de artiști care, cu de
osebită dragoste și puterni
că însuflețire, au intimpinat 
ziua de naștere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, președintele țării, cu 
noi, elocvente tapte crea
toare.

„Cununa de lauri", un 
film emoționant închinat 
clarviziunii gindirii social- 
politice a celui care con
duce de peste două decenii 
destinele patriei, neobositei 
sale activități pentru trans
formarea revoluționară a 
țârii, pentru făurirea Româ
niei moderne, omului de 
stat, personalității politice 
atit de apreciate și peste 
hotare, constituie o expre
sie directă, sinceră, vibran
tă a alesei stime, a dra
goste! față de marele con
ducător al țării.

Omagiul cineaștilor și-a 
ales ca reper inițial, de 
data aceasta. Festivalul na
țional „Cintarea Româ
niei", amplu cadru de des
fășurare și dezvoltare spi
rituală, de înfrățire a 
muncii și creației. Ampla 
manifestare, organizată din 
inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a dat 
expresie viabilității pro
funde a concepției nobile 
privind rolul artei contem
porane în făurirea unul 
om nou, în afirmarea largă 
a spiritului creator al po
porului nostru. Ajuns, cu 
începere din toamna tre
cută, in fața celei de-a 
Vl-a ediții. Festivalul na
țional „Cintarea Româ
niei" — ce angajează oa
meni ai muncii din întrea
ga țară și ansamblu) ma
nifestărilor culturale, im- 
plicind activitatea intensă 
a numeroase foruri politi
co-educative, instituții șl 
așezăminte soclaie și cul
turale — a dat roade din
tre cele mal grăitoare. Așa 
cum bine ne amintim, spec
tacolul omagial consacrat 
sărbătorii naționale a po
porului român și Împlinirii 
a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
desfășurat în preajma zi
lei de 23 August, pe cel 
mai mare stadion al Capi
talei, a constituit o mărtu
rie dintre cele mai eloc
vente a țelurilor șl per
formanțelor acestui festi
val. El a exprimat con
vingător și emoționant, o 
dată cu extraordinara am
ploare a fenomenului cul
tural, înaltele virtuți atin
se, marile resurse expre
sive ale artei făurite d« 
popor.

„Cununa de lauri" (gin- 
dit cinematografic de Ni
colae Drago?, înnobilat de 
poezii cu suflu imnic ți 
epopeic șl realizat In Chip 
remarcabil de tînărul re
gizor Anghel Mora) are 
ca punct de pornire înre
gistrarea sugestivă (din 
unghiuri variate, tn „lu
mini" și prin încadraturi 
inspirate) a imaginilor de
rulate in cadrul grandioasei 
manifestări ce ■ avut loc 
tn prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ți ■ to
varășei Elena Ceaușescu,

Remarcabile prezențe ale tinerilor muzicieni
S-a discutat mult In ultima vre

me — iar viața de concert o de
monstrează aproape eu fiecare mo
ment — despre prezența tinerilor 
muzicieni. Este o inițiativă căreia 
I s-a dedicat, Încă da la sfirșitul 
deceniului trecut. Colegiul Critici
lor Muzicali din cadrul Asociației 
Oamenilor de Teatru și Muzică 
(A.T.M.), de atunci. In compania 
marii majorități a colectivelor sim
fonice din țară, tn diferitele mani
festări cu caracter concertant sau 
cameral organizate de Colegiul Cri
ticilor puțind ti urmărite peste 500 
de evoluții interpretative datorate 
în principal celor mai talentați e- 
levi ai liceelor de artă, studenților 
conservatoarelor din țară «au ab
solvenților acestora. Lăudabilă ră
mine, în același sens, și strădania 
Filarmonicii bucureștene de a sus
ține, in ultimii ani. veritabile sta
giuni camerale dedicate tinerilor 
interprețl — iar recent, tn debutul 
noului an. Ateneul Român a găz
duit primul concert pe care prima 
orchestră simfonică a țării I-a de
dicat in Întregime tinerilor soliști 
laureați ai concursurilor internațio
nale. De asemenea, cu cîteva săp- 
tămîni in urmă, in atmosfera săr
bătorească a sfirșitului de an, or
chestra simfonică a Radioteleviziu- 
nii Române a susținut în studioul 
de pe strada Nuferilor un veritabil 
spectacol de reală âtractivltate, 
spectacol avînd drept protagoniști 
tineri soliști laureați ai concursuri
lor internaționale. Am distins, ast
fel, in suita acestor manifestări de 
ecou, claritatea și suplețea frazării 
In cazul clarinetistului Cristian 
Viad și al violonistei Ruxandra Si- 
mionescu, dinamismul interior cap
tivant de care dispun pianiștii An
drei Deleanu și Constantin Sandu, 
virtuozitatea devenită spectacol la 
contrabâsistul Ovidiu Bădilă și vio
loniștii Andrei Roșianu sau ta so
pranele Adriana Mesteș. Irinâ Săn- 
dulescu-Bălan și Felicia Filip, la 
mezzosoprana Liliana Petrescu, voci 
de aleasă frumusețe cum sint ceie 
a'e sopranelor Eva Bărăian. Liliana 
Ciobanu-Văduva, Angela Burlacu. 
Si tot la Radioteieviziunea Română, 
dirijorul . lo.Șif Conta și colectivul 
simfonic pe care îl conduce au ini
țiat. in toamna trecută, un eveni
ment ce se anunță a fi de specială 
proeminență tn viața de Concert în 
anii din urmă : gindită a se desfă
șura pe parcursul a două stagiuni

în limbajele atit de va
riate ale muzicii, dansuri
lor, ceremonralurilor folclo
rice, ’ poeziei, geometriei 
schimbătoare s gesturilor 
și trupurilor, configurații
lor plastice inspirate — 
zeci de -mii de artiști ama
tori, reuniți pe stadionul 
„23 August", au rostit, in 
numele Întregului popor, 
un mesaj de înaltă noble
țe și generozitate. Filmul, 
pornind de la aceste ima
gini, aduce un vibrant e- 
logiu pămintulul României 
socialiste, relevă cu mare 
pregnanță rolul partidului 
comunist. în frunte cu con
ducătorul său : evocă pa
tetic, in tablouri monu
mentale. marile aspirații 
de libertate și dreptate ale 
strămoșilor, apărate cu 
singe de-a lungul veacu

mult mai cuprinzător si 
relevant. Preocupați ca 
mărturia spectacolului să 
fie substanțial, edificator 
întregită cu cea a realită
ților naționale, a stării de 
spirit populare, care l-a 
însuflețit, realizatorii au e- 
vidențiat strinsa legătură 
dintre creație și muncă, 
dintre faptul de artă și 
realitatea de fiecare zi. 
Putem spune astfel că, 
dacă în genere creatorii 
parcurg drumul de la viață 
la artă, esențializihd este
tic datele realității, „Cunu
na de lauri" atestă un iti
nerar opus. Cineaștii au 
pornit de la imaginile, re
prezentările, marile alego
rii ale spectacolului, dar au 
urmărit să implice sub
stanțial în orizontul recep
tării realitățile, stările de

rilor, Idealuri seculare ce 
și-au găsit deiplina finali
zare în anii noștri ; con
figurează imagini emble
matice ale conștiinței na
ționale și repere funda
mentale ale istoriei con
temporane, tncepînd cu 
Congresul al IX-lea și 
culminind cu Congresul al 
XlII-lea al P.C.R. ; recon
stituie imagini-cheie ale 
edificării patriei socialiste, 
începîod cu șantierele na
ționale ale primilor ani, 
însuflețite de energie și 
patos revoluționar și ajun- 
gind la grandioasele ma
gistrale ale socialismului 
(in realizarea cărora entu
ziasmului și efortului mun
cii li s-au aliat so
luțiile competentei. Inte
ligenței tehnice), edificii 
definitorii pentru „Epoca 
Nicolae Ceaușescu*  ; evocă 
climatul de muncă și în
vățătură, dar și de căldură 
și grijă părintească tn care 
se dezvolt» copiii noștri, 
condițiile de munca și 
de studiu create tineretului, 
participarea sa Ia trans
formarea revoluționară ■ 
țării ; dă glas dorinței 
fierbinți a poporului nos
tru de * munci ți de a 
crea tn liniște, exprimînd 
mesajul său de prietenie 
și pace.

Fructiflctnd exemplar (cu 
deosebită seriozitate a e- 
labotătii ți evident talent) 
manifestarea spectaculară, 
făcind-o „să rămînă" grava
tă tn oeliculă. dîndu-i 
așadar șansa de a înfrun
ta timpul, realizatorii ți-au 
propus insă crearea unui 
document cinematografic

spirit transfigurat» ar
tistic.

în „Cununa de lauri", un 
documentar artistic se 
îmbină cu un documen
tar, social-politic, filmul 
căpătind astfel noi valen
țe expresive șl poetice in 
același timp. Sistematic, a- 
șadar, imagini artistice fac 
loc, se Interferează cu 
imagini definitorii ale pei
sajului economic și uman 
ai țării, secvențe ale unor 
Încleștări eroice ori sensibi
le secvențe din activitate» 
și existenta cotidiană.

Pornind de la imaginile 
spectacolului (regizor: Cor
nel Todea), obiectivul ci
nematografic a operat vas
te și impresionante pano- 
ramărf ale mărețelor edi
ficii înălțate in anii „Epo
cii Nicolae Ceaușescu*.  în 
acest fel, metaforele și 
simbolurile edificării so
cialiste au căpătat în 
film ponderea, greutatea 
specifică a realității ce le-a 
inspirat, a monumentalelor 
opere care, tn acești ani, 
au schimbat geografi» tă
rii : Porțile de Fler. Trans- 
făgărășanul. Canalul Du
năre — Marea Neagră, 
Metroul bucureștean etc. 
Fiecare scenă de spectacol 
tșl are astfel, corelată ar
monios, un moment filmat 
direct — in fabrici, tn uzi
ne, pe marile șantiere al» 
tării, pe ogoarele revolu
ției tehnice din agricultu
ră, tn școli, tn Institute da 
cercetări.

Această pendulare de 
planuri — ce Implică și 
sfera vieții publice și pe 
cea a vieții personale —

— în treacăt fie spus, frecvența 
sporită a manifestărilor ar conferi 
un plus de consistență întregii ac
țiuni — „Integrala creației concer
tante mozartiene", realizată in ver
siunea tinerilor noștri interprețl, se 
constituie intr-un moment de uni
citate imposibil de imaginat in 
urmă cu două sau trei decenii. Dar, 
chiar din primăvara anului prece
dent, creația concertantă mozartia- 
nă a fost prezentă cu o specială 
pondere în seria de manifestări 
desfășurată sub genericul „Gala ti
nerilor concertiști" (concerte pe 
care Colegiul Criticilor Muzicali le 
organizează In colaborare cu dife
ritele colective simfonice din țară, 
cu comitetele județene ale U.T.C.) ; 
Ia Satu Mare, Tîrgu Mureș (aici s-a 
propus integrala lucrărilor concer
tante dedicate viorii), la Constanța, 
Ia Bacău și Ploiești au fost audia
te versiuni entuziasmante ale lucră
rilor concertante semnate de maes
trul de la Salzburg, versiuni dato
rate violoniștilor Rudolf Fatyol, 
Constantin Gîlicel, Amelia Mihal- 
cea, Liviu Prunaru, pianiștilor Dana 
Borșan, Adriana Bera, Valentina 
Sandu, Miroslava Ghera. Dan De- 
diu, cornistului Orban Karoly, o- 
boistnlui Levente Soos, flautiștilor 
Corina Niculescu și Ion Bogdan 
Ștefănescu sau basului Gelu Oaiă. 
Apropierea de Mozărt ee constituie, 
astfel, într-un adevărat moment de 
referință in cadrul procesului atit 
de pretențios al educației, al for
mației tinărului muzician Interpret
— raportul dintre rigoare și spon
taneitate. stabilit sub semnul unei 
inteligențe sensibile, devenind, în 
acest caz, hotăritor. Dar, în afara 
determinărilor de ordin tematic, 
(concertele Mozart) trebuie apre
ciate, in egală măsură, evoluțiile de 
natură consistentă ale gindirii mu
zicale interpretative, evoluții dato
rate pianistei Carmen Mihalache, 
sopranelor Viorica Popa și Simina 
Ivân, mezzosopraneî Adriana Ale
xandra Pop, clarinetistului Leontin 
Boanță ; lor li se alătură un mă
nunchi de valoroși tineri de vîrstă 
școlară sau liceală, cum sint pia
niștii Valerlu Rogacev, Paul Cr. 
Stricu, Horta Mihail, flautists Ni
cole Formescu sau tineri interpret! 
ce parcurg etapele unei vădite ma
turizări artistice cum sint pianista 
Tnna Oncescu, organistul Felician 
Roșea, violoncelista Luisa Nancu, 
violonistele Rodica Iancu și Lumi

in familie. în natură, a o- 
mului contemporan, și 
gestul hotărit al muncit, și 
expresia tensionată a gin
dirii, și zimbetul bucuriei 
și satisfacț.ei de a da ex
presie unor mari idealuri, 
de a munci rodnic, de a 
trăi in liniște și pace etc.
— nu numai că transmite 
ingenios un plus de infor
mație, ci creează pregnant» 
sugestii artistice.

Regăsim m acest film 
concludente secvențe ale 
muncii și creației, ale 
unității și solidarității po
porului in jurul partidului, 
nenumărate gesturi și ati
tudini atestind sentimen
tele de căldură și recu
noștință ale întregului po
por față de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, prezenți pe în
treg cuprinsul țării, stind 
de vorbă cu oamenii in
tr-un amplu dialog al dem
nității și Încrederii, ori 
purtind mesajul de prie
tenie al poporului nostru 
în întilniri cu conducătorii 
altor state și partide, in 
mari foruri internaționale.

Istorie in imagini a ma
rilor ctitorii socialiste, a 
înfăptuirilor economice și 
sociale solidare unor mari 
progrese spirituale — „Cu
nuna de lauri" este totoda
tă un expresiv, edifica
tor portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate exemplară, car» 
și-a închinat viața cu e- 
xemplar devotament pro
pășirii țării și poporului, 
triumfului idealurilor so
cialismului, cauzei libertă
ții. independenței și su
veranității, prieteniei din
tre popoare, salvgardării 
păcii în lume.

Unele dintre imaginii» 
„Cununei de lauri" fructi
fică pagini familiare din 
istoria anilor noștri, deve
nite valori unice ale arhi
vei cinematografice. Multe
— reflectind realității» 
României socialiste — sint 
noi, expresivitatea, cali
tatea lor artistică vă
dind. o dată cu maturita
tea elaborării și selecției, 
prospețimea „privirii", per
sonalitatea artistică a rea
lizatorilor, care știu să a- 
leagă unghiuri, perspectiva 
și mișcări expresive ala 
aparatului (autorii imagi
nii : Sorin Ilieșiu, Aurel 
Kostrakiewicz, Livlu Po- 
joni. Adrian Drăgușin, Ga
briel Cobasnlan ș.a.). Nou
tății ți originalității struc
turii și materiei filmului li 
se adaugă virtuțile mon
tajului (Ileana Puzdreac), 
ce fac» remarcate in
genioase soluții de con
tinuitate și mal ales con
feră Imaginilor o „curgere*  
Impetuoasă, dinamică, un 
tonus bărbătesc și optimist. 
Atare calități au fost puse 
In valoare șl prin coloana 
«onoră și muzicală.

Inspirată sinteză cine
matografică, atestind anga
jarea patriotică și înalta 
conștiință civică, artistică 
a cineaștilor, filmul-omagiu 
„Cununa de lauri" se ur
mărește cu firească parti
cipare, emoția patriotică 
simțită fiind amplificată, 
reverberată, de emoția es
tetică.

Natalia STANCU

nița Burcă, violistul Mathe- Gybzd, 
harpista Mariana Bâldea, trompe
tistul Troster Francisc și mulți alții. 

Desfășurat sub semnul artei ma
relui compozitor înaintaș care a 
fost George Dima, „Festivalul și 
concursul clujean al tinerilor In
terpret! și compozitori" i-a reunit 
pe cei mai talentați tineri muzi
cieni proveniți din cele trei conser
vatoare ale țării, din rîndurile ab
solvenților acestora și chiar dintre 
elevii liceelor de artă din Bucu
rești și Cluj-Napoca. Aflată la a 
doua ediție, manifestarea clujeană, 
înscrisă in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", își da
torează strălucirea unei colaborări 
realmente rodnice, stabilită între 
Comitetul județean U.T.C. Cluj-Na
poca, conservatorul din localitate și 
Colegiul Criticilor Muzicali din ca
drul A.T.M. în mod firesc, compe
tiția tinerelor talente a omagiat 
personalitatea lui George Enescu, 
luminind valorile majore ale crea
ției acestuia și anume „Sonata a 
Iii-a in caracter popular românesc, 
pentru vioară și pian", prima „So
nată pentru pian", pagini din „Sui
ta a IlI-a pentru pian" ; se poale 
afirma, in acest sens, că atit violo
nista Luminița Petre-Rogacev, gra
ție unei capacități aparte de con
centrare și sugestie, cit și pianistul 
Viad Dinulescu, prin nivelul excep
țional de transcendare a semnelor 
partiturii, se constituie în persona
lități interpretative aflate in deplin 
proceș de maturizare artistică, așa 
cum trebuie apreciată evoluția deo
sebit de echilibrată a duo-ului Mi
hai Ungureanu (pian) și Ladislau 
Horvath (vioară), tar o mențiune 
specială trebuie să facem asupra 
participării orchestrei de cameră a 
Liceului de artă „G. EneBcu", diri
jată de Petru Andriesei, cu con
certul de Sigismund Toduță. în ca
drul concursului de compoziție au 
fost remarcate, pe primele locuri, 
lucrările tinerilor creatori Dora Co- 
jocaru, loan Dobrinescu, Zoltan 
Szilay, Mihaela Stăneulescu, Geor
ge Ballnt și Adrian Nichițeanu,

Să apreciem deci fluxul spprit al 
prezenței tinerilor muzicieni în via
ta noastră de concert, pe întreg 
parcursul anului precedent, sub 
semnul prețioaselor auspicii ale 
„Anului internațional al Tineretu
lui".

Dumitru AVAKIAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretat general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de sensibil la mesajul pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu 
ocazia realegerii mele la conducerea supremă a țării, doresc să vă exprim 
cele mai vii mulțumiri.

Cu foarte inaltă și prietenească considerație,

ARISTIDES PEREIRA
Președintele Republicii Capului Verde

ADUNARE
cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a semnării primului 

Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și U.R.S.S.

Lucrările celui de-al lll-lea Congres 
al Partidului Comunist din Cuba

Cu prilejul celei, de-a 38-a ani
versări a semnării primului Tratat 
de' prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S., 
miercuri după-amiază a avut 10C, la 
Filatura românească de bumAac din 
Capitală, o adunare la cure au 
participat activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai Asociației ■ de 
prietenie romăno-sovietică, Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, numeroși oameni ai 
muncii din întreprindere.

Au luat parte delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română, aflată 
în vizită în țara noastră, și membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Semnificația evenimentului ani

MAXIMĂ RĂSPUNDERE IN GOSPODĂRIREA
RESURSELOR

(Urmare din pag. I)
apărarea integrității patrimoniu
lui socialist. Astfel, sint stabili
te măsuri pentru perfecționarea 
funcționării instituțiilor demo
crației și nutoconducerii munci
torești : adunările generale și 
consiliile oamenilor muncii. In 
acest sens, se prevede că in 
atribuțiile adunării generale in
tră analiza și aprobarea activită
ții desfășurate, a modului în care 
îșl îndeplinesc sarcinile consiliile 
oamenilor muncii și birourile 
executive ale acestora. La rindul 
lor, consiliile oamenilor muncii 
poartă răspunderea directă pentru 
realizarea producției fizice, a pro- 
ducției-marfă, asigurarea desface
rii produselor la intern și export, 
promovarea progresului tehnico- 
științific, folosirea tuturor posibi
lităților de creștere a productivi
tății muncii, utilizarea intensivă a 
capacităților de producție, valorifi
carea superioară a resurselor ma
teriale, încadrarea strictă în nor
mele de consum și de stoc, mo
bilizarea întregului potențial teh- 
nico-productiv al unității în scopul 
obținerii Unor produse de inaltă 
calitate, cu cheltuieli eît mai re
duse. Este de relevat, totodată, o 
nouă completare adusă reglemen
tărilor legale existente potrivit 
căreia membrii biroului executiv 
al consiliului oamenilor muncii au 
răspunderea materială colectivă, 
inclusiv pentru beneficiul nereâllr 
zat de unitate, în- cazul neîndepli- 
nîrii sarcinilor de producție prevă
zute în plăti ori al depășirii con
sumurilor normate, dacă din vina 
lor nu au fost luate măsurile ne
cesare pentru desfășurarea nortnală 
a procesului de producție.

Evident, răspunderea colectivă 
nu exclude, ci. dimpotrivă, impli
că și răspunderea fiecărui membru 
in parte, potrivit funcției sale, a- 
tribuțiilor și competențelor care ii 
revin. Astfel, printr-un nou articol 
de completare a Legii nr. 5 cu pri
vire ia organizarea și conducerea 
unităților socialiste .de stat, se pre
vede expres că directorul, contabi- 
Iul-șef și Celălalt personal de con
ducere răspund material pentru 
pagubele cauzate din vina lor prin 
angajarea cheltuielilor materiale și 
bănești ale unității, precum și pen
tru neluarea în termen a măsurilor 
de recuperare' a pagubelor de" la 
cel care le-a produs. De asemenea, 
legea reține răspunderea materială 
a factorilor de conducere mențio
nați pentru pagubele cauzate dc 
personalul din subordine in trei si
tuații : dacă acest personal a fost 
incadrat cu încălcarea legii : dacă, 
deși au cunoscut că personalul din 
subordine nu iși îndeplinește atri
buțiile. nu au luat măsurile nece
sare pentru evitarea pagubelor ; 
dacă nu au asigurat un control efi-

tv
ÎO.OO Telejurnal
20,30 Actualitatea tn economie
20,35 Amfiteatrul artelor. Revista TV a

„cîrttârii României'1 (cotor)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 6 februarie, ora 20 — 9 fe
bruarie, Ora 20. tn țară : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea și dimineața. 
Cerul va fi variabil ia Început, apoi 
se va acoperi in cea mai măre parte 
a țării. Vor cădea ninsori pe alocuri 
In sudul tarii la Începutul Intervalului, 
apoi adestea se vor extinde In toate 
zonele țării cu o frecvență mal mare 
In sud. Vlntul se va intensifica spre 
sfîrșitul intervalului din sectorul pre
dominant nordic cu viteze de pîna la 
60 km lâ oră in sudul șl estul țării. 

versat a fost evocată de îng. Gheor- 
ghe Turcu, directorul întreprinderii, 
și de A. I. Lavrentieva, adjunct al 
ministrului industriei ușoare din 
Uniunea Sovietică, vicepreședinte al 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. Vorbitorii 
au reliefat importanța tratatului 
pentru dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două partide, 
țări și popoare, evidențiind rolul 
hotăritor pe care l-au avut și il au 
întîlnirile și convorbirile la nive’l 
înalt pentru amplificarea raporturi
lor româno-sovletice in interesul re
ciproc, al cauzei socialismului, păcii 
și înțelegerii între popoare.

(Agerpres)

ÎNCREDINȚATE
clent și Ia termen; nu au luat mă
suri de inventariere a bunurilor și 
nu au urmărit sistematic modul de 
realizare a sarcinilor.

Alte reglementări din cuprinsul 
Setului normativ la care ne-am re
ferit privesc perfecționarea aprovi
zionării lehnico-materiale. a meca
nismului relațiilor contractuale in
tre întreprinderi și stabilirea răs
punderii materiale pentru Consecin
țele neindeplinlrii obligațiilor con
tractuale, precum și îmbunătățirea 
activității de tipizare a produselor 
și de normare a consumurilor, 
urmărindu-se buna precizare a sar
cinilor și răspunderilor în acest do
meniu. asigurarea tuturor condiții
lor pentru reducerea consumurilor 
materiale și energetice. Au fost 
aduse, de asemenea, perfecțio
nări sistemului financiar-bancar, 
de creditare a producției, s-au pre
văzut măsuri de sporire a răspun
derii și cointeresării oamenilor 
muncii in realizarea unei producții 
dc bună calitate, în creșterea efi
cienței întregii activități econo
mice.

Desigur,, ne-am referit doar Ia o 
parte din perfecționările de ordin 
legislativ ce au fost aduse meca
nismului economico-financiar, e- 
.xercitării autoconducerii și auto- 
gestiunii. în ansamblul lor, noile 
reglementări — care trebuie să fie 
larg popularizate, spre a fi bine 
cunoscute și însușite ds toți oame
nii muncii — sint menite să asi
gure cadrul normativ corespunză
tor îndeplinirii în condiții cit mai 
bune a sarcinilor complexe pe care 
oamenii muncii le au de realizat 
în acest an, in noul cincinal. Evi
dent, înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare a economiei naționale, 
de accentuare a laturilor calitative, 
intensive ale activității economice 
este strîns legată de acțiunea 
practică, pătrunsă de conștiința 

- participării revoluționare, a tutu
ror oamenilor muncii, de răspun
derea . și Spiritul de inițiativă cu 
care ei vor aborda sarcinile de 
plan Și le vor duce la îndeplinire, 
de grija pe care fiecare colectiv 
muncitoresc o va manifesta pen
tru buna gospodărire și dezvolta
rea părții din patrimoniul Socialist 
încredințată de popor spre admi
nistrare. Ca proprietari și benefi
ciari a iot ce se realizează în țâra 
noastră, oamenii muncii din fie
care unitate economică sint nemij
locit interesați ca prin eforturi co
mune, prin munca lor mereu mai 
spornică, de inaltă calitate și efi
ciență, să utilizeze cit mai bine, cu 
rezultate superioare, mijloacele 
tehnice, materiale și financiare de 
care dispun, asigurind astfel creș
terea mai rapidă a venitului na
țional, a avuției generale a socie
tății — baza hotărîtoare. a progre
sului necontenit, economic și so
cial, al patriei noastre socialiste.

21,00 Coptti — înaltă datorie față de 
viitorul națiunii. Reportaj (color)

21,15 invitație in studiourile Radloteie- 
vtziunii. Tinerețea la rampă. Par
tea a-tl-a (color). Concertul tine
rilor laureat! ai festivalurilor na
ționale și internaționale

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

viscolind local zăpada. Temperaturile 
minime nocturne vor fl cuprinse intre 
minus 20 și minus 10 grade, mai cobo- 
rîte tn nordul, centrul țării șl depre
siunile Intramontane din restul terito
riului, dar ușor mai ridicate în sud- 
estul extrem la început, iar cele maxi
me diurne Intre minus 13 și minus 3 
grade, tn București : Vremea vâ fi 
reee, geroasă noaptea șl dimineața. 
Cerul va fl variabil la început, apoi se 
va acoperi. Va ninge Îndeosebi in ulti
mele zile, cînd și vîntul va prezenta 
Intensificări temporare cu viteze de 
pfnâ ia 45 km la oră din sectorul nor
dic, viscolind 2ăpada. Temperaturile 
minime nocturne vor oscila intre mi
nus 15 șl minus to grade, Iar cele ma
xime diurne intre minus 6 și minus 
6 grade.

Intense acțiuni pentru asigurarea activității 
normale în zonele afectate de viscol

Ca ți in zilele precedente, în localitățile și zonele bintuite de viscol 
s-a acționat, ieri, energic pentru înlăturarea zăpezii de pe traseele de 
circulație, naționale și locale, pentru degajarea căilor de acces spre de
pozitele de materiale, precum și pentru reluarea transportului in comun. 
Sub coordonarea organelor de partid și de stat, îndrumați de organi
zațiile obștești, zeci și zeci de mii de cetățeni, elevi, militari, gospodine 
s-au alăturat mijloacelor mecanizate, aducirfd o contribuție importantă 
la normalizarea vieții economico-sociale din localitățile afectate de 
viscol.

Despre modul în care activitatea edililor, conjugată cu acțiunile 
cetățenești, a condus la înlăturarea consecințelor viscolului din zilele 
trecute relatează corespondenții „Scinteii" In cele ce urmează.

BUCUREȘTI 
în întreprinderi, 

se lucrează ritmic, 
potrivit graficelor 

de producție
Oamenii muncii din unitățile in

dustriale ale Capitalei, numeroși 
cetățeni au acționat energic pentru 
înlăturarea efectelor viscolului, in 
vederea asigurării desfășurării nor
male a producției, a întregii Vieți 
economico-sociale. Trebuie să men
ționăm că. în urma eforturilor sus
ținute ale oamenilor muncii, pre
cum și angajării acelor mijloace 
fnecanice care au lucrat la desză
pezire, s-a reușit degajarea căilor 
de acces spre toate întreprinderile 
și depozitele bazelor de aprovizio
nare cu materii prime și materiale

Ca urmare a măsurilor luate, îh- 
cepînd de luni munca s-a desfășu
rat ritmic, conform graficelor, in 
toate sectoarele. Centralele elec
trice din București — CET Vest, 
CET Sud și CET Grozăvești — 
funcționează normal, la parametri 
stabiliți. Si lucrătorii întreprinde
rii de distribuție a energiei elec
trice, intens solicitați în aceste 
zile, și-au făcut datoria, suprave
ghind și intervenind pentru a asi
gura buna funcționare a rețelelor 
de Alimentare cu energie electrică 
a unităților industriale din Capita
lă. a fermelor zootehnice și avicole 
din sectorul agricol Ilfov.

De pildă, la întreprinderile 
„23 August", „Republica", de 
mașini-unclte și agregate s-a lu
crat intens in aceste zile pentru a 
se asigura un start bun producției 
pe luna februarie. La „Republica", 
pe liniile de laminoare, s-au exe
cutat sute de tone de țeava nece
sare programului energetic. In sec
țiile întreprinderii de mașlnl-unel- 
te si agregate se află in lucru, în 
stadiu avansat de finalizare, cîteva 
comenzi pentru export. De remar
cat că stocul de semifabricate exis
tent asigură desfășurarea in ritm 
susținut a producției pentru pro
gramul de fabricație al următoa
relor săptămini. Aceeași activitate 
susținută o întîlnim și in întreprin
derile din platformele industriale 
Berceni, Militari și Pipera. Oame
nii muncii nutresc convingerea că 
rezultatele bune obținute în ianua
rie pot și trebuie amplificate în fe
bruarie prinlr-o muncă și mai spor
nică, mai bine organizată. Ei sînt 
hotărîți să amplifice sporul de pro
ducție realizat în prima lună a 
anului. (Dan Constantin).

TÎRGOVIȘTE: Acțiuni 
operative : efectele 
viscolului, practic, 

înlăturate
De fapt, „șantierul proptit!" âl 

consiliului popular municipal, cum 
sint denumite unitățile de salu
britate, domeniu public și transport 
in comun din Tirgoviște, a Început

cinema
• Var» sentimentalul SCALA (11 03 72)
— 0: ti; 13; 13; 17; 19. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; lâ: 17; 19.
• Marele premiu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 0; 11; 13: 15; 17; 19.
• Cu mîinile curate : BUZEȘTI 
(50 43 53) — 14; 16; 18.
• căsătorie eu repetiție : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Sper să ne mal vedem : FLACĂRA 
(20 33 40) — 1430; 16.30; 18,30.
• Racolarea : STUDIO (30 33 15) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19, ARTA (213180) — 
9: 11; 13; 13; 17: 19.
• Program special pentru copil — 9; 
11; J3; 15; 17, promisiuni — 19 : DOI
NA (16 35 30).
• Ultimul mohican : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
FEROVIAR (50 51 40) - 9; Ii; 13;
15; 17: 19.
• tunătorul de căprioare : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Răniți, fericire!: LUMINA (14 74 16)
— 9: li: 13; 15; 17: 19.
• nano, taxi:: festival (15 63 84)
— 9; 11; 13; 13; 17; 19. FAVORIT 
(45 3170) -r 0; 13; I»; 17; 19. EXCEL
SIOR (63 49 45) — 9: 11 ; 13; 13: 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11: 13; 
15; 17; 19.
O Potopul (1H și IV): UNION (13 49 04)
— 9: 12; 15; 18.
• Veșnic tineri : PACEA (71 30 63) — 
15: 17; 19.
• Fata fără zestre : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12: 13; 16.
• Alice: MIORIȚA (14 27 14) - 9; 

să Acționeze încă de duminică di
mineața, de la orele 3. Stratul de 
zăpadă depus in Cursul nopții 
âr fi putut influența negativ acti
vitatea economico-soclală a muni
cipiului, dar efectele lui au fost 
minime. în primul rind, a fost a- 
sfgurat accesul autovehiculelor spre 
magazinele alimentare. Iar in zori, 
la terminarea schimbului între
prinderilor cu foc continuu, acțiu
nea de deszăpezire era extinsă 
asupra tuturor cartierelor : celor 
circa 3,000 de oameni ai muncii 
teșiți din schimb de Ia Combinatul 
de oțeluri speciale, din mina So- 
tinga. de la întreprinderea Electro- 
centrale Doiceștl li s-au alăturat 
mii și mii do cetățeni. Astfel incit 
ziua de duminică a constituit „a- 
pogeul" activității de deszăpezire, 
reunind, practic, pe toți cetățenii 
apți de muncă din municipiu. In 
felul acesta, luni Ia amiază viața 
economico-soeiâlă în Tirgoviște se 
normalizase. în cursul zilei de ieri, 
activitatea cetățenilor era concen
trată la încărcarea și căratul 
mormanelor de zăpndă de pe rigole 
și de pe străzile lăturalnice. 
(Glieorghe Manea).

GIURGIU : Toți cetățenii 
au răspuns „prezent"

încă din prima zi de ninsori a- 
bundente și viscol. Ia chemarea co
mandamentului local, cetățenii mu
nicipiului Giurgiu, cu lopeți, cu 
sănii, in frunte cu deputății, au 
acționat pentru înlăturarea zăpezii. 
P? baza unui plan riguros alcătuit 
s-a dat prioritate deblocării căilor 
de acces spre unități vitale ale 
vieții economico-sociale din mu
nicipiu : centrala electrică de ter- 
moficare, combinatul chimic, fa
brica de piine, întreprinderea de 
industrializare a laptelui, punctele 
termice, piața agroaiimentară și 
principalele magazine. Datorită in
tervenției prompte a cetățenilor, a 
lucrătorilor din unitățile respecti
ve, toate acestea au funcționat 
normal.

Edilii municipiului au pus la 
dispoziție, în aceste zile, utilaje 
speciale, printre cafe 10 Wolle, 4 
autogredore șl 5 pluguri tractate. 
Zăpada a fost adunată în grămezi 
în anumite puncte, urmind să fie 
ulterior transportată. în acest fel, 
tot carosabilul, cu deosebire pe 
principalele artere de circulație, 
cum sint Calea București,. Câiea 
Sloboziei. Portului și altele, au 
rămas tot timpul deschise trans
portului de mărfuri și călători.

Tn prezent, acțiunile continuă, cu 
masiva participare a cetățenilor. 
(Ion Manea).

CĂLĂRAȘI : Activitatea 
și-a reluat cursul normal

De fapt, viața și- activitatea oa
menilor muncii, a locuitorilor mu
nicipiului Călărași și orașul Ol
tenița mi au fost, practic, afectate 
de puternicul viscol. Aceasta, pen
tru că atit comandamentele cit și 
comisiile speciale au acționat

H; 13; 18! 17; 19. CULTURAL (33 50 13) 
— to; 12,15; 14,30: ie,45; 19.
• In virtej : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.
• pilot de formula I : PATRIA 
(11 86 25) — 8.30; 10.30; 12.30: 14,45; 
12; 19.15. BUCUREȘTI (13 61 54) — 
8,45: 10,45; 12,45; 15; 17,16; 19.13, SALA 
MICĂ A PALATULUI — 17: 19,30.
• Intllnlre de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
• colina : CAPITOL (16 29 17) — 8,80; 
10,30: 12,45: 16; 17,15; 19,30.
• Atentle la Pană de vultur : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 16; 17; 19.
• Superpoltlistul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• piedone In Egipt s FERENTARI 
(30 49 83) — 15; 17; 19.
• Cobra se întoarce : GIULEȘTI 
(17 53 46) — 9; 11; 13; 15; 17: 10. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 11; 13; 13; 17; 
19, COSMOS 27 64 95) — 9; 11; 13; 
13; 17; 19.
• Avertismentul : COTROCENI 
(49 48 48) — lâ; 18.
• Toate mi se tnttmplă numai mie : 
MUNCA (21 50 97) — 13; 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul National (14 7111, Sala
mică) : Papa dolar — 17,30; (sala
Atelier) : Farul șl dl. Valentino — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Ctistescu, 
Solistă : Dana Borșan-Ămlra* * — 13. 

In ziua de 5 februarie 1086, din 
cauza peroanelor necurățate de ză
padă, precum și a timpului foarte 
scurt de staționare a trenurilor — 
doar 5—7 minute — in Gara de 
Nord nu s-au putut încărca Cole- 
tele cu ziarul „Scînteia“ in vagoa
nele poștale atașate la trenurile : 
nr. 7 005, care transportă Ziarul in 
județele Brăila și Galați, nr. 5 003, 
care transportă ziarul în județele 
Bacău, Buzău, Neamț și Vrancea.

Faptul vorbește de la sine despre 
o atitudine inexplicabilă privind 
activitatea, intr-un sector unde 
atributul esențial trebuie să fie, 
in permanență, ordinea desăvîrșită.

• Opera Româna (13 18 57) : peer 
Gynt — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Liliacul — 17.30,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O, ce zile frumoase ! — 17,30; (sala 
Grădina Icoanei, II95 44) : CînteC 
despre mine însumi — 17.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 16.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
șoareci de apă — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună

• Teatrul „C. I. Nottara" (50 31 03, 
sala Magheru) ; Karamazovil — 17; 
(sala Studio) : Marla norilor — 18.
• Teatrul Giuiești (14 72 34, sala 
Majestic) : Arta conversației — 18; 
sala Giuiești, 18 04 85) : Cursa de 
Vienă — 13.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rtdețl — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 17,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Un tinăr printre alții — 0; Cenușă
reasa — 15; Mary Poppins — 18,
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Guliver In țara păpușilor — 10; Făt- 
Frumos din lacrimă — 15; (sala Cos- 
mohauților) : Trei iezi cucuieți — 15.
• Circul Globus (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 16.
• Estrada Armatei (13 60 64. sala 
C.C.A) : „Atenție ! Estrada tn emi
sie" — 18.

prompt, mobilizînd atît mijloacele 
mecanice, cit și pe locuitori la 
înlăturarea consecințelor viscolu
lui. în primul rind. au fost cură
țate de zăpadă arterele spre locu
rile de muncă. în unitățile cu „foc 
Continuu", munca a decurs nor
mal.

în județ, viscolul a creat anumi
te dificultăți în zona drumurilor 
naționale, care asigurau accesul 
spr.e unitățile zootehnice din zo
nele Fundeni — Mînăstirea, Valea 
Argovei — Urbănesti. Frăsinet — 
Luptători — Tăriceni, și unde zăpa
da viscolită atinsese, pe alocuri, 
2.5—3 metri. Aici au fost concen
trate principalele utilaje și forțe 
umane, iar activitatea a reintrat 
în normal.

Ajutați de numeroși cetățeni, 
peste 230 de lucrători din sistemul 
întreprinderii de drumuri șl poduri 
au eliberat în numai cîteva ore de 
zăpadă drumurile de acces pe tra
seele Ceacu — Călărașii Vechi, 
Călărași — Ulmu, Iezeru — Mărcu- 
lești.

îeri, acțiunea a continuat în 
altă zonă afectată a județului : 
Budești — Vasilati, Plătărești — 
Fundeni și. mai ales, in zona com
plexelor Zootehnice, de la Sohat.u. 
Nuci și Vasilați. (Kodica Simio- 
nescu).

De la Ministerul 
Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
După cum informează Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicații
lor. în ziua de 5 februarie toate 
liniije si instalațiile feroviare au 
funcționat normal, continuîndu-se 
acțiunea de degajare a zăpezii din 
stații și triaje.

Pe drumurile naționale din Mun
tenia circulația se desfășoară ane
voios. pe un carosabil cu zăpadă 
frămînțată,( in grosime de piuă Ia 
4 cm. și, in unele zone, cu lăți
mea carosabilă redusă, lucrîndu-se 
fără întrerupere pentru îndepărta
rea Zăpezii.

în transporturile auto de 
mărfuri și călători mai sînt afec
tate județele Argeș. Buzău. Că
lărași. Dîmbovița, Dolj, Giurgiu, 
Mehedinți, Teleorman. Prahova, 
sectorul agricol Ilfov și municipiul 
București. Se acționează prin co
mandamentele județehe pentru des
zăpezirea drumurilor și aducerea 
autovehiculelor la sediul unităților 
în vederea reluării transportului în 
bune Condiții.

în porturile dunărene, precum și 
în portul Constanța, activitatea se 
desfășoară normai.

De asemenea, poșta si telecomu
nicațiile funcționează corespunză
tor.

* Aeroporturile din întreaga țară 
sînt deschise traficului.

(Agerpres)

Notă

HAVANA 5 (Agerpres). — Leonard 
Mehedinți transmite : La Havana 
continuă lucrările celui de-al treilea 
Congres al Partidului Comunist din 
Cuba. Miercuri, in ședința plenară, 
delegații au dezbătut și aprobat Ra
portul Comitetului Central, prezentat 
de tovarășul Fidel Castro Ruz, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba. în 
aceeași zi și-au început activitatea 
cele Opt comisii de lucru asupra 
punctelor înscrise pe ordinea de zi,

Mesajul de salut 
al Partidului Comunist Român

Stimați tovarăși,
în numele Partidului Comunist Ro

mân. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, adresăm 
delegațtlor la cel de-al lll-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cuba, comuniștilor, tuturor oameni
lor muncii din Republica Cuba un 
cald salut tovărășesc, împreună cu 
urări de succes deplin lucrărilor con
gresului dumneavoastră.

Comuniștii români, întregul nostru 
popor cunosc și apreciază realizările 
de seamă obținute de poporul cuba
nez ,— in anii construcției socialiste, 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Cuba — în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii și invățămin- 
tului, în ridicarea continuă a nive
lului Său de trai material și spiritual,

Sîntem ferm încredințați că sar
cinile pe care Vi Ie propuneți la 
acest congres pentru Viitoarea pe- 
rioaUă vor asigura accelerarea dez
voltării economico-sociale a Cubei, 
creșterea in continuare a bunăstării 
poporului cubanez.

Folosim acest prilej pentru a evo
ca cu satisfacție dezvoltarea rodnică 
a raporturilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cuba, dintre România și 
Cuba, in spiritul intilnirllor șt înțe
legerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Partidului Comu
nist din Cuba, președintele Consiliu
lui do Stat și a) Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba.

Ne exprtmăm ferma convingere 
că aceste bune raporturi vor conti
nuă să se dezvolte și să se adin- 
cească și în viitor, spre binele și in 
interesul popoarelor noastre, al cau
zei păcii și socialismului.

în mesaj sint relevate, în conti
nuare, realizările obținute de po
porul român în diferite domenii de 
activitate.

în prezent, poporul român, strins 
unit în jurul Partidului Comunist 
Român, ai secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
angajat plenar în transpunerea in 
viață a Programului partidului ds 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a hotărî- 
rilor Congresului al XIH-lea al 
P.C.R., pentru ridicarea țării pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Preoctipîndu-se de înfăptuirea 
neabătută a programului de con
strucție socialistă în România, parti
dul și statul nostru desfășoară, tot
odată, o largă activitate internațio
nală. promovează o politică de pace 
și colaborare cu toate statele lumii.

Partidul Comunist Român conside
ră că situația internațională actuală 
continuă să se mențină deosebit de 
gravă, ca urmare a continuării nestă
vilite a cursei înarmărilor, a existen
ței numeroaselor stări confllctuale și 
de tensiune, a crizei economice mon
diale, a politicii de forță, de ames
tec in treburile interne ale altor sta
te. Toate acestea au determinat o 
agravare fără precedent a relațiilor 
internaționale, menținerea și chiar 
creșterea pericolului unui nou război 
mondial, care, în condițiile actuale, 
s-ar transforma, inevitabil, intr-o ca
tastrofă nucleară.

în aceste imprejurări, considerăm 
că problema fundamentală a epocii 
noastre este oprirea cursei înarmări
lor și trecerea Ia dezarmare, în pri
mul rind la dezarmarea nucleară, 
apărarea dreptului suprem al oame
nilor, ai popoarelor la existență, la 
viață liberă și independentă.

Poporul român — ca de altfel toate 
popoarele lumii —■ a urmărit cu mult 
interes intilnirea la nivel înalt din
tre conducătorii Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americil. care a 
reprezentat un eveniment important 
în actuala situație internațională. In
tilnirea s-a încheiat cu unele rezul
tate pozitive.

La începutul acestui an, secretarul 
general al Comitetului Central al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaclov, a prezen
tat noile propuneri ale Uniunii So
vietice privind reducerea armelor 
nucleare și lichidarea, pină in anul 
2 000, a întregului arsenal de arme 
nucleare. P.C.R. consideră acest 
program ca foarte important. Reali
zarea lui va avea, fără îndoială, o 
mare însemnătate pentru desfășura
rea întregii vieți internaționale, va 

între care figurează proiectul pro
gramului partidului .și cel privind 
direcțiile economice și sociale pen
tru cincinalul 1986—1990.

Conducătorii delegațiilor unor 
partide de peste hotare, invitate la 
congres, au rostit cuvintări de salut.

Tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a rostit mesajul 
de salut al Partidului Comunist Ro
mân.

înlătura cea mai mare primejdie 
care amenință Însăși existența vieții 
pe planeta noastră. De aceea este 
necesar să sprijinim cu toată fermi
tatea și să acționăm cu toată hotă- 
rirea pentru realizarea acestui pro
gram.

în același timp, România este de 
părere că trebuie intensificată activi
tatea pentru dezarmare generală, 
pentru reducerea și a armelor clasi
ce. a efectivelor militare, deoarece 
numai pe această cale se va putea 
asigura o diminuare generală a în
cordării și a pericolului de noi 
războaie. De asemenea, partidul și 
statul nostru consideră că este — 
și continuă să fie — o necesitate tre
cerea la reducerea cheltuielilor mili
tare. ca o expresie a dorinței de a 
se ajunge la înfăptuirea programelor 
de dezarmare nucleară, de dezarmare 
generală, pentru a crea condiții in 
scopul eliminării războiului din viața 
oamenilor.

în activitatea noastră internațio
nală acordăm o atenție deosebită re
lațiilor cu toate țările socialiste, în
tăririi unității și solidarității lor in 
lupta pentru pace și socialism. Ex
tindem, totodată, relațiile cu țările 
în curs de dezvoltare, precum și cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. La baza tuturor acestor 
relații situăm in mod neabătut 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului re
ciproc.

Ne pronunțăm, cu fermitate pentru 
soluționarea tuturor conflictelor și 
stărilor de tensiune existente în dife
rite zone ale lumii, exclusiv pe cala 
politică, prin tratative, pentru elimi
narea cu desăvirșire în relațiile din
tre state a forței și amenințării cu 
folosirea forței.

România este pe deplin solidară 
cu lupta popoarelor din America 
Centrală, a popoarelor de pretutin
deni pentru apărarea dreptului de 
a-și hotărî singure calea dezvoltării 
economice și Sociale, fără nici un 
amestec din afară. Apreciem in acest 
sens eforturile „Grupului de la Con- 
tadora", ale cărui inițiative pot con
tribui Ia reglementarea ’prin nego
cieri a situației din America Centra
lă, la apărarea și salvgardarea drep
tului acestor popoare la dezvoltare 
liberă și independentă.

Partidul și statul nostru sint deo
sebit de preocupate de accentuarea 
fenomenului subdezvoltării, de adîn- 
cirea decalajelor intre țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate, 
de problema datoriilor externe ex
trem de mari care împovărează ță
rile în curs de dezvoltare — ceea ce 
reclamă instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale bazată pe 
deplină egalitate și echitate în rela
țiile dintre state.

Partidul Comunist Român dezvol
tă relații de prietenie și solidaritate 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, militează neobosit pen
tru realizarea unei unități de tip 
nou, bazată pe principiile egalității 
în drepturi, respectului dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili în mod 
autonom linia politică, strategia și 
tactica revoluționară. Promovăm, 
de asemenea, o largă colaborare cu 
partidele socialiste, social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele revoluționare 
și progresiste, antiimperialiste inte
resate în statornicirea unui climat 
de pace $i securitate internațională.

Apreciem că întărirea conlucrării 
și unității de acțiune ale tuturor 
acestor forțe revoluționare și înain
tate ale contemporaneității repre
zintă factorul hotăritor pentru afir
marea unui curs nou în viața inter
națională, de înțelegere, colaborare 
și pace, pentru asigurarea dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător destinele, de 
a-și înfăptui aspirațiile de libertate, 
independență și progres. în acest 
cadru, partidele și țările noastre pot 
aduce, după părerea noastră, o 
contribuție importantă la soluțio
narea marilor probleme ce confrun
tă astăzi omenirea, pentru triumful 
idealurilor socialismului în lume.

Vă adresăm cele mai calde urări 
de succes in înfăptuirea hotărîrilor 
importante pe care le veți adopta, 
puse in slujba intereselor poporului 
cubanez prieten, a cauzei păcii și 
progresului social, a edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
j • „SUGATIVĂ" DE RADIAȚII 
) SOLARE. La Battelle Memorial Instl’u-

te, din S.U.A., se experimentează, in pre- 
i rent. Un original procedeu de creștere a 
’ capacității unor materiale de a absorbi 
l radiațiile Solare. Este vorba de o nouă 
. metodă de modificare microscopică a su- 
* prafeței materialelor, grație căreia crește 
i capacitatea acestora de absorbție a luminii. 
’ Posibile aplicații ? în primul rind, in do- 
1 meniul conversiei energiei solare in ener- 
i gie electrică, apreciază specialiștii. Cum 
} s-ăr putea proceda ? Utilizindu-se supra- 
i fete mari de oglinzi care să Concentreze 
’ radiațiile solare reflectate pe o suprafață 
\ de formă pătrată, de 0,186 mp, realizată 
i dintr-un material cu capacitate sporită de 
1 absorbție a radiațiilor. S-ar dezvolta ast- 
i fel energia necesară acționării unei tur- 
’ bine.
j Cum se pot obține asemenea „sugative" 
i de radiații 7 Prin transformarea unei su

prafețe netede din cupru. Ia temperatură 
controlată, intr-una rugoasă care absoarbe 
radiațiile. în acest scop, se recurge la o 
metodă aplicată deja la acoperirea mate
rialelor care se bazează pe coliziunea parti
culelor încărcate cu energie pentru a dis
loca atomii de pe suprafețele metalice $i 
nemetalice $f a-i depune apoi. în strat uni
form. pe materialul care urmează a fi aco
perit.

• AVIOANE DINTR-UN ALIAJ 
MAI UȘOR Aluminiul utilizat Ia Con
strucțiile de avioane poate fi înlocuit. In 
proporție de 33—50 la sută, cu un aliaj 
de aluminiu-litiu, apreciază specialiștii fir
mei Pechiney, din Franță. Deși noul aliaj 
este de 2—3 ori mai costisitor decit alumi
niul. el prezintă interes intrucit permite 
reducerea greutății pieselor cu circa 10 Ia 
sută la volum egal. Și, in plus, la uzina- 
rea acestora, pierdetilâ de metal sint cu 

10 la sută mai scăzute, datorită calităților 
metalurgice deosebite ale noului aliaj. Deo
camdată, noul aliaj de aluminiu-litiu 
se produce doar Ia nivelul unei stații-pi- 
lot, dar pentru o etapă următoare se pre
vede realizarea unei capacități de produc
ție mai mari.

• ADEVĂRATELE FOCURI DE 
ARTIFICII care se produc în timpul su
durii electrice fac că, anual, să se iro
sească mari cantități de oțel, fără să mai 
vorbim de necesitatea de a se șlefui, Ul
terior. punctele de sudură, ceea că nece
sită un mare volum de muncă.

Tocmai pentru a înlătura aceste inconve
niente, ia laminorul din Cerepoveț, U.R.S.S., 
a început producția unei sirme speciale 
pentru electrozi care permite evitarea pier
derilor de metal datorate amintitelor 
„focuri de artificii". Materialul care nu mai 
risipește metalul, la sudură, a fost reali

zat de un colectiv de cercetători din U- 
craina.

• O ALTERNATIVĂ PENTRU 
CANALUL PANAMA? ••ProiectuI 
Orinoco-Meta", sub această denumire este 
cunoscut nohl drum pe apă și pe uscat 
cate urmează Să străbată Venezuela și Co
lumbia, de la Atlantic la Pacific. Deocam
dată existent doar pe planșeta proiectan- 
țildr, noul drum — ce vizează îmbunătă
țirea Schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, mult reduse in ultimii ani, ca 
urmare a costurilor ridicate ale transportu
rilor — va porni de la gurile fluviului Ori
noco, de pe coasta VenCzueleană a Atlan
ticului. continuindu-se pe fluviul Meta, din 
Columbia. Firește că, in acest scop, albiile 
ambelor fluvii vor trebui adaptate exigen
telor navigației. La Puerto Lopez, calea 
fluvială se va încheia, urmind apoi o rută 

de uscat — fie pe autostradă, fie pe calea 
ferată, plnă la orașul Buenaventura, de pe 
coasta columbiană a Pacificului, Magistrala 
„Orinoco-Meta". această nouă cale de la 
Atlantic la Pacific, va avea o lungime de 
2 663 km, dintre care 1889 pe apă.

Specialiștii apreciază că, grație noii ma
gistrale interoceanice, se va reduce costul 
transporturilor cu circa 40—50 de dolari la 
tona de mărfuri, cel puțin în cazul produ
selor siderurgloe din Venezuela. Totodată, 
magistrala va contribui la îmbunătățirea 
cooperării regionale intrucit este de aștep
tat ca și alte țări latino-americane să fo
losească noua rută, ca singură alternativă 
a Canalului Panama.

• „ALIAT" AL MATERNITĂȚII. 
Oameni de știință chinezi au Identificat 
un tip special de proteină care poate fi 
folosită cu bune rezultate in păstrarea sar
cinii la femei, mai ales in cazul apariției

unor anticorpi periclitind viabilitatea fă- 
tului în formare. Respectiva proteină a L 
fost extrasă din rădăcina unei plante din / 
familia cucurbitaceelor, s-a precizat intr-o l 
comunicare științifică prezentată, de cu- < 
rind, la Shanghai, in cadrul unui simpo- i 
zion internațional pe tema medicamentelor i 
obținute din plante. '
• IMUNIZARE LA BRONȘITĂ. J

Recent, oameni de știință din Newcastle, i 
Australia, au realizat un medicament deo- ’ 
sebit de eficace împotriva bronșitei. Acest » 
nou medicament stimulează anumite celu- i 
le din organism să producă anticorpi care ) 
asigură o imunizare a individului împotri- i 
va bronșitei. „Ceea ce surprinde este rolul ’ 
pe care îl joacă, >în cadrul mecanismului i 
prin care organismul devine rezistent la i 
respectiva boală, acțiunea de reciprocitate j 
ce se stabilește între sistemul respirator și 1 
cel intestinal", consemnează revista austra- .’ 
liană „Știință și energie". I

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

t



ANUL INTERNATIONAL 
AL păcii

SPANIA : Demonstrație a partizanilor 
ieșirii din N.A.T.O.

MADRID. — La Barcelona a avut 
loc o mare demonstrație a partiza
nilor ieșirii Spaniei din N.A.T.O. 
Demonstrația, care a marcat înche
ierea campaniei de stringere de

4

VENEZUELA: Constituirea
pentru pace, securitate regională și democrație"

CARACAS. — în capitala Venezue
la a fost constituită „Comisia sud- 
americană pentru pace, securita
te regională și democrație” — trans
mite agenția Prensa Latina, citind 
un comunicat oficial. Obiectivul 
central al activității acestei comi
sii îl constituie definirea concep
tului latino-american de securitate 
regională, sprijinirea proceselor 
naționale de transformări democra
tice din regiune și stimularea coo
perării politice regionale în scopul 
transformării / 
zonei caraibiene 
a păcii. *

Ofensiva de primăvară" a sindicatelor ț 
lichidarea armelor nucleare ț

*

Americii Latine și 
! intr-o amplă zonă

JAPONIA: 
sub semnul

ir
luptei pentru
Tokio s-au deschis 

Consiliului
TOKIO. — La 

lucrările Congresului 
General al Sindicatelor din Japo
nia (SOHYO) — cea mai importan
tă organizație profesională japone
ză ce include în rîndurile sale peste 
4,5 milioane de membri. Pe ordinea 
de zi a forumului sindical nipon se 
află dezbaterea programului de ac
țiuni pentru primăvara anului 1986.

DeSchizînd lucrările, Takeshi Ku- 
rokawa, președintele SOHYO, a 
subliniat hotărîrea sindicatelor de

NUMIRI. Sub președinția lui Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, la Phe
nian s-a desfășurat o reuniune co
mună a Biroului Politic al C.C. al
P.M.C. și a Comitetului Popular 
Central al R.P.D.C. — transmite 
agenția A.C.T.C. Cu acest prilej, 
Hong Song Nam a fost numit vice- 
premier al Consiliului Administra
tiv și președinte al Comisiei de 
stat a planificării, Hong Si Hak — 
vicepremler al Consiliului Admi
nistrativ și președinte al Comisiei 
pentru industria minieră, iar Chu 
Gil Bon — președinte al Comisiei 
pentru industriile chimică și 
ușoară.

VIZTTA LA TEHERAN. La in
vitația părții iraniene, informea
ză agenția T.A.S.S., G. M. Kor
nienko, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., a 
efectuat o vizită la Teheran. El a 
purtat convorbiri cu președintele 
țării-gazdă, Seyyed Aii Khamenei, 
cu președintele Adunării Națio
nale Consultative — parlamentul 
— Akbar Hashemi Rafsanjani, cu 
primul ministru. Mir Hussein 
Moussavi, cu alte persoane ofi
ciale. Au fost abordate probleme 
ale relațiilor dintre U.R.S.S. șl 
Iran, precum și aspecte ale vieții 
internaționale, inclusiv probleme 
regionale de interes comun.

semnături pe apelul care cere ca 
Spania să se retragă din pactul 
nord-atlantic, a fost urmată de un 
miting al partizanilor păcii;

*
i
*„Comisiei sud-omericane

Comisia va milita pentru desfiin
țarea bazelor militare străine din 
regiune, denuclearizarea Americii 
Latine și zonei caraibiene, soluțio
narea tuturor conflictelor pe căi 
politice prin negocieri.

Din „Comisia sud-americană pen
tru pace, securitate regională și de
mocrație" fac parte personalități 
politice latino-americane și carai
biene. Secretar general al organi- . 
zatiei a fost desemnat Juan Soma- | 
via, președintele Institutului lati- • 
no-american de studii transnațio
nale.

a acționa In vederea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și viață ale 
celor ce muncesc, pentru intensi
ficarea acțiunilor în favoarea păcii 
și dezarmării, a lichidării definiti
ve a armelor nucleare. El a afirmat 
că în acest an — proclamat de
O.N.U. „An internațional al păcii” 
— in cadrul „Ofensivei de primă
vară a sindicatelor” vor avea loc 
ample manifestații pentru pace și 
dezarmare, pentru menținerea sta
tutului nenuclear al Japoniei.

ILE DE PRESA 
e scurt

LA GENEVA a avut loc, la 5 
februarie, ședința grupului pentru 
armamentele strategice din cadrul 
negocierilor sovieto-americane pen
tru armamentele nucleare și cos
mice, transmite agenția T.A.S.S.

PARLAMENTUL DANEZ a a- 
doptat proiectul de lege cu privire 
la organizarea, la 27 februarie, a 
unui referendum național in legă
tură cu programul de reformă a 
Pieței comune. După cum se știe, 
în luna ianuarie, majoritatea depu- 
taților forului legislativ suprem 
din Danemarca au respins in două 
rinduri propunerea guvernului de a 
sprijini măsurile de reformă a 
C.E.E. In opinia majorității parla
mentului danez, reformele preconi
zate ar transforma o serie de in
stituții ale C.E.E. în organisme su- 
pranaționale, ceea ce ar constitui 
un impediment pentru țară In pro
movarea unei politici interne și ex
terne independente.

Intensificarea cooperării internaționale
— pe agenda Consiliului Economic și Social al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— întărirea cooperării internaționa
le, depășirea consecințelor crizei 
economice mondiale, lupta împotri
va discriminării rasiale sînt cîteva 
dintre principalele probleme ce vor 
sta în atenția Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. (ECOSOC) în 
următorii doi ani. Acest program 
este examinat in cadrul sesiunii or
ganizatorice a consiliului — unul 
dintre principalele organisme ale 
O.N.U. — ale cărei lucrări s-au des
chis la sediul din New York al Na
țiunilor Unite.

Reuniune consacrată situației critice din sudul Africii
LUSAKA 5 (Agerpres). — După 

două zile de dezbateri, in capitala 
Zambiei au luat sfîrșit lucrările re
uniunii țărilor africane din „prima 
linie" și a delegației ministeriale a 
Comunității economice (vest-) euro
pene (C.E.E.) consacrate analizei si
tuației critice din sudul continentu
lui, ca urmare a politicii de apar
theid din R.S.A. și a acțiunilor pro
vocatoare și de ingerință ale guver
nului de la Pretoria în relațiile cu 
statele africane vecine. Comunicatul 
final dat publicității subliniază im
portanța exercitării de presiuni in
ternaționale asupra R.S.A. în vede
rea „eliminării sistemului de apar
theid prin mijloace pașnice, în inte
resul păcii și stabilității în Africa 
de Sud și în regiune”.

Documentul enunță și „un plan de 
pace” in cinci puncte privind solu
ționarea situației din R.S.A., care 
reclamă suspendarea stării de ur
gență, recunoașterea partidelor poli
tice interzise, cum sînt Congresul 
Național African (A.N.C.) și Con
gresul Panafrican, eliberarea din în
chisoare a liderului A.N.C., Nelson 
Mandela, punerea în libertate a tu
turor deținuților politici, deschide
rea unui dialog între autoritățile de 
la Pretoria și toți liderii politici, in
clusiv a celor de culoare aflați în 
detenție.

ȘOMAJ. în luna ianuarie 1986, 
numărul șomerilor a crescut în 
R.F.G. cu 243 000 in comparație cu 
luna precedentă și a ajuns la 
2 600 000, a anunțat, la Niirnberg, 
Direcția federală de statistică a 
R.F.G. In acest fel, numărul ac
tual de șomeri reprezintă 10.4 la 
sută din populația activă a țării.

DECES. Branko Pesicl, vice
președinte al Prezidiului R.S. Ser
bia, revoluționar iugoslav de frun
te, a încetat din viață în vîrstă de 
64 de ani — anunță agenția Taniug.

REPRESIUNI ANTIDEMOCRA
TICE. Peste 2 000 de polițiști sud- 
coreeni au fost mobilizați marți 
pentru reprimarea și dispersarea 
celor aproximativ 1000 de stu- 
denți adunați în incinta Universi
tății Naționale pentru a manifesta 
împotriva politicii antipopulare 
duse de actualul regim de la Seul. 
Intre polițiști și studenți s-au pro
dus ciocniri. în cadrul mitingului

Un loc important în cadrul dezba
terilor îl vor ocupa prevederile re
zoluției Adunării Generale a O.N.U. 
care a proclamat anul 1986 „An in
ternațional al păcii”. Discuțiile din 
prima zi a lucrărilor au evidențiat 
că dezvoltarea economică și socială 
a statelor poate fi realizată numai 
în condițiile unei păci trainice, ale 
dezarmării și utilizării în folosul în
tregii umanități a mijloacelor finan
ciare și materiale ce sînt destinate 
în prezent scopurilor militare.

După ce condamnă „actele mili
tare de agresiune și destabilizare co
mise împotriva țărilor vecine din re
giune”, in comunicat se cere „retra
gerea totală a trupelor sud-africane 
din Angola”. Este condamnată, tot
odată, ocuparea ilegală a Namibiei.

Incident rasist in parlamentul 
sud-african

PRETORIA 5 (Agerpres). — Unui 
grup de deputați metiși li s-a inter
zis, mărfi, accesul în salonul rezer
vat albilor la restaurantul „parla
mentului" sud-african, relatează a- 
gențiile France Presse și Associated 
Press. Șeful de sală, un alb, a refu
zat să servească masa deputaților 
metiși motivind că, potrivit sistemu
lui de apartheid, mai există alte 
două, rezervate unul metișilor și al
tul celor de origine indiană. Negrii, 
care reprezintă peste 70 la sută din 
populația țării, sint excluși de Ia 
orice reprezentare parlamentară, pre
cizează A.F.P.

După incident, unul din deputății 
metiși a declarat agenției A.P. : In 
R.S.A. „apartheidul este încă in plină 
vigoare" și acest lucru este dovedit 
la puțin timp după ce președintele 
Botha a promis efectuarea de refor
me in sistemul de segregație rasială.

s-a hotărit formarea unui orga
nism interuniversitar, care să 
coordoneze activitatea politică a 
studenților pentru instaurarea de
mocrației în Coreea de Sud.
' FENOMEN SOLAR. O intensifi
care a proceselor desfășurate in in
teriorul Soarelui a determinat apa
riția la extremitatea discului solar 
a unui puternic jet de materie in
candescentă. După cum informează 
agenția U.P.I., citind declarația unui 
specialist american, fenomenul a 
putut fi observat in dimineața zi
lei de marți, iar efectele sale ar 
urma să fie resimțite pină in cursul 
zilei de Joi. Printre aceste conse
cințe, a fost menționată producerea 
unei furtuni magnetice care, la rîn- 
dul ei, va perturba semnalele ra
dio de inaltă frecvență, afectind co
municațiile navale, precum și cir
cuitele telefonice. De asemenea, 
furtuna magnetică va determina 
modificări ușoare ale orbitelor pe 
care evoluează o serie de sateliți. 
Ultimul fenomen de acest gen a 
fost semnalat la 22 ianuarie 1985, 
adaugă agenția.

IN UNIUNEA SOVIETICA a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-1 730”, destinat con
tinuării explorării spațiului cos
mic — informează agenția T.A.S.S.

In sprijinul inițiativelor 
„Grupului 

de la Contadora"
CARACAS 5 (Agerpres). — O mi

siune a Internaționalei Socialiste, 
reunind personalități politice din 
America Latină și Europa occiden
tală, a inițiat, la Caracas, un turneu 
de studiere a situației din America 
Centrală și în sprijinul inițiativelor 
„Grupului de la Contadora” in fa
voarea instaurării păcii în regiune 
— informează agenția I.P.S. Condu
să de fostul președinte venezuelean, 
Carlos Andres Peres, vicepreședinte 
al Internaționalei Socialiste, misiu
nea va efectua vizite în Costa Rica, 
Guatemala. Nicaragua, Mexic, ur- 
mind ca la 10 februarie să ajungă 
în S.U.A. Convorbirile pe care le va 
avea cu autoritățile din aceste state 
vor fi consacrate găsirii de soluții 
care să permită depășirea actualei 
crize din zona centrp-americană. Pe 
baza datelor culese se va pregăti o 
informare ce va fi prezentată în ca
drul reuniunii Secretariatului Inter
naționalei Socialiste, programată să 
aibă loc in luna iunie, la Lima.

ORIENTUL MIJLOCIU

CAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo 
a început miercuri o nouă rundă de 
negocieri egipteano-israeliene în 
problema de frontieră Taba. După 
cum se știe, guvernele celor două 
țări au convenit să recurgă la arbi
traj internațional în vederea solu
ționării acestei chestiuni.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Președin
tele Camerei Deputaților a Libanu
lui, Hussein Husseini, nu a dat curs 
cererii șefului statului libanez. Amin 
Gemayel, de a convoca deputății in 
vederea examinării textului acordu
lui tripartit semnat de principalele 
miliții libaneze — creștine, șiite și 
druze.

Blocajul situației politice s-a tra
dus printr-o cădere spectaculoasă a 
lirei libaneze, al cărei curs s-a redus 
cu aproape 16 cenți în raport cu do
larul. Cursul de schimb al monedei 
naționale a ajuns miercuri la 28 lire 
libaneze Ia dolar, față de 24 lire 
libaneze la deschiderea tranzacțiilor, 
în aceeași zi.

BEIRUT 5 (Agerpres). — în apro
pierea orașului Saida din sudul Li
banului au avut loc, miercuri, pu
ternice lupte între milițiile așa-zisei 
„Armate a Libanului de Sud” — 
crâată și finanțată de Israel — șl mi
lițiile musulmane din zonă, au de
clarat surse ale securității libaneze 
citate de Reuter.

Mai multe obuze de artilerie au 
explodat în vecinătatea satelor afla
te în sectorul de confruntări.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Auto- 
’ritățile militare israeliene de ocupa
ție au expulzat alți trei palestinieni 
din teritoriul de pe Malul de vest 
al Iordanului și Gaza. Cei trei pa
lestinieni, care nu au fost judecăți, 
au fost acuzați de a fi membri ai 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Măsura face parte din valul de 
acțiuni represive israeliene împotri
va populației palestiniene din teri
toriile arabe ocupate în încercarea 
de a descuraja lupta acesteia împo
triva ocupației.

In legătură cu deturnarea de către Israel...... .......... .. ....... ........ -. ............ .... ........
a unui avion de pasageri libian

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMÂNE DE PRESA „AGERPRES"I • ”
Agenția română de presă „Ager

pres" este împuternicită să declare 
urnrtătoarele :

Deturnarea de către avioane mi
litare israeliene a avionului libian 
de pasageri pe ruta Tripoli — Da
masc și obligarea acestuia să ateri
zeze în Israel constituie un act 
inadmisibil de încălcare gravă a 
normelor și convențiilor internațio
nale, a relațiilor dintre state.

Opinia publică din țara noastră 
condamnă cu hotărire asemenea ac
țiuni de piraterie care pun in peri
col siguranța traficului aerian și 
viața pasagerilor, generind stări de 
tensiune și încordare, ce pot avea 
urmări deosebit de grave pentru 
pacea și securitatea întregii lumi. 
Organizațiile internaționale, opinia 
publică mondială trebuie să ia po
ziție hotărîtă împotriva unor aseme

Unanimă condamnare
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).

— Consiliul de Securitate al Națiu
nilor Unite s-a întrunit marți seara, 
la cererea Siriei, pentru a lua in dis
cuție actul de forță comis de avioa
ne militare israeliene împotriva unui 
avion civil libian cu pasageri la bord, 
care a fost obligat să aterizeze în 
Israel.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, ambasadorul sirian a declarat 
că „acest act reprezintă violarea tu
turor acordurilor internaționale cu 
privire la protecția traficului aerian 
și a pasagerilor ; este un caz de pi
raterie aeriană, de terorism interna
țional îndreptat împotriva aviației 
internaționale". El a cerut Consiliu
lui de Securitate să condamne cu 
tărie această acțiune, care, „dacă ar 
rămine nesancționată, ar încuraja la 
comiterea altor agresiuni”.

Consiliul de Securitate și-a între
rupt dezbaterile, ele urmînd să fie 
reluate la o dată ca va fi stabilită 
ulterior.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Intr-un comunicat difuzat la Na
țiunile Unite, secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
apreciat interceptarea avionului li
bian de pasageri de către aparate 
militare israeliene drept „un inci
dent serios și foarte grav”, trans
mite agenția France Presse. De a- 
semenea. după o întrevedere cu re
prezentantul Siriei la Națiunile Uni
te, Perez de Cuellar și-a exprimat 
„profunda îngrijorare” față de acest 
act, menționează agenția.

TUNIS 5 (Agerpres). — Intr-un co
municat dat publicității la Tunis, se
cretarul general al Ligii Arabe a 
condamnat în termeni energici de
turnarea avionului libian de către a- 
viația militară israeliană. Acest act 
reprezintă o încălcare a normelor in
ternaționale ale navigației aeriene 
civile, menită să ducă la eșecul e- 
forturilor de pace în Orientul Mij
lociu. se arată în comunicat.

TRIPOLI 5 (Agerpres). — Intr-o 
scrisoare adresată secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, secretarul Comitetului 
Popular al Biroului de legături ex
terne al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste. Aii Abdel Sa
lam Treki. subliniază că actul pira
teresc israelian comis împotriva 
unul avion civil aparținlnd liniilor 
aeriene libiene, constituie o Încălcare 

Convorbiri egipteano-iugoslave

nea practici periculoase ce sfidează 
cele mai elementare norme ale drep
tului internațional, să acționeze 
pentru adoptarea de măsuri hotări- 
te, care să pună capăt cu desâvirși- 
re unor astfel de acte ce nu pot fi 
admise, sub nici un motiv, în viața 
internațională. Este necesar să se 
facă totul pentru a se asigura de
plina securitate a zborurilor, respec
tarea regulilor de navigație aeriană, 
a tuturor normelor care reglemen
tează raporturile dintre state I

In spiritul politicii sale consecven
te de pace și colaborare, România 
s-a pronunțat și se pronunță ferm 
pentru eliminarea oricăror acte de 
forță și de amenințare cu forța in 
relațiile internaționale, pentru solu
ționarea numai și numai pe calea 
politică, a tratativelor, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

pe plan internațional
flagrantă a legilor internaționale, a 
acordurilor și tratatelor care asigură 
libertatea și securitatea zborului ae
rian.

PARIS 5 (Agerpres) — Ministrul 
francez al relațiilor externe. Roland 
Dumas, și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu interceptarea de că
tre avioane militare israeliene a 
avionului de pasageri libian. Evocînd 
această problemă în ședința de 
miercuri a Consiliului de Miniștri 
al Franței, Roland Dumas a subli
niat că actul comis „este de natură 
să sporească tensiunea în această 
regiune a lumii" în care nu era ne
cesară o nouă înăsprire a situației.

RIAD 5 (Agerpres). — Condam- 
nînd energic interceptarea avionului 
de pasageri libian, regele Fahd al 
Arabiei Saudite a calificat această 
acțiune drept o violare flagrantă a 
normelor internaționale — transmi
te Saudi Press Agency.

LONDRA 5 (Agerpres) — Intr-o 
declarație oficială dată publicității 
miercuri, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Geoffrey 
Howe, a condamnat acțiunea israe
liană împotriva avionului de pasa
geri libian, calificind-o ca „nejusti
ficată” și constituind un „precedent 
periculos și o violare a legalității 
internaționale".

AMMAN 5 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității de agen
ția iordaniană Petra, regele Hussein 
al Iordaniei a calificat interceptarea 
avionului de pasageri libian drept 
„un act de pirateție aeriană”.

BEIJING 5 (Agerpres). — Guver
nul R.P. Chineze condamnă cu pu
tere autoritățile israeliene pentru 
trimiterea unor avioane de luptă 
care au interceptat și forțat să ate
rizeze un avion de pasageri libian șt 
apreciază aceasta drept un act tero
rist prin care se încalcă după bunul 
plac normele de bâză ale dreptului 
internațional — relatează agenția 
China Nouă.

KHARTUM 5 (Agerpres). — Su
danul condamnă cu putere intercep
tarea avionului de pasageri libian 
de către aparatele israeliene, pe 
care o califică drept „un act de pi
raterie aeriană, ce contravine nor
melor internaționale", se arată Intr-o 
declarație a Ministerului sudanez de 
Externe, citată de agenția KUNA.

Soluționarea problemelor agroalimentare ale țărilor în curs 
de dezvoltare impune o largă colaborare internațională
în plinâ desfășurare a celei mai complexe revoluții tehnico-științifice, 

In care geniul uman a realizat uriașe cuceriri in domeniile științei și 
tehnologiei, în cunoașterea spațiului cosmic, circa o treime din populația 
globului' continuă să trăiască în condiții de subdezvoltare, in regiuni 
în care domnesc foametea și sărăcia, urmare a vechii politici colonia
liste, a relațiilor inechitabile și măsurilor economice discriminatorii prac
ticate în viața internațională. Popoarele din aceste regiuni, ca și din 
alte zone rămase în urmă ale lumii, depun eforturi susținute pentru 
valorificarea resurselor naționale și asigurarea progresului economic șl 
social. Dar lichidarea subdezvoltării, a grelei moșteniri a trecutului, și 
prin aceasta a durerosului flagel al foametei, cere, totodată, acțiuni uni
te din partea tuturor popoarelor, o largă colaborare internațională.

In acest cadru — așa cum arată secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu - o contribuție 
activă poate aduce F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură), prin acțiuni in direcția întăririi conlucrării interna
ționale în domeniul agriculturii și alimentației, a soluționării, cu forțe 
unite, a problemelor pe care le întîmpină unele țări in aceste sectoare 
de mare Importanță pentru viața și bunăstarea popoarelor, pentru pro
gresul omenirii.

Pornind de la aceste cerințe majore care stau în fața F.A.O., ne-am 
adresat domnului EDOUARD SAOUMA, director general al acestei in
stituții specializate din sistemul Națiunilor Unite, cu rugămintea să îm
părtășească opiniile sale cu privire la aceste probleme.

— Vă rugăm si vă referiți la ac
tivitatea F.A.O. in domeniul co
operării internaționale in vederea 
soluționării problemelor alimentare 
și agricole ale lumii in care trăim. 
— După crearea sa, acum 40 de ani, 

F.AO. a evoluat avînd în vedere 
mutațiile survenite pe scena inter
națională : numărul statelor mem
bre a crescut de la 44 la 158, o serie 
de țări au acces la un stadiu de dez
voltare înaintat. Așa cum a fost pre
văzut la constituire, noi continuăm 
să reunim și să difuzăm informații 
și studii asupra alimentației și agri
culturii, să servim ca centru de con
sultări și ca forum de dezbateri asu
pra multiplelor aspecte ale acestor 
două sectoare ale economiei mon
diale. în ultima vreme, F.A.O. a cu
noscut o remarcabilă dezvoltare în 
domeniul acțiunii directe, fiind din 
ce in ce mai prezentă pe teren, gra
ție ansamblului programelor de asis
tentă tehnică. Astfel, concepțiile 
noastre au evoluat mult in ce pri
vește rolul pe care trebuie să-l joace 
secretariatul unei Instituții specia
lizate pentru a putea fi realizate cit 
mai rapid posibil obiectivele enun
țate in Carta constitutivă a F.A.O.

Idealurile care i-au animat pe fon
datorii F.A.O. nu și-au pierdut cu 
nimic din actualitate. Patruzeci de 
ani după constituirea acestei insti
tuții, lupta contra foametei și mize
riei constituie dominanta activității 
sale de zi cu zi. Sfidarea este dublă; 
pe de o parte, este vorba de a ajuta 
fiecare țară să-și hrănească popu

lația, iar, pe de altă parte, să se 
asigure venituri echitabile pentru 
producătorii agricoli. Intr-un mo
ment sau altul din istoria lor, aproa
pe toate statele au trebuit să se con
frunte cu această dublă sfidare. Dar 
este iluzoriu să se caute rezolvarea 
problemelor agricole numai in con
textul national. Este de la sine înțe
les că statelor înseși le aparține 
dreptul de a elabora și a pune in 
practică politicile agricole cele mai 
apte intereselor proprii, dar în a- 
ceastă acțiune statele trebuie să țină 
cont de recăderile posibile, din alte 
țări, și să nu cedeze tentației de a 
decide unilateral protejarea unui 
anumit sector din agricultură sau de 
a favoriza un grup ori altul de con
sumatori.

Pentru a evita acest gen de „distor
siuni” sînt necesare lungi și tenace 
consultări și aranjamente prudente. 
Exact acesta este demersul esențial 
pe care F.A.O. îl încurajează perma
nent pentru a coordona mai bine 
măsurile de promovare și protejare a 
agriculturilor naționale. Fie că este 
vorba de protejarea resurselor gene
tice, animale și vegetale, de elabora
rea normelor alimentare internațio
nale sau de adoptarea unui cod in
ternațional de conduită pentru dis
tribuirea și utilizarea pesticidelor, 
F.A.O. poate să se mîndrească cu 
faptul că a contribuit la avansarea 
cooperării internaționale asupra a- 
cestor probleme care interesează toa
te națiunile, dar pe care nici una 
nu poate să o rezolve separat

Agricultura, în cursul acestor 40 de 
ani, a suferit mutații extraordinare. 
In prezent, lumea poate să hrăneas
că de două ori mai mulți oameni de- 
cit în 1945 și, în majoritatea cazuri
lor, mult mai bine. Acesta este unul 
dintre rezultatele Încurajatoare ca 
reies din cea de-a cincea anchetă ali
mentară. In țările industrializate, 
randamentele agricole au atins re
corduri neegalate. In țările in curs 
de dezvoltare, randamentul mediu la 
cereale s-a dublat între anii 1948— 
1984. Țările cele mai populate din 
Asia — R. P. Chineză, India, Indo
nezia, în special — realizează autosa- 
tisfacerea necesităților șt dispun

Convorbire cu 
Edouard SAOUMA, 

directorul general ăl F.A.O.

Pentru a înțelege mai bine princi
palele obstacole pe care le întîm- 
pinăm in această direcție, nu trebuie 
să pierdem din vedere faptul că 
lupta noastră pentru a elibera uma
nitatea de foamete se inscrie in con
textul unei realități din ce în ce mai 
complexe. Și dacă nu putem evita 
această complexitate de probleme 
(protectionism, datoriile externe, di
minuarea ajutorului internațional) 
aceasta nu trebuie să o lăsăm să ne 
împiedice să vedem cu claritate lu
crurile. Astfel, trebuie văzut clar că 
dintotdeauna securitatea alimentară 
și stabilitatea politică au fost strins 
legate. De-a lungul secolelor, aproa
pe toată activitatea umană era con
sacrată muncii cimpului, practic, de 
aceeași manieră ca in epoca romană, 
acum 2 000 de ăni. Astăzi, proble
mele care se pun sînt total diferite. 
Pactul mondial asupra securității 
alimentare, adoptat de recenta Con
ferință a F.A.O., este un document ce 
are nu numai valoare de simbol. El 
fixează criterii morale și definește 
linii de acțiune, ce trebuie să ajute 
guvernele lumii întregi în vederea 
asigurării unei mai bune securități 
alimentare. Acesta este un pas îna
inte în vederea eliminării foametei 
și malnutritiei.

Planeta noastră are astăzi 4,6 mi
liarde de locuitori. Hrănirea lor este 
mai mult o problemă de repartiție 
și de distribuție decit de producție. 
Realitatea a dovedit că lumea este' 
capabilă să asigure subzistenta în
tregii sale populații. Din nenorocire, 
în virtutea diviziunii muncii, situația 
mondială este total paradoxală : in 
agricultura modernă a majorității ță
rilor industrializate, producția a 
crescut adesea mai repede decit ce
rerea internă și piețele externe ac
cesibile, creindu-se in aceste țâri 
excedente cu care nu se știe ce să 
se facă. In majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare, agricultura tra
dițională n-a reușit să tină ritmul 
creșterii demografice. Astfel, aceste 
țări sînt obligate să cheltuiască pu
ținele devize de care dispun pen
tru a cumpăra produse alimentare 
din exterior și să trebuiască să con
teze pe ajutorul internațional.

Pentru aceste țări povara datoriei 
externe a depășit pragul tolerabil 
— și nu există nici o rază de spe
ranță. Serviciul, datoriei externe a 
depășit în anumite țări din Africa 
subsaharlană 50 la sută din produsul 
intern brut. Cursul la aproape toate 
produsele agricole este in scădere și 
nu se poate întrevedea o relansare a 
piețelor în viitorul apropiat. Politi
cile agricole naționale, In special 
cele duse de statele industrializate 

dezvoltate, provoacă, între altele, 
distorsiuni care nu fac decit să agra
veze lucrurile. Astfel, presiunile in 
favoarea protecționismului se accen
tuează și aceasta nu poate să aibă 
decit grave repercusiuni asupra ță
rilor în curs de dezvoltare. De alt
fel, situația acestora din urmă este 
cu atit mai gravă cu cit majoritatea 
acordurilor internaționale asupra 
produselor agricole aproape că au 
devenit literă moartă. Fără o libera
lizare a comerțului international, 
adică o scădere a barierelor comer
ciale sau chiar suspendarea lor, exis
tă puține șanse de ameliorare a si
tuației țărilor sărace.

— Cum vedeți cooperarea Intre 
România și F.A.O. ?
— Vă mulțumesc pentru această 

întrebare care îmi dă prilejul să 
subliniez excelenta cooperare dintre 
România și F.A.O. Relațiile sînt foar
te strinse, in multe domenii. Parti
ciparea României este activă în re
țele europene de cercetare, îndeosebi 
în ce privește floarea-soarelui, soia, 
porumbul, pesticidele, dar și multe 
altele. Astfel. România este cea care 
asigură conducerea Centrului de 
coordonare a rețelei europene a 
florii-soarelui și, după cum se știe, 
la București au avut loc, în 1985, 
consultările rețelei europene de coo
perare in cercetarea privind soia.

In sfîrșit, mărturie a sensibilității 
pe care țara dumneavoastră o are 
fată de problemele lumii a treia și 
ale cooperării Sud-Sud, România a 
fost gazda, la București, a reuniunii 
mondiale asupra cooperării econo
mice intre țările în curs de dezvol
tare în sectorul alimentar și al agri
culturii, organizată de „Grupul celor 
77". Această importantă reuniune in
ternațională, care a avut loc într-un 
climat de recesiune mondială, a avut 
meritul de a reafirma voința de 
cooperare economică a țărilor în 
curs de dezvoltare in domeniul ali
mentației și agriculturii. Convinsă 
de necesitatea întăririi cooperării 
economice intre țările în curs de dez
voltare. F.A.O. a jucat un rol activ 
și dinamic în toate instanțele unde 
a participat. Așa cum am declarat 
în cuvîntul introductiv al reuniunii 
de la București, am convingerea că 
In acest domeniu rezidă șansele de a 
se ajunge la aranjamente practice 
care să permită țărilor în curs de 
dezvoltare să depășească obstacolele 
și să-și realizeze deplin și eficace 
obiectivul autoindependențel colec
tive.

Convorbire consemnată de 
Valentin PAUNESCU

CAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo 
au avut loc convorbiri între pre
ședintele R. A. Egipt, Hosni Muba
rak, și președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, Radovan Vlaikovici. După 
cum transmite agenția Taniug, s-a 
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la stadiul actual și perspectivele

Agenda diplomatică
• Președintele Senegalului, Abdou 

Diouf, a sosit la Londra, prima etapă 
a unui turneu european care mai in
clude Franța și Belgia. In cadrul 
convorbirilor sale cu premierul 
Margaret Thatcher, o atenție deo
sebită se acordă situației din sudul 
Africii. De menționat că Abdou 
Diouf este și președinte în exercițiu 
al Organizației Unității Africane. 
• Președintele R.F. Germania. Ri
chard von Weizsecker, a început o 
vizită de stat de șase zile în Birma- 
nia. • La Karlovy Vary au început 
convorbirile dintre Bohuslav Chnou-

Puternice viscole și
SOFIA 5 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția B.T.A., Biroul Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria 
a examinat, intr-o ședință extraor
dinară. situația creată in anumite 
zone din țară, ca urmare a ninso
rilor abundente din ultimele zile, in
solite de viscol și scăderea tempe
raturii. In multe raioane din țară, 
precizează agenția citată, ău fost 
avariate liniile telegrafice și de apro
vizionare cu energie electrică. Apro
ximativ 1 700 de localități au rămas 
fără lumină electrică și 450 fără apă. 
Numeroase căi de comunicație sint 
impracticabile.

In zonele afectate, cu sprijinul ar
matei. au fost luate măsuri pentru 
normalizarea situației, relevă B.T.A. 
Biroul Consiliului de Miniștri a a- 
doptat măsuri suplimentare pentru 
depășirea grabnică a dificultăților 
apărute, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor legate de restabilirea re
țelelor de energie electrică și asigu
rarea aprovizionării cu energie elec
trică.

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P., din 
cauza gerului și a căderilor masive 
de zăpadă, acțiunile de degajare a 
șoselelor in Polonia sint mult înce
tinite. Sint accesibile doar autostră
zile de importanță națională. Se află 
In curs de degajare 5 500 de kilome
tri de drumuri.

Numeroase curse interurbane au 
fost reduse sau aminate, precizează 
agenția citată.

Ninsorile abundente însoțite de 
viscole care s-au abătut in ' ultima 
săptămlnă asupra unor regiuni în
tinse din Europa occidentală s-au 

relațiilor bilaterale, precum și In le
gătură cu unele aspecte ale situației 
internaționale. O atenție specială a 
fost acordată situației din Marea 
Mediterană, din Orientul, Mijlociu și 
activității statelor nealiniate in ve
derea pregătirii reuniunii la nivel 
înalt de Ia Harare.

pek, ministrul afacerilor extern» al 
R.S. Cehoslovace, și Hans-Dietrich 
Genscher, ministrul de externe al 
R.F. Germania. Paralel cu examina
rea evoluției relațiilor economice și 
în alte domenii dintre cele două țări 
sînt examinate aspecte ale vieții in
ternaționale. • La Beijing s-a anun
țat că primul ministru al Finlandei, 
Kalevi Sorsa, va face în septembrie 
anul acesta o vizită oficială în China. 
• Ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Leopold Gratz, a sosit la 
Hanoi, in vizită oficială.

(Agerpres)

căderi de zăpadă
soldat cu 39 de morți. Potrivit agen
ției A.P., in Franța, Spania și Italia 
multe șosele continuă sd fie blocate 
din cauza stratului gros de zăpadă, 
iar comunicațiile telefonice și apro
vizionarea cu energie electrică a 
unor localități sint in continuare pa
ralizate.

Ploile torențiale înregistrate la 
Roma șl în alte localități din zona 
centrală și sudică a Italiei, precum 
și ninsorile abundente din nordul 
țării au pricinuit daune estimate la 
citeva sute de milioane de dolari. 
La Veneția, din cauza furtunii și a 
precipitațiilor, apele din canale au 
atins nivelul cel mai ridicat din 
1900 și pină in prezent.

In patru regiuni din sudul' Franței 
rămine in vigoare starea de urgență. 
Intre valea Ronului și Pirinei, circa 
70 000 de persoane sint lipsite com
plet de curent electric.

In Spania numeroase orașe și lo
calități rurale continuă să fie izola
te și lipsite de curent electric și co
municații telefonice.

In Marea Britanie, serviciile me
teorologice au anunțat menținerea 
valului de aer rece. Ninsori abun
dente sint semnalate și in Elveția 
unde citeva localități sint izolate. De 
asemenea, in zonele muntoase din 
Elveția, ca și din Italia se semna
lează pericolul unor avalanșe.

Puternice viscole au afectat, in ul
timele două zile, regiunile estice ale 
Turciei. Patru persoane și-au pier
dut viața. Abundentele căderi de 
zăpadă au blocat numeroase căi de 
acces, astfel incit o serie de loca
lități au rămas izolate. Circulația 
rutieră și feroviară este perturbată, 
ca și aprovizionarea cu energie 
electrică.

(Agerpres)
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chiar de excedente de producție de 
cereale pentru export. De asemenea, 
în ce privește alte culturi, țările în 
curs de dezvoltare au obținut pro
ducții la niveluri ce păreau de ne
conceput la sfirșitul primului război 
mondial. F.A.O. este bucuroasă de 
a fi contribuit la aceste progrese : 
asistența sa a fost multiplă și a îm
brăcat diferite forme, cum ar fi asis
tența la elaborarea unor politici a- 
grare, studii asupra resurselor, trans
ferul de tehnologie, consolidarea in
stituțiilor specializate, mobilizarea da 
fonduri. Desigur, aceste rezultate, 
succesele au fost obținute în primul 
rind prin efortul statelor membre, 
ale producătorilor lor, dar sîntem 
bucuroși de a fi luat parte la reali
zarea lor.

— Care sînt, după opinia dum
neavoastră, principalele obstacole 
pe care le intimpină țările in curs 
de dezvoltare in soluționarea pro
blemelor lor agricole și alimentare? 
— Am pronunțat cyvintul succese. 

Dar pină la ce punct se poate vorbi 
de succese, cînd sute și sute de mi
lioane de oameni sint astăzi încă 
subalimentați în lume și numărul a- 
cestora este in creștere 7 Există o 
serie de lucruri de care noi putem 
fi mîndri pe plan global, dar reali
zările noastre pot apărea ca minime 
în raport cu tot ceea ce rămîne de 
făcut, cu sarcinile care ne așteaptă 
în zorii. anului 2000. Astfel, criza 
Africii ne-a arătat — și cu cită cru
zime I — că flagelul foametei este 
departe de a fi lichidat.


