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0 istorie eroică, de luptă și muncă 
devotată, sub conducerea partidului, 
pentru prezentul și viitorul patriei
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Sporirea continuă a avuției 
societății - izvorul sigur 
al bunăstării poporului

Gheorghe NICOLESCU
secretar de stat in Comitetul de Stat al Planificării

Sint cunoscute măsurile adoptate 
de ședința de lucru comună a C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și 
concretizate in recentele decrete ale 
Consiliului de Stat cu privire la ma
jorarea și Îmbunătățirea corelării, pe 
principii economice, a prețurilor cu 
amănuntul la produsele agroalimen- 
tare și la majorarea retribuțiilor per
sonalului muncitor, a alocației de 
stat pentru copii și a pensiilor. Ra
țiunile și importanța deosebită a 
acestor măsuri au fost puternic re
liefate, pe baza unei analize profun
de a realității, de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in cuvintările rostite in 
ședința de lucru comună și in înal
tele foruri ale democrației noastre 
muncitorești, socialista. încă o dată 
oamenii muncii, întregul nostru 
popor s-au convins de caracterul 
realist, temeinic 
fund?1 ' dat al 
tutui or acțiunilor 
întreprinse de 
partidul nostru 
pentru dezvolta
rea pe baze sănă
toase a economi
ei, pentru crește
rea nivelului de 
trai;

Datele atestă că 
tn țara noastră, 
ca urmare a po
liticii științifice, 
consecvente, de 
ridicare a nivelu
lui de trai al po
porului, promovate de conducerea 
partidului și statului, indeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., s-a 
înregistrat creșterea constantă, sus
ținută a veniturilor reale ale popu
lației, adică a puterii de cumpă
rare a acesteia. Componenta prin
cipală a* ridicării nivelului de trai 
a' reprezentat-o retribuția reală; 
care a marcat sporuri importante. 
Concret, retribuția reală se obține 
prin raportul între retribuția nomi
nală, adică suma de bani pe care 
personalul muncitor o Încasează 
pentru munca prestată, și indicele 
prețurilor de desfacere cu amănun
tul, indicator Care reflectă cum au 
evoluat prețurile bunurilor care se 
vînd populației și tarifele pentru 
servicii.

Este cunoscut că !n țările cu o eco
nomie de piață au loc pronunțate și 
frecvente creșteri ale prețurilor de 
desfacere cu amănuntul a mărfuri
lor către populație, unele cu carac
ter speculativ, afectînd serios buge
tul familiilor de oameni ai muncii, 
în lumea capitalului, rămînerea în 
urmă a salariilor față de creșterea 
prețurilor înrăutățește continuu con
dițiile de viață ale clasei muncitoare 
din aceste țări, accentuează senti
mentul de nesiguranță pentru ziua 
de miine. în contrast cu realitățile 
din acește țări, in țara noastră, prin 
poll'v«- înțeleaptă a partidului, re- 
trit? I, >e nominale au fost majorate 
substanțial pentru toți oamenii mun
cii, in vreme ce indicele prețurilor 
cu amănuntul a crescut in proporție 
foarte redusă; Se știe că in cincina
lul trecut retribuția nominală a per
sonalului muncitor a sporit cu peste 
40 la sută, ceea ce, in condițiile unui 
indice al prețurilor de circa 9 la 
sută, a asigurat creșterea cu 29 la 
sută a retribuției reale ; dacă retri
buția nominală ar fi sporit cu nu
mai 10 Ia sută, atunci retribuția rea
lă, practic, ar fi stagnat pe ansam
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blul cincinalului. Potrivit hotăririi 
ședinței de lucru comune, a preve
derilor cuprinse in decretul Consi
liului de Stat dat de curind publici
tății, prin compensațiile acordate 
retribuția nominală va crește lu
nar in funcție de condițiile de 
muncă — mai grele sau obiș
nuite —- ale oamenilor muncii 
cu sume de la 140 la 210 Iei, repre- 
zentind, in medie, 187,5 lei, față de 
aproape 140 lei la cit se ridică creș
terea prețurilor de desfacere cu 
amănuntul care revine pe o per
soană. Concret, retribuția medie no
minală va spori în 1982 față de 1980 
cu 16,5 la sută. Ca atare, in raport 
cu creșterea indicelui mediu a! pre
țurilor cu amănuntul pe ansamblul 
desfacerilor de bunuri de consum — 
de 14,8 la sută — retribuția me
die reală va fi in acest an eu 
1,5 la sută mai mare decît In 1980.

Problemele creș
terii nivelului de 
trai nu pot fi în
să despărțite de 
problemele com
plexe ale funcțio
nării riguroase a 
mecanismului eco
nomic și, în con
secință, trebuie a- 
bordate întotdea
una in strinsă in
terdependență cu 
evoluția procese
lor și fenomene
lor reale, caracte
ristice activității 
productive. în 

acest sens, tn ultimii ani se con
stată o modificare de fond in ni
velul și structura cheltuielilor ma
teriale, a costurilor de fabricație.

Ce factori mai importanți au in
fluențat evoluția costurilor și prețu
rilor ? în primul rînd, este vorba de 
majorarea substanțială a prețurilor 
externe la materii prime și resurse 
energetice. in medie, de circa 2,7 
ori in deceniul 1971—1980. în aceas
tă perioadă, prețul țițeiului a cres
cut de peste 22 de ori, al bauxitei 
— materie primă pentru fabricarea 
aluminiului — de peste 5 ori, al cu
prului cu" circa 55 la sută, al mine
reului de fier cu 70 la sută, al bum
bacului de peste 2 ori, al pieilor de 
animale de peste 3,6 ori. Asemenea 
majorări ale prețurilor pe piața 
mondială au antrenat sporuri însem
nate ale prețurilor externe ale pro
duselor agroalimentare, în anul 1980, 
față de 1970, tona de grîu avîrid un 
preț de peste 3 ori mai ridicat ; de 
asemenea, prețul unei tone a fost 
mai mare de peste 2 ori la porumb, 
de peste 3 ori la cacao, de aproape 
3 ori la orez, de peste 4 ori la carne 
de oaie, zahăr și unt.

Tn economia noastră socialistă pla
nificată, evoluția prețurilor la care 
se produc și se desfac produsele este 
strict controlată. Așa se explică fap
tul că în ultimul cincinal, cum bine 
se știe, prețurile de desfacere cu 
amănuntul la produsele agroalimen
tare de bază au rămas neschimbate ; 
la unele produse — zahăr, ulei co
mestibil, orez ș.a. — prețurile de 
desfacere cu amănuntul nu s-au mo
dificat de 25—30 de ani. Suportul 
general al menținerii In limitele 
planificate a nivelului prețurilor il 
constituie progresele importante ob
ținute in dezvoltarea noastră econo-
(Continuarein pag. a II-a>

Tineretul patriei noastre, întregul 
nostru popor sărbătoresc in luna 
martie a acestui an șase decenii de 
la crearea Uniunii Tineretului Co
munist și 25 de ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, dind astfel 
expresie prețuirii pe care o acordă 
îndelungatelor tradiții de luptă ale 
organizației revoluționare a tinere
tului din România, trecutului glorios 
al poporului nostru de-a lungul că
ruia tînăra generație s-a aflat mereu 
in primele rinduri.

„Formarea Uniunii Tineretului Co
munist in 1922, la un an după crea
rea Partidului Comunist Român — 
aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a constituit un moment crucial in 
istoria mișcării revoluționare de ti
neret din România. Desfășurîndu-și 
activitatea in condiții grele de ile
galitate, infruntind teroarea, inchi- 
sorile și citeodată chiar moartea, ti
nerii comuniști au țintit întotdeauna 
sus steagul luptei revoluționare îm
potriva. regimului burghezo-moșic- 
resc, pentru eliberarea națională «i 
socială a României. Se poate spune 
că Uniunea Tineretului Comunist a 
desfășurat in toată perioada ilegali
tății o intensă activitate de organi
zare a tinerețuluj, de conducere a 
luptelor sale alături de clasa mun-

Se împlinesc în această primăvară două decenii de la un mo
ment de omplo semnificație și rezonanță in construcția socialismu
lui pe pămintul României : încheierea cooperativizării. încununare 
a unui profund proces revoluționar desfășurat sub conducerea 
clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, transformarea so
cialistă a agriculturii, rodul opțiunii conștiente a oamenilor muncii de 
pe ogoare, a schimbat din temelii viața satului, fâcind din țărăni
mea exploatată și asuprită odinioară o clasă stâpină pe destinele sale, 
pe roadele muncii sale. De-a lungul celor douăzeci de ani de agri
cultură socialistă, satul românesc, chemat la o viață nouă și ajutat sâ 
și-o construiască in vatra străbună renăscută, a parcurs un rodnic 
drum de împliniri pe multiple planuri, drumul muncii înfrățite, al pros
perității și civilizației. Despre experiența acumulată in acest dinamic 
răstimp, fără termen de comparație cu trecutul, despre noua condiție 
socială, umană, profesională o țărănimii, despre perspectivele deschise 
de noua revoluție agrară vor da mărturie faptele, simțămintele și opi
niile pe care le vom publica, incepind de astăzi, la această nouă 
rubrică

SĂMÎNȚA MUNCII ÎNFRĂȚITE 
A RODIT DIN PLIN

citoare, de toate forțele revoluționa
re și progresiste din România".

Găsim in aceste cuvinte ale secre
tarului general al partidului nostru o 
adevărată sinteză a drumului par
curs de organizația revoluționară de 
tineret din România, a eroicei sale 
istorii, și, deopotrivă, o apreciere de 
mare frumusețe și .profunzime a 
înaltelor virtuți care au caracterizat 
întotdeauna pe membrii săi : devota
ment neabătut pentru cauza parti
dului, spirit de sacrificiu, abnegație 
și dirzenie revoluționară, asumarea 
conștientă a unor inalte răspunderi 
față de destinele patriei. Și, recitind 
aceste cuvinte, nu putem să nu le 
asociem la cele scrise de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in septembrie 
1944 la început de nou făgaș al is
toriei țării, mărturie a unei concep
ții superioare despre menirea tinei'ei 
generații, despre rolul său in viața 
unei națiuni : „Tineretul este viito
rul unui popor, spre el iși îndreaptă 
privirea și speranța toți oamenii de 
știință și politici".

Un adevăr pus în lumină de întrea
ga istorie a poporului roman. Căci 
nimic din ceea ce a fost aspirație 
înaltă și vis curat in inimi și cugete, 
nici una din mărețele fapte și izbinzi 
ale trecutului nostru nu poate fi des
părțită de avintul generos, de recep
tivitatea largă la nou, de capacitatea 
de dăruire a virstelor tinere. Tînără 
a fost, spre a nu ne referi decît la 
epoca modernă, generația Iui Băi- 
cescu, Iancu, Cuza, Papiu Ilarian, 
care, la mijlocul veacului trecut, au 
așezat temeliile renașterii noastre 
naționale ; tineri au fost mulți din 
tribunii care au stat în ianuarie 1859 
in fruntea mulțimilor, impunind a- 
legerea domnului Unirii ; tineri — 
cei mai mulți dintre ostașii care la 
1877 au trecut Dunărea spre a pe
cetlui neatîrnarea patriei, tineri — 
miile de voluntari sosiți tot atunci 
din toate părțile cuprinsului româ
nesc, spre â scrie cu sîngele lor de 
eroi ziua de miine a României inde
pendente ; tineri — mulți din vitejii 
care in vara lui 1917 au arătat lumii 
la Mărăști, Mărășeșt.i și Oituz că 
„Pe-aici nu se trece !“, tineri — 
imensa majoritate a celor 100 000 de 
români, adunați, precum torentele de 
primăvară, la Alba Iulia spre a sfă
râma nedreptul hotar ce despărțea 
pe frați de frați.

Sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „însuși începutul mișcă
rii revoluționare din România din 
secolul ai 19-lea este legat de pre
zența și participarea activă a tine
retului". Și, intr-adevăr, inimi tine
re?' însuflețite de dorința fierbinte 
de a inălța poporul român la locul 
pe care îl merită intre națiunile lu

mii, au îmbrățișat cele dinții ideile 
socialismului, cu convingerea că nu
mai socialismul va putea implini 
străvechile aspirații de libertate și 
dreptate socială, de viață mai bună 
șl demnă ale celor mulți ; tineri au 
fost mulți din membrii cercurilor so
cialiste, cei care cu nesecată energie 
au semănat ideile noi, editind ziare, 
tipărind manifeste, conferențiind la 
întrunirile muncitorești ; nenumărațl 
tineri muncitori, țărani și intelectu
ali au urmat partidul politic al cla
sei muncitoare, întemeiat în 1893, au 
luat parte la luptele politice și eco
nomice conduse de acesta.

Văzind în tineret un uriaș poten
țial revoluționar, o forță socială me
reu deschisă Înnoirii, Partidul Co
munist Român s-a preocupat stator
nic de organizarea rindurilor tinere
tului, de atragerea sa la lupta revo
luționară a clasei muncitoare, de pu
nerea energiilor și clanului său . in 
slujba luminoaselor țeluri ale elibe
rării sociale și naționale. Răspunzînd 
chemării partidului și urmind nea
bătut linia sa politică, Uniunea Ti
neretului Comunist a fost prezentă, 
de Ia crearea sa, in toate marile bă
tălii purtate de clasa muncitoare 
împotriva asupririi capitaliste, pen
tru salvgardarea democrației, pentru 
apărarea Independenței și integrității 
teritoriale a patriei. Vor rămine' in 
istorie, ca nepieritoare pilde de ero
ism și putere de sacrificiu, tinerii 
care, alături de muncitorii vîrstnici, 
au infruntat gloanțele la Lupeni, cei 
care au stat netemători în fața mi
tralierelor la „Grivlța", cei care s-au 
aflat in coloanele marilor demon
strații antifasciste din anii 1935— 
1937. Un rol de seamă a revenit ti
nerilor comuniști in pregătirea și 
desfășurarea marilor demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice de Ia 1 
Mai 1939 — in a căror pregătire și 
organizare și-a demonstrat incă o 
dată marile calități organizatorice, 
forța de convingere și mobilizare a 
maselor tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Atunci, înrolați energic în rândurile 
de luptă ale clasei muncitoare con
duse de partid, tinerii și-au unit gla
surile cu glasul mulțimii pentru a 
rosti hotărârea unanimă a poporului 
român de a apăra pacea, integritatea 
și independența țării, de a da o ri
postă fermă oricărui agresor. S-a în
scris, de asemenea, cu liteșe adinei 
în paginile istoriei participarea acti
vă a tineretului român, sub conduce
rea partidului, la rezistența antlhitle- 
ristă din anii dictaturii militare fas
ciste, la revoluția de eliberare soci
ală și națională antifascistă și anti- 
imperialistă din august 1944. Ne
(Continuare în pag. a V-a)

Ne-am obișnuit, să cău
tăm și să surprindem rit
murile istoriei noastre noi 
în localități cu nume de 
rezonanță Ne extragem 
argumentele, cu precăde
re, privind spre orașele 
mari, spre acele așezări in 
care schimbarea s-a în
scris in sfera spectacu
losului. Este, cred, firesc 
să fim atrași, în primul 
rind, de monumentalitatea 
unor dimensiuni pe care 
noi Înșine le-am creat, de 
mișcarea ce desenează va
lute impresionante pe 
care, de asemenea, noi,am 
determinat-o ; firesc, in 
măsura în care știm sâ 
vedem și acele dimensiuni 
și acele mișcări ce repetă 
la scară mai mică condi
ția celorlalte.

Există în România de 
astăzi, după aproape pa
tru decenii de construcție 
socialistă, o realitate so- 
cial-politică șl economică 
care evidențiază la nivelul 
fiecărei așezări umane a- 
devărate linii de forță ale 
unei deveniri ce nu-și a- 
flă elemente de compara
ție în trecut. Un fapt in
contestabil : pe harta ță
rii nu mai există localități 
„anonime", pierdute in
tr-un fel de „halo" pro
vincial ; orașele șl satele 
patriei aju fost investite cu 
harul de a se exprima. 
Ele nu numai se exprimă 
pe ele însele, dar și ex

primă o vocație a societă
ții noastre — vocația dez
voltării prin oameni șl 
pentru pameni.,

Am retrăit aceste gtn- 
duri nu de mult aflîndu- 
mă pentru prima oară la 
Castelu, comună in - jude
țul Constanța. Numele ei 
este ciudat, are o sonori
tate /aparte care te în-

Dobrogea a cooperativi
zării agriculturii, prima 
zonă care a intrat pe or
bita, ideii de ogor înfrățit, 
de muncă înfrățită. * Co
muna Castelu are o virată 
mai mare decît cea a în
cheierii cooperativizării în 
țara noastră, dar nu cu a- 
ceastă vîrstă țin să se 
laude, în primul rînd, lo-

însemnări de la Castelu, 
o comună dobrogeană 

-------------- de Florin COSTINESCU -----------------
deamnă să întrebi : Caste
lu ? De ce Castelu ? Topo
nimia are ciudățeniile ei 
și numele acestei comune 
atestă încă o dată acest fapt 
care nu se explică, ci doar 
se recunoaște ca atare. 
Deci, Castelu... Primaj-ul 
Victor Girtone se exprimă 
lapidar : „Comuna Caste
lu este compusă din trei 
sâte, două limitrofe Med
gidiei. Are o suprafață de 
10 300 ha, irigată in între
gime in primul sistem Ca- 
rasu". Acesta ar fi cadrul 
general. înăuntrul lui este 
viața acestei comune, via
ță care a izbucnit ca o fin- 
tină arteziană în urmă cu 
peste douăzeci de ani pe 
cind istoria noastră nouă 
consemna încheierea în

cuitorii ei, cî cu felul în 
care au știut să transfor
me fiecare an al celor 
peste douăzeci într-o rea
litate nouă care să-i bucu
re, să vorbească despre ei 
— prin limbajul său — 
deosebit de exact.

Vorbim despre începu
turi cu o anumită nostal
gie, cuvintele au o bogată 
încărcătură sentimentală. 
Vorbim astfel mai ales 
despre acele începuturi 
care au fost punctul de 
pornire a unor momente 
decisive pentru noi ca oa
meni, ca fii ai acestei țări. 
Cooperativizarea agricul
turii a fost un asemenea 
moment. Ne îngăduie să 
afirmăm acest lucru nu un 
om, ci o realitate care este

și realitatea comunei Ca
stelu. Acum 20 de ani va
loarea producției globale a 
comunei era de 37 milioa
ne, toată provenită din a- 
gricultură. Acum ? între
barea se impune firesc 
pentru că la mijloc nu 
sint pur și simplu două
zeci de ani, ci două dece
nii de muncă, de sudoare 
și inițiativă, de încredere 
și hotărâre, două decenii 
cu mult mai multe luminii 
decît umbre, pentru că și 
umbre au fost, pe care 
căutăm să le înlăturăm, 
pe care trebuie neapărat 
să Ie înlăturăm cit mai 
grabnic cu putință. Deci, 
acum... In 1982 valoarea 
producției globale a co
munei Castelu este de 387 
milioane din care 97 mi
lioane au o proveniență 
industrială. Diferența este 
enormă, dar dacă am că
mine în zona cifrelor 
n-am înțelege, totuși, prea 
mult și mai ales în adîn- 
cime ce s-a infimplat de 
20 de ani la Castelu și nu 
numai la Castelu... In a- 
numite privințe limbajul 
cifrelor nu este, totuși, cel 
mai exact Viața, în des
fășurarea ei cotidiană, nu 
poate fi descrisă prin ci
fre. Iată, spre exemplu : 
cum poate intra în „că
mașa" cifrelor munca (ce 
n-a fost deloc ușoară)
(Continuare în pag. a IV-a)

în Valea Jiului a început acțiunea 
Huiiă Cîmpu lui Neag“ — ediția 1982

Transpunind în viață indicațiile 
conducerii partidului, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind necesitatea creșterii pro
ducției de cărbune cocsificabil și 
energetic, în Valea Jiului, la 
cariera Cîmpu lui Neag, a fost de
clanșată prima etapă din acest an 
a acțiunii de descopertare — trans
port al sterilului și extragerea căr
bunelui, la care participă mai multe 
întreprinderi din județul Hune
doara.

Acțiunea „Huilă Cîmpu lui Neag"

are drept scop creșterea producției 
de cărbune in bazinul carbonifer 
al Văii Jiului. Astfel, se prevede ca 
pînă la 1 martie, cînd va În
cepe a doua etapă a acestei ac
țiuni, să se excaveze și sâ se trans
porte 30 000 metri cubi steril și să 
se extragă 15 000 tone cărbune. 
După 1 martie, prin creșterea ca
pacităților de transport ale parcului 
I.T.A. și a capacităților de extrac
ție, producția zilnică va atinge 
2 000 tone cărbune și 4 000 metri 
cubi steril. (Sabin Cerbi;).

Corelarea prețurilor - o cerință 
obiectivă pentru desfășurarea 

unei activități economice 1
eficiente și in domeniul presei

Măsurilor adoptate 
recent prin decre
tele Consiliului de 
Stat, măsuri de de
osebită însemnăta
te pentru progresul 
economiei, pentru 
ridicarea bunăstării 
noastre, a tuturor 
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pentru recuperarea 

compensațiilor 
acordate, 

prin ridicarea 
eficienței 

economice, 
a calității 

și productivității 
în fiecare 

întreprindere
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APROBARE pentru Mea măsurilor adoptate in domeniul preturilor 
ANGAJARE pentru recuperarea fondurilor de majorare a retribiitiior

— IERI, ÎN MAGAZINE DIN
• La 24 de ore după aplicarea noilor regle
mentări - opinii ale cumpărătorilor din ma
gazinele alimentare • Cu diferite cuvinte, 
aceeași idee: noua reglementare a prețu
rilor era obiectiv necesară și va stimula creș
terea produselor agroalimentare • Spiritul 
grijii față de om străbate măsurile adop
tate • Hotărîrea unanimă a oamenilor 
muncii: a obține rezultate superioare în 
producție, a recupera cît< mai repede 

fondurile acordate drept compensații
Reporterii și corespondenții „Scinteii" s-au aflat și ieri în 

magazine din Capitală și din alte orașe ale țării printre 
cumpărători, consemnînd opinii semnificative. Cetățenii, in 
calitate de producători la diferite locuri de muncă, își exprimă 
hotărîrea de a răspunde grijii manifestate de partid prin 
rezultate cit mai bune în producție, de a asigura recuperarea 
cit mai grabnică a fondurilor acordate drept compensații, de 
a îndeplini în condiții de maximă eficiență sarcinile de plan 
și a contribui din plin la întărirea continuă a economiei 
naționale - colea unică și sigură a creșterii nivelului de viață 
al întregului popor.

CAPITALA $1 DIN ȚARA —
„Să devenim gospodari 
mai buni și acasă, dar 
și la locul de muncă “

La complexul comercial „DE- 
CEBAL" din Bistrița își fac apro
vizionarea o bună parte dintre 
muncitorii și specialiștii platformei 
industriale. Ieri, marți, ca de obi
cei, întregul complex și-a primit 
cumpărătorii la ora 6. In magazi
nul alimentar se aflau la post 
cinci vinzătoare, In frunte cu res
ponsabila unității, Ana Frunză. 
Curățenia și ordinea făceau casă 
bună cu servirea ireproșabilă. Raf
turile erau pline, iar mărfurile a- 
ranjate cu gust Am stat de vorbă 
cu unul dintre cumpărători —. Re
mus Părăuan, electrician în cadrul 
șantierului nr. 4 al întreprinderii 
județene de construcții-montaj, 
care ne-a spus :

— Este clar, prin compensațiile 
acordate, veniturile familiei nu se 
vor diminua. Problema' care se 
pune este, așadar, ca prin munca 
mea, ca și a celorlalți constructori, 
a tuturor cetățenilor dealtfel, să 
restituim cit mai curind sumele 
prin care ne-au crescut retribu
țiile. Ordine și disciplină, spori

rea productivității muncii, mai 
buna gospodărire a materialelor 
pe șantier și, mai presus de toate, 
eliminarea risipei, iată tot atîtea, 
cum spunem noi, constructorii, 
„materiale de pus in operă" chiar 
de pe acum. Pe scurt — să devenim 
mai buni gospodari și acasă, și la 
locul de muncă.

Din convorbirile cu Aurel Bota, 
sticlar suflător la țeavă la între
prinderea de sticlărie pentru me
naj, Leon Chindea, maistru la în
treprinderea de utilaj tehnologic, 
Ileana Mureșan, filatoare, și Vale
ria Cimpean, bobinatoare la Fila
tura de lină pieptănată, am reținut 
aceleași aprecieri : prin grija con
ducerii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, ni
velul de trai al celor ce muncesc 
nu se diminuează. Fiecare în par
te a apreciat că are posibilitatea și 
că există în unitățile lor mari re
surse de pus în valoare, pentru ca
(Continuare în pag. a V-a)

în această perioadă, caracterizată 
— după cum se știe — de o amplă 
dezbatere privind corelarea prețuri
lor de desfacere a produselor cu pre
țurile de producție, s-au adus nume
roase și convingătoare argumente in 
sprijinul ideii că dezvoltarea econo
mică impune, ca o necesitate obiec
tivă, asigurarea unei juste corelări.

Cerința legică a activității econo
mice eficiente în fiecare , întreprin
dere impune, în permanență, acope
rirea tuturor cheltuielilor cerute de 
fabricarea produselor din veniturile 
proprii, precum și obținerea unui be
neficiu, necesar dezvoltării in con
tinuare a fiecărei unități economice, 
satisfacerii unor necesități sociale 
sau de altă natură. Aceasta consti
tuie, de fapt, prima literă a alfabe
tului autogestiunii economico-finan- 
ciare, desfășurarea unei activități 
rentabile în unitățile producătoare 
constituind sursa de creștere a veni
tului flațional și, pe această bază, a 
progresului economic și social al 
patriei. „In orânduirea socialistă, 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rentabilitatea nu mal este o ches
tiune privată a diferitelor întreprin
deri, ci o problemă fundamentală a 
întregii societăți. Orice activitate e- 
conomică trebuie să corespundă unor 
cerințe concrete ale societății, să 
răspundă unor nevoi reale ale vieții 
materiale și spirituale a oamenilor, a- 
sigurind, in același timp, creșterea 
continuă a avuției naționale, spori
rea venitului național*.

în spiritul acestor exigențe, sint 
cunoscute măsurile luate în ultima 
vreme privind majorarea și îmbu
nătățirea corelării pe principii eco
nomice a prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, măsuri de 
o deosebită importanță economică, 
izvorîte din necesități obiective. Ele 
au fost primite cu deplină aprobare 
și înțelegere tocmai pentru că vizea
ză o dezvoltare armonioasă a eco
nomiei in general și creează condi- • 
ții ca organismul social-economic 
să funcționeze normal, cu vigoare, 
reprezentind un exemplu concret, e- 
lecvent de abordare științifică, 
constructivă a problemelor dezvoltă
rii economice, de soluționare a lor in 
strinsă concordanță cu cerințele și le
gitățile dezvoltării, avind în perma
nență in vedere satisfacerea în tot 
mai bune condiții a cerințelor actuale

și de perspectivă ale oamenilor 
muncii.

Au fost subliniate pe larg, cu acest 
prilej, temeiurile majore ale actua
lizării prețurilor cu amănuntul ca 
urmare a creșterii puternice a prețu
rilor pe plan mondial, a sporirii chel
tuielilor de producție in unitățile 
agricole și in industria alimentară, a 
majorării substanțiale a retribuțiilor 
personalului muncitor, toate acestea 
afectînd, in ultimă instanță, nivelul 
rentabilității. Corectlnd pe baze știin
țifice, realiste asemenea neconcor- 
danțe, prin recentele măsuri s-au 
asigurat condițiile adecvate în ve
derea cointeresării corespunzătoare a 
unităților producătoare, in creșterea 
și diversificarea producției, pentru o 
activitate eficientă în fiecare între
prindere și aplicarea In practică, tn 
fiecare unitate, a exigențelor noului 
mecanism economico-financiar, a ce
rințelor fundamentale ale autocondu- 
cerii muncitorești.

Pentru că cerința desfășurării unei 
activități rentabile, eficiente este 
obligatorie pentru toate unitățile 
economice, producătoare de bunuri 
materiale și spirituale. Din această 
perspectivă și din nevoia de a așe
za pe baze economice stimulatoare 
și activitatea de editare și tipărire 
a presei, a ziarelor și revistelor, por
nind de la principiul autogestiunii 
economice, că nici o unitate nu poa
te să lucreze cu pierderi, fiecare 
unitate trebuind să-și aducă propria 
contribuție la dezvoltarea in ansam
blu a economiei, se impun a fi ana
lizate și posibilitățile de corelare a 
prețurilor de vinzare cu prețurile de 
producție ale ziarelor șl revistelor.

Ce arată in acest domeniu situa
ția economică ? Prețurile de vinzare a> 
ziarelor și revistelor au fost stabilite 
în urmă cu 15—25 de ani. Ce s-a !n- 
timplat intre timp in economie. In di
namica prețurilor diverselor compo
nente ale realizării unul ziar este 
cunoscut Dacă am lua, de exemplu, 
situația financiar-economică a ziaru
lui „Scinteia" am putea constata :

• In anul 1965, pentru tipărirea 
unul ziar de șase pagini, care se di
fuza tu prețul de 0,30 lei, se acope
reau, la acest preț, cheltuielile de
(Continuare în pag. » V-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ DIN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ
să fie un exemplu de bună organizare, de participare a tuturor forțelor!

TELEORMAN încă de pe acum, tot satul
<
(■

Unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Teleorman ur
mează să obțină în acest an 1,3 mi
lioane tone de cereale, precum și 
cantități mari de alte produse. în 
adunările generale care s-au înche
iat recent, cooperatorii teleormă
neni s-au angajat să livreze supli
mentar la fondul de stat mari canti
tăți de produse. Pe ce se bazează ei? 
In primul rînd pe rezultatele de 
vîrf ale cooperativelor agricole din 
județ — Putineiu, Drăgănești-Vlaș- 
ca, Purani, Dracea, Slobozia-Mindra 
și altele — care demonstrează po
tențialul agriculturii județului. Iar 
in al doilea rînd se are în vedere 
că recentele măsuri privind reașe
zarea și corelarea pe principii eco
nomice a prețurilor produselor agri
cole și a veniturilor oamenilor mun
cii de la sate determină o puternică 
stimulare a cooperatorilor și meca
nizatorilor să acționeze cu hotărlre 
In vederea sporirii recoltelor. Peste 
21 000 de locuitori ai satelor teleor- 
mănene — oameni care provin din 
alte sectoare de activitate, soțiile 
unor angajați din Întreprinderi și in
stituții de la sate, numeroși tineri
— s-au decis să lucreze în coopera
tivele agricole. Consiliile de condu
cere din cooperativele agricole au 
luat măsuri ca noii veniți să fie in
tegrați in echipe șl ferme, unde au 
luat în primire terenuri pe care să 
Ie lucreze sau animale pentru a le 
Îngriji. Formațiile de lucru din co
operativele agricole Lunca, Drăgă- 
nești-Vlașca, Piatra, Plopil-Slăvitești, 
Țigănești,' Rădoiești, Petroșani s-au 
consolidat cu un mare număr de oa
meni.

în legătură cu pregătirea campa
niei de primăvară, am notat mai 
lntil opiniile tovarășului Vasile 
Boncotă, director general al direc
ției județene pentru agricultură șl 
industrie alimentară : „Faptul că 
județul nostru are terenuri situate 
In cea mai sudică zonă a țării im
pune să începem mai repede campa
nia de primăvară. Sintem pregătiți 
mai bine ca în oricare alt an pentru a 
declanșa și executa în condiții bune 
lucrările agricole de primăvară. 
Cîteva cifre vin să demonstreze cele 
afirmate. în decurs de o lună și ju
mătate au fost transportate pe cîmp 
208 000 tone îngrășăminte naturale
— 76 la sută din programul stabilit 
pe întregul trimestru, fertilizarea 
cu îngrășăminte chimice a semănă
turilor de toamnă s-a făcut în pro
porție de 90 la sută față de pre
vederi In I.A.S. și 82 la sută în coo
perativele agricole. Graficul de în- 
•ămînțare a legumelor pentru pro
ducerea de răsaduri a fost devan
sat, s-au asigurat semințele necesare 
și continuă cu intensitate preluarea 
lor de către unitățile agricole. Re
pararea tractoarelor și mașinilor a- 
gricole este mai avansată decit în 
alțl ani, iar dezghețarea solului per
mite reluarea pe un front larg a lu- 
țrărilor de îmbunătățiri funciare".

într-un mare județ agricol cum 
este județul Teleorman sînt nume
roase acțiunile ce se desfășoară 
acum vizînd pregătirea viitoarei pro
ducții, pentru declanșarea lucrărilor 
In cîmp. Am ales cîteva aspecte pen
tru a relata atît experiența bună, cît 
și problemele ce se cer rezolvate în 
cel mai scurt timp.

SE PREGĂTEȘTE TEMEINIC 
VIITOAREA PRODUCȚIE DE LE
GUME. De ce punem pe primul plan 
această problemă ? Pentru că Teleor
manul este unul din județele mari 

• producătoare de legume. în 1982 
urmează să se producă 378 000 tone 
de legume, cu 100 000 tone mai mult 
decît anul trecut. Noile măsuri de 
cointeresare a producătorilor agri

coli atrag în aceste zile Ia lucrările 
din legumicultura un mare număr 
de oameni. La C.A.P. Drăgănești- 
Vlașca, oamenii lucrează pe un ger 
puternic la pregătirea paturilor cal
de pentru producerea răsadurilor. 
Este firească această muncă. După 
cum spunea tovarășa Clarisa Ganea, 
șefa fermei legumicole, anul trecut 
de pe cele 120 hectare cu legume 
cooperativa a realizat venituri de 6 
milioane lei, ceea ce a contribuit ca 
activitatea cooperativei să se încheie 
cu 8 milioane lei beneficii. în 1982, 
ca urmare a primelor de producție, 
veniturile din legumicultura urmează 
să crească cu două milioane lei. în 
răsadnițe au fost însămînțate toate 
suprafețele prevăzute, iar terenurile

Rîndurile cooperatorilor s-au întărit 
cu 21000 de oameni care, stimulați 

de noile masuri de cointeresare, 
s-au hotărît sa lucreze în agricultură

produce- 
mai de- 
stabilite 

acum se

grădinii au fost fertilizate cu gunoi 
de grajd și îngrășăminte chimice. 
După cum am fost informați la trus
tul horticol, avind in vedere că ju
dețul este situat într-o zonă mai su
dică, însămințărlle pentru 
rea răsadurilor s-au făcut 
vreme față de termenele 
de organele centrale, iar 
execută repicarea verzei și conopidei, 
ceea ce va face cu putință ca plan
tarea in cimp să se facă mai de
vreme și deci să se obțină produc
ții mal timpurii.

POLIETILENA PUȚINA, INIȚIA
TIVA ȘI MAI PUȚINA... Și totuși 
producerea răsadurilor ridică unele 
probleme. Cea mai mare parte din 
răsaduri se obține în sere și solarii 
încălzite. Pentru ca repicarea să se 
poată face fără întîrziere, solariile 
trebuie acoperite, or livrarea polie- 
tilenei întîrzie. Față de un minim de 
545 tone s-au repartizat 305 tone, din 
care s-au primit 66 tone. Pentru a 
suplini acest neajuns, unele unități 
și-au asigurat rame și tocuri, dar 
altele sînt în așteptare. Și nu e bine. 

■ Trebuie folosite toate mijloacele 

wr

Pentru sporirea recoltelor, in unitățile agricole continuă de zor fertilizarea terenurilor cu ingfpșăminte naturale, lată două secvențe de muncă : stingă - la I.A.S. Stîlpu. județul Buzău (foto Agerpres) ; dreapta - la I.A.S. Pufești, județul 
Vrancea (foto : N. Moldoveanul

locale pentru a se asigura cît mai 
multe răsaduri.

A ÎNCEPUT PLIMBAREA LEGU
MELOR 7 Un semnal. La trustul «hor
ticol s-a primit de la Direcția gene
rală a horticulturii din ministerul de 
resort telexul cu ni. 523 din 12 fe
bruarie, în care se spune : „In ca
drul planului de livrare la fondul 
pieței pe trimestrul I v-am reparti
zat pentru perioada 15—21 februarie 
10 tone salată de la întreprinderea 
de sere a I.L.F. Olt. Luați legătura 
cu furnizorul pentru stabilirea con
dițiilor de livrare".
sectorului de valorificare, directorul 
a notat : „Ce facem cu-salata de la 
Brînceni ?“. Da, în serele de la Te
leorman s-au produs 200 000 căgățîni 

Repartizînd-o

de- 
legumelor, 

s-a întins
ȘI MAȘINILE 
— SA iasA

de- salată, care cu greu se valorifică 
în județ. Să fi început atît de 
vreme hora valorificării 
care in toamna trecută 
mult în Teleorman ?

TRACTOARELE 
AGRICOLE SÎNT GATA 
ÎN CIMP. După cum ne informează 
ing. Mihai Păduraru, director ad
junct al trustului S.M.A., tractoarele 
au fost reparate în proporție de 90 

. la sută, grapele cu disc — 97 la sută, 
cultivatoarele și combinatoarele — 
99 la sută, semănătorile de prășitoa- 
re — 97 la sută, iar mașinile de ad
ministrat erbicide — 95 la sută. Se 
apreciază că reparațiile, cit și re
cepțiile la tractoare vor fi încheiate 
pină la 20 februarie. Merită consem
nate inițiativele vizînd reducerea 
consumului de motorină. Se aprecia
ză că numai prin agregatele de ma
șini agricole se vor economisi 1000 
tone de motorină. Dar această canti
tate va fi mai mare, deoarece repa
rațiile au fost făcute de așa natură 
încît să se prevină orice scurgeri de 
motorină, iar tractoarele vor fi men
ținute in cimp pe toată durata cam-

paniilor agricole. Două probleme se 
ridică acum, înainte de â se da star
tul in campania de primăvară.

• în întreprinderile agricole de 
stat să fie preluate neîntîrziat toate 
utilajele pentru a putea fi reparti
zate pe formații de lucru.
• Pentru încheierea reparațiilor 

trebuie asigurat un însemnat număr 
de pistoane și segmenți pentru trac
toare, lagăre și talere la grapele cu 
discuri de la tractoarele A 1 800.

SA NU RAMÎNA PAMÎNT NE
CULTIVAT ! în județul Teleorman, 
odată cu intrarea în funcțiune a sis
temului Viișoara, suprafața irigată 
ajunge la 200 000 hectare. Se cere să 
se acționeze mal energic în vederea 
respectării termenelor de punere in 
funcțiune. Cu eforturi mai mari din 
partea Trustului de construcții și 
îmbunătățiri funciare, a uzinei de 
pompe și întreprinderii de instalații 
și montaj — toate din București — 
în luna martie pot fi puse în func
țiune 31 000 hectare în sistemul de 
irigații Viișoara, existînd perspectiva 
ca in luna iunie alte 21 000 hecta
re să primească apă. De aseme
nea, se apreciază că pină la 10 
aprilie vor fi încheiate reparațiile 
la sistemele vechi. Nu atît întîr- 
zierea lucrărilor de amenajări pen
tru irigații ii îngrijorează pe a- 
gricultorii teleormăneni — deși a- 
cesta este un element hotărîtor pen
tru realizarea producțiilor prevăzute 
—Ț cîț redarea in circuitul agricol a 
tuturor suprafețelor unde au fost 
executate săpături. Si la această 
dată există multe canale neastupate, 
iar alături grămezi mari de pămint. 
Se apreciază că în flecare cooperati
vă agricolă din consiliul agroindus
trial Furculești există cite 100 hec
tare de teren scos din folosință de 
cei care au lucrat pe șantierele de 
irigații! Iată de ce se cere ca indată 
ce se poate intra în teren — cu uti
laje, dar și prin forța de muncă a 
satelor — să fie astupate toate ca
nalele, astfel încît întreaga suprafa
ță să fie cultivată în acest an.

Așadar, cooperatorii și mecaniza
torii din județul Teleorman sînt gata 
pentru a înceoe campania agricolă 
de primăvară. Există toate condițiile 
ca ei să muncească intens și bine 
pentru realizarea producțiilor mari 
prevăzute a se obține în acest an.

loan HERTEG 
Stan ȘTEFAN

ca în alți ani, dar nu la nivelul
dozer? tractoare cu remorci — de la 
I.E.L.I.F. și S.M.A.-uri din județ 
(mecanicilor și mecanizatorilor veniți 
din zone mai îndepărtate 
li-se condiții de cazare și 
în comună). Potrivit unor 
ale direcției agricole de 
transportă acum circa 600 
grășămînte naturale pe zi, cu cir
ca 20—30 de remorci. Stăm de vorbă 
cu mecanicul de utilaje Mihai Roș- 
cău, care își exprimă părerea că ar 
fi putut fi concentrate forțe mult 
mai numeroase, date fiind rezervele 
mari de îngrășăminte naturale, ca și 
nevoia mare de îngrășăminte pentru 
suprafețe întinse de terenuri din ju
deț, îndeosebi din zona Oașului, zonă 
aflată în imediata apropiere a com
plexului. Un utilaj de mare capa
citate, de la I.E.L.I.F. ne spunea 
interlocutorul — e așteptat de cir
ca două săptămîni, dar abia astăzi 
ni s-a confirmat că e „pe drum" 
și că va fi la noi în cursul zilei de 
azi. Dar nu numai întirzierea cu 
care cei de la I.E.L.I.F. au trimis 
acest utilaj la Livada e criticabilă, 
ci și faptul că pe șantier nu s-au 
prezentat, conform graficului, o se
rie de mecanizatori de la S.M.A. Ca
ret (din 10 mecanizatori a rămas doar 
unul) și din alte S.M.A.-uri, ceea ce 
a determinat o încetinire a ritmu
lui de lucru. Sînt neajunsuri care 
trebuie grabnic înlăturate, făcln- 
du-se totul pentru a se acționa la 
transportul îngrășămintelor acum, 
cind încă pămintul mai este înghe
țat, putîndu-se mai ușor intra pe 
terenurile agricole și fără a deterio
ra structura solului.

— Care este stadiul lucrărilor de 
fertilizare cu îngrășăminte organice 
în unele cooperative agricole ? La 
C.A.P. Botiz, bunăoară, lucrările sînt 
avansate, urmînd ca pină la 17 fe
bruarie să se încheie acțiunea de 
transportare a celor 3 700 tone în
grășăminte organice. Se acționează 
cu o formație complexă alcătuită din 
4 tractoare cu remorci, 2 greifere, 3 
MIG-uri și 4 mașini de împrăștiat 
îngrășăminte. După cum ne spune 
inginerul-șef Gheorghe Bichiș, în 
urma înțelegerii cu țăranii coopera
tori din cele trei sate . (Agriș, Ciu- 
perceni și Botiz), după 17 februarie

De Ia începutul anului, pe ogoare
le județului Satu Mare s-au trans
portat peste 165 000 tone îngrășămin
te organice, din care s-au adminis
trat 156 500 tone pe o suprafață de 
5 400 hectare. Aceste realizări" repre
zintă circa 61 la sută față de un plan 
care prevede transportarea și admi
nistrarea îngrășămintelor naturale pe 
8 316 hectare. Cum este apreciat sta
diul acestei acțiuni de organele ju
dețene de resort ?

Răspunsul la această întrebare l-am 
primit de la tovarășul Vasile Manța, 
directorul direcției agricole județe- ' 
ne, care ne-a declarat că acțiunea 
de fertilizare cu îngrășăminte orga
nice a luat o amploare deosebită încă 
din anul trecut cind au fost trans
portate și împrăștiate circa 700 000 
tone (din care numai în trimestrul 
IV 1981 o cantitate de 360 000 tone). 
Cu prilejul acestor acțiuni, multe 
cooperative agricole au reușit să cu
rețe practic în întregime grajduri
le și incintele fermelor, astfel încît 
la ora actuală să n-aibă ce trans
porta la cîmp decît ceea ce se acu
mulează de la o zi la alta. între u- 
nitătile fruntașe se situează C.A.P. 
Pișcolț, Sanislău, Urziceni, Petrești șl 
altele. Aceasta ar putea explica, în
tr-o anumită măsură, de ce canti
tățile transportate și administrate în 
actuala perioadă sînt mai reduse ca 
ritm și ca volum In unele unități 
agricole.

în județ există, totuși cîteva mari 
complexe de ingrășare a animale
lor (Livada, Ardud etc.) unde s-au 
acumulat de-a lungul anilor adevă
rate depozite de îngrășăminte orga
nice, care n-au fost pină acum va
lorificate. La indicația comitetului 
județean de partid, organele agrico
le județene au trecut la organizarea 
unor mari acțiuni cu forțe mecani
ce pentru golirea bazinelor de ln- 
grășămintele organice aflate în a- 
ceste locuri în cantități de ordinul 
zecilor de mii de tone. Ne-am de
plasat la „șantierul cu zăcăminte" de 
îngrășăminte organice de la comple
xul de ingrășare al tăurasilor de la 
Livada, pentru a urmări la fața lo
cului modul cum se desfășoară a- 
ceastă acțiune. Aici sînt concentra
te forțe mecanice — excavator, bul-

creîndu- 
de masă 
estimări 
aici, se 

tone în-

posibilităților

Mare, de Ia 
puilor și a

i din această 
.Sătmăreana"

se va desfășura masiv șl transpor
tul in cimp, pe terenurile C.A.P. des
tinate culturii sfeclei furajere, a încă 
600 tone de îngrășăminte naturale din 
gospodăriile populației. Totodată, u- 
nitatea va continua fertilizarea cu 
dejecții aduse de la Satu 
asociațiile de creștere a 
găinilor ouătoare.

în contrast cu situația 
unitate, la C.A.P. „! 
Satu Mare, fertilizarea cu îngrășă
minte organice se desfășoară mai 
anevoios. Pină Ja data investigației 
noastre au fost transportate și îm
prăștiate doar 750 tdne îngrășă
minte naturale dintr-un plan de 
2 000 tone.' Din cele relatate de in
ginerul Iosif Vaida, șeful fermei ve
getale, acțiunea deși e bine orga
nizată (se transportă gunoiul de 
grajd de la platformă pe cimp cu 4 
autocamioane proprii, cu un tractor 
cu remorcă și cu 4 MIG-url — a- 
cestea din urmă de la secția de me
canizare Satu Mare), ritmul lu
crărilor trenează In bună parte din 
cauză că mecanizatorii de la 
M.I.G.-uri întîrzie dimineața de la 
program chiar și mai bine de o oră. 
Din această cauză, adesea, cadrele 
din conducerea cooperativei trebuie 
să se deplaseze la secția de meca
nizare, să-l grăbească pe mecaniza
tori la lucru.

Din operativa de la direcția a- 
gricolă reiese că, In acțiunea de fer
tilizare, cele mai bune rezultate le 
au unitățile din consiliul agroindus
trial Livada (cu 15 720 tone trans
portate) și Ardud (cu 14 Sv ’ ne). în 
coada „clasamentului" se situează u- 
nitățile agricole din consiliile agro
industriale Supur cu 4 000 tone și Ne
grești cu 3 050 tone transportate. A- 
ceste decalaje mari arată rezervele 
Însemnate care mal există In județ șl 
care, prin acțiuni bine conjugate, tre
buie puse în valoare In aceste zile, 
cind terenul se mai menține înghe
țat, ținînd cont mal ales de faptul 
că pămînturlle sărace și acide din 
județ au mare nevoie de îngră
șăminte naturale pentru a produce 
mult mai mult ca-n anii trecuți.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii

ȘTIINJA IN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI SPORIREA
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IZVORUL SIGUR

Instalații de recuperare a căldurii 
sau a justificărilor?

Cind de la proiectare se admit soluții aproximative și rezultatele sint aproximative

(Urmare din pag. I)

mică, creșterea continuă, în ansam
blu, a eficienței activității producti
ve, care scot în evidență justețea 0

politicii partidului de creare a unei 
economii moderne, de înalt randa
ment, orientată spre gospodărirea 
cit mai rațională a fondurilor mate
riale și bănești ale societății.

EVOLUȚIA PREȚURILOR DE DESFACERE IN PERIOADA 
1950-1980, IN CÎTEVA ȚĂRI CAPITALISTE

Aveam să ne convingem la fața lo
cului că pentru întreprinderea „Car- 
bosin" din Copșa Mica recuperarea 
gazelor rezultate de la liniile tehno
logice ale instalațiilor de fabricare a 
negrului de fum este — în afara rea
lizării unei economii anuale echiva
late la circa 70 000 tone combustibil 
convențional — o problemă vitală. 
Cel puțin din două motive : mai 
lntil pentru că prin aceasta se asigură 
energia termică necesară proceselor 
tehnologice ale Întreprinderii, cit șl 
Încălzirea, iarna, a întregii platforme 
industriale din Copșa Mică și, in al 
doilea rind. se stopează, aproape in 
totalitate, poluarea zonei cu negru de 
fum. Plecînd de la aceste consideren
te, acțiunile inițiate încă din anii 
1973—1974 pentru a capta aceste gaze 
și de a folosi potențialul lor energe
tic (pe suport de gaz metan), sînt 
mai mult decit firești. Ca urmare, in- 
cepind din anul 1976, liniile tehnolo
gice ale instalațiilor de negru de fum 

■ au fost echipate cu 5 cazane recupe
ratoare destinate să producă abur și 
— prin intermediul unor turbine — 
să debiteze energie electrică în sis
temul energetic național. Proiectan
tul general al Întregii lucrări este 
Institutul de inginerie tehnologică și 
proiectări pentru industria chimică 
(I.I.T.P.I.C.), iar ca proiectant de 
specialitate pentru cazanele recupe
ratoare — Institutul de cercetare ști
ințifică. inginerie tehnologică pentru 
echipament energetic și mașini de ri
dicat (I.C.S.I.T.E.E.M.R.) — Bucu
rești.

Care sînt rezultatele acestor acțiuni 
pentru a cărei finalizare s-au cheltuit 
peste 220 milioane lei și de la care 
se așteptau importante efecte econo
mice și sociale ? De la bun început 
trebuie spus că ele sînt departe de 
cele preconizate, ba. mai mult, ani 
de-a rîndul au generat întreprinderii 
„Carbosin" o serie de neajunsuri 
care mai stăruie Încă și astăzi. încă 
din primul an de funcționare s-a do
vedit că instalațiile și Îndeosebi ca
zanele recuperatoare sînt. conceptual 
și constructiv, inadecvate condițiilor 
concrete existente la Întreprinderea

din Copșa Mică, că ele niciodată nu 
vor putea funcționa Ia parametrii la 
care au fost proiectate, fapt dealtfel 
dovedit in următorii ani. Ca dovadă, 
nici pină astăzi cele 5 cazane proto
tip nu au ajuns să împlinească con
dițiile de omologare. Consecințele : o 
poluare intensă cu negru de fum a 
zonei ; in șase ani. două treimi din 
timpul de funcționare cazanele au 
consumat gaz metan și doar o treime 
gaze reziduale ; din aproape 500 000 
tone combustibil convențional — la

LA ÎNTREPRINDEREA 
„CARBOSIN" 

DIN COPȘA MICA

dt * fost apreciat potențialul acestor 
resurse — nu s-au recuperat decit 
33 000 tone ; cea mai lungă perioadă 
de funcționare neîntreruptă a unui 
cazan pe gaze reziduale a fost sub 
două luni.

Sînt date furnizate cu insatisfacție 
de conducerea întreprinderii, de ingi
nerii sectorului termoenergetic care 
au in grijă exploatarea acestor insta
lații. „Dacă în acest an am reușit să 
facem cazanele să funcționeze in cea 
mai mare parte a timpului cu gaze 
reziduale, ne spune ing. M. Voicules- 
cu. directorul întreprinderii ..Car
bosin". aceasta este ca urmare a 
îmbunătățirilor pe care le-am făcut 
singuri. Acum a venit iarna, ne tre
buie abur mai mult, iar noi nu putem 
termina reparațiile la două cazane 
pentru că întreprinderea „Vulcan" 
din Capitală a întîrziat livrarea 
colectorilor de la valorizatoare șl 
supraincălzitoare. Din păcate, față de 
ceea ce ar trebui făcut In continuare 
toate acestea nu constituie decît sim
ple paliative : întregul proiect ar 
trebui complet revăzut".

Față de o asemenea observație am 
vrut să cunoaștem și opinia proiec

tantului general, Institutul de ingine
rie tehnologică și proiectări pentru 
industria chimică. Din discuțiile cu 
inginerul Octavian Duță — coordona
torul întregului proiect — a reieșit că 
situația de la Copșa Mică este pe 
deplin cunoscută, recunoscîndu-se 
într-adevăr că instalațiile de recupe
rare existente nu corespund decit 
parțial scopului pentru care au fost 
proiectate, că nu a fost conceput cel 
măi adecvat și eficient sistem de 
construcție a cazanelor de produs 
abur, stația de demineralizare a anei 
s-a dovedit a fi necorespunzăt%are. 
iar după instalarea lor nu mai erau 
posibile modificări esențiale.

Ca proiectant general I.I.T.P.I.C. 
nu trebuia să accepte instalarea unor 
cazane insuficient testate, mai ales 
că în acea perioadă se știa că vor 
Interveni modificări în compoziția 
materiilor prime din care se fabrica 
negrul de fum și. ca urmare, și în 
cea a gazelor reziduale cu care tre
buiau să funcționeze cazanele. Tot
odată, era de așteptat ca lucrările de 
regularizare a cursului rîului Tirnava 
Mare să influențeze negativ calitatea 
apei demineralizate, folosite la pro
ducerea aburului, lucru de care nu 
s-a ținut seama și. ca urmare, stația 
de demineralizare s-a dovedit a fi 
subdimensionată. La fel, nu a fost 
prevăzută o aparatură de măsură și 
control adecvată funcționării într-un 
mediu specific unei unități de pro
ducere a negrului de fum.

Chiar dacă o parte din cauzele care 
au determinat actuala situație de la 
„Carbosin" Copșa Mică pot avea o 
justificare obiectivă, nu se poate tre
ce totuși cu vederea faptul că, încă 
de la început, proiectul a prezentat 
lacune și că, atunci, revizuirea lui ar 
fi fost posibilă cu cheltuieli minime. 
Acum însă acest lucru înseamnă o 
cheltuială suplimentară de cîteva 
zeci de milioane de lei, fonduri care, 
după cum sîntem informați, vor fi 
alocate încă din anul acesta. O în
dreptare tardivă, dar necesară. însă 
„lecția" primită trebuie mereu avută 
în vedere.

Vlalcu RADU

1950 1980 Creștere
1980/1950

Zahăr (1 kg)
S.U.A. 0,25 dolari 1,11 dolari 4,4 OrtItalia 263 lire 860 lire 3,3 oriAnglia 11 pence 37 pence 3,4 ori
Austria 4.7 șilingi 11,4 șilingi 2,4 ori

Orez (1 kg)
S.U.A. 0,37 dolari 1.14 dolari 3,1 ori
Belgia 13,4 franci 53,3 franci 4 ori
Italia 115 lire 900 lire 7,8 ori
Anglia 22 pence 64 pence 2,9 ori

Piine (1 kg)
S.U.A 0,32 dolari 1,13 dolari 3,5 ori
Italia 96 lire 800 lire e,3 ori
Austria 2 șilingi 10,7 șilingi 5,4 ort
R.F. Germania 0,50 mărci 2,65 mărci 5,3 ori

Desigur, România, ca participantă 
activă la schimbul internațional de 
valori materiale, nu este ferită de 
influențele instabilității și creșterii 
galopante a prețurilor pe piața ex
ternă la unele materii prime și, în
deosebi, la țiței. Cu atît mai mult se 
cuvin apreciate măsurile luate în 
țara noastră pentru a fi atenuată in
fluența creșterii prețurilor externe 
prin dezvoltarea bazei proprii de ma
terii prime, pentru a se asigura ne
cesitățile economiei naționale intr-o 
proporție mai mare din producția 
internă — chiar dacă aceasta presu
pune o serie de cheltuieli mai mari 
legate de exploatarea unor zăcămin
te mai sărace în substanțe utile sau 
aflate în condiții geologice mai di
ficile. Sînt cheltuieli pe care trebuie 
să le facem pentru a ne procura can
tități importante de materii prime și 
resurse energetice, care, chiar la 
prețuri ridicate, sînt dificil de achi
ziționat pe piețele externe. De ase
menea, se cuvin apreciate eforturile 
întreprinse pentru reducerea mai ac
centuată a consumurilor de materii 
prime, materiale, resurse energetice 
pe unitatea de produs, precum și 
pentru ridicarea substanțială a pro
ductivității muncii. Dar aceste mă-

suri nu au putut șl nici nu puteau 
contracara integral efectele negative 
ale creșterii prețurilor unor produse 
pe care le importăm.

Menținerea unui control strict de 
către statul nostru socialist asupra 
tuturor categoriilor de prețuri de 
desfacere cu amănuntul nu înseam
nă insă rigiditate. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru ca prețurile să-și exercite ro
lul și funcțiile lor active in economia 
noastră este important ca ele să nu 
se rupă de baza lor obiectivă, res
pectiv de costurile reale de fabrica
ție. Or, după cum am arătat, prețu
rile principalelor materii prime din 
import, precum și costul celor care 
se obțin din exploatarea resurselor 
naturale de care dispunem au crescut 
foarte mult. Fără îndoială, fluctuați
ile accentuate ale prețurilor unor 
materii prime pe piața externă, care 
In multe cazuri au un caracter con- 
junctural, nu pot fi transpuse auto
mat in prețurile interne. Atunci Insă 
cînd aceste creșteri ale prețurilor ex
terne au un caracter de durată, este 
logic, este firesc ca de aceste evo
luții să se țină seama în fundamen
tarea prețurilor de producție, de li
vrare și, în cele din urma, a prețu

rilor de desfacere cu amănuntul, așa 
cum prevede, dealtfel, și Legea 
prețurilor.

Ce s-ar întîmpla dacă sporurile de 
costuri nu s-ar reflecta in cele din 
urmă în prețurile produselor ? O 
serie de unități productive și chiar 
ramuri ale economiei naționale ar 
înregistra pierderi, în loc de venit 
net pentru societate, ceea ce ar crea 
dezechilibre materiale, financiare și 
monetare, ar denatura utilitatea eco
nomică și socială a activității unită
ților și ramurilor respective, ar di
minua interesul pentru sporirea can
tității de produse fabricate, ridica
rea calității și diversificarea produc
ției, efecte care s-ar repercuta asu
pra dezvoltării de ansamblu a eco
nomiei și asupra înfăptuirii progra
mului de ridicare a nivelului de trai 
al populației.

Pentru asigurarea unei rentabili
tăți corespunzătoare In agricultură și 
pentru a compensa influențele din 
creșterea prețurilor de aproviziona
re cu produse industriale și a retri
buțiilor, în anul 1981 au fost majo
rate substanțial prețurile produselor 
agricole, îndeosebi la produsele zo
otehnice. Totodată, pe baza‘hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., începind cu anul 1982 se 
acordă, peste prețurile majorate, 
prime progresive, diferențiate pe 
produse în funcție de cantitățile la 
hectar livrate la fondul de stat, 
prime care, în medie, reprezintă 30 
la sută față de prețul de producție, 
contractare sau achiziție. Ca urmare 
a acestor măsuri, producătorii agri
coli vor încasa în plus, în 1982, peste 
25 miliarde lei, ceea ce constituie 
un stimulent puternic pentru spori
rea producției agricole.

Totodată, măsurile referitoare la 
corelarea prețurilor produselor agri
cole pe baza costurilor de producție 
vor contribui Ia sporirea fondului 
central de produse agricole, la pro
ducerea și desfacerea către populație 
a unor cantități mai mari de zahăr, 
ulei comestibil, carne, preparate din 
carne lapte și produse lactate Ș-a-« 
asigurind astfel aplicarea, în mai 
bune condiții, a principiilor autocon- 
ducerii și autoaprovizionării terito
riale. Majorarea prețurilor la pro
dusele agricole, precum și a prețuri
lor la combustibili, energie, produse 
petrochimice și altele au determinat 
și determină Insă o creștere a costu
rilor în industria alimentară și, în 
mod corespunzător, a prețurilor de 
producție. Așa, bunăoară. In perioa

da care a trecut de la stabilirea pre
țurilor cu amănuntul și pînă în pre
zent, costul materiilor prime agricole 
a crescut de peste 3 ori la zahăr, de 
peste 2,4 ori la orez, de aproape 5 
ori la ulei comestibil.

In permanență, conducerea parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au acordat o importanță deosebită 
reducerii. continue a costurilor de 
producție, astfel încît în prețuri să 
se reflecte numai influențele obiec
tive, nu și cele determinate de risipă 
sau proastă gospodărire. De aceea, 
la dimensionarea prețurilor de pro
ducție în industrie, deci și in indus
tria alimentară, s-au avut în vedere 
cheltuielile de producție strict ne
cesare, stabilindu-se măsuri pentru 
diminuarea cheltuielilor de aprovi
zionare, fabricație și desfacere.

Pe ansamblul economiei, după cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin acordarea compensațiilor popu
lația va primi peste 25 de miliarde 
lei, ceea ce cere un efort deosebit 
pentru economia națională. Iată de 
ce este necesar ca acum, cu prilejul 
discutării în întreprinderi și institu
ții a măsurilor adoptate de partid, 
fiecare colectiv de oameni ai muncii 
să analizeze cu fermitate și spirit 
gospodăresc condițiile în care se 
desfășoară activitatea economică, 
pentru a fi evidențiate și puse In 
valoare n<?i rezerve, pentru redu
cerea suplimentară a cheltuieli
lor de producție, creșterea peste 
prevederi a productivității muncii, 
accelerarea ritmului de înnoire și 
modernizare a produselor, valorifica
rea superioară a materiilor prime și 
materialelor, îmbunătățirea structu
rii fabricației și creșterea volumului 
producției, îndeosebi pentru export, 
cu condiția încadrării in resursele 
materiale planificate, recuperarea și 
reciclarea mai intensă a materialelor 
refolosibile. Sînt sarcini de maximă 
importanță pentru toate colectivele 
de oameni ai muncii, avînd ca obiec
tiv major Înfăptuirea prevederii din 
Hotărîrea ședinței de lucru comune 
și din Decretul Consiliului de Stat 
ca în 1982 să se recupereze cel 
puțin 30 Ia sută din volumul 
compensațiilor acordate populației. 
Acesta este un obiectiv minimal. In 
afară de muncă, de muncă mai bine 
organizată și eficientă, de spirit 
creator, gospodăresc, pentru dezvol
tarea continuă a avuției naționale, 
nu există altă sursă de ridicare a 
bunăstării populației tn societatea 
noastră.
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Măsurilor adoptate recent prin decretele Consiliului de Stat, măsuri de deosebită
însemnătate pentru progresul economiei, pentru ridicarea bunăstării noastre, a tuturor

RĂSPUNS MUNCITORESC PRIN MUNCA TUTUROR
pentru recuperarea compensațiilor acordate, prin ridicarea eficienței economice, a calității și productivității in fiecare întreprindere
După cum se știe, măsurile de majorare a prețurilor de desfacere a 

produselor agroalimentare au tost adoptate in condițiile sporirii retribu
ției, a alocației de stat pentru copii, a pensiilor, asigurindu-se creșterea 
veniturilor reale ale populației. Desigur, acordarea compensațiilor, odată 
cu intrarea in vigoare a noilor prețuri cu amănuntul, inseamnă un efort 
deosebit pentru economia națională. Iată de ce este necesar ca in necare 
întreprindere, la fiecare loc de muncă să se acționeze in spiritul Hotăririi 
ședinței de lucru comune a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Fconomice și Sociale și al Decretului Consiliului de Stat, 
pentru recuperarea încă din acest an a ce! puțin 30 Ia sută din aceste 
compensații.

Reducerea mai accentuată 
a cheltuielilor materiale, 

creșterea suplimentară 
a productivității — obiective 

permanente de lucru
Cum acționează colectivul unei 

puternice citadele muncitorești — în
treprinderea „Vulcan" din Capitală — 
pentru recuperarea compensațiilor 
acordate 7

— In fiecare secție șl atelier, oa
menii au citit cu deosebit interes 
documentele referitoare la majorarea 
prețurilor de desfacere cu amă
nuntul la produsele agroalimen
tare și majorarea retribuțiilor, au 
înțeles pe deplin necesitatea hotări- 
rilor'adoptate, ne spune tovarășul 
Marin Bunea. secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii. Ceea ce 
este mai important, numeroși mun
citori și specialiști au făcut, cu pri
lejul dezbaterii acestor documente, 
numeroase propuneri concrete care 
vizează in principal reducerea mai 
accentuată a cheltuielilor materiale 
de producție, creșterea suplimentară 
a productivității muncii, ridicarea 
continuă a nivelului tehnic al pro- 
duoției. Dealtfel, acestea sint princi
palale direcții in care colectivul nos
tru wi acționa pentru recuperarea 
• ntegrală a influențelor asupra cos- 

or de producție determinate de 
creșterea retribuției nominale, ca 
urmare a compensațiilor acordate 
personalului mkincitor.

Care este nivelul compensațiilor ce 
se acordă în acest an personalului 
muncitor de la întreprinderea „Vul
can" 7

Potrivit calculelor preliminare, 
cuantumul compensațiilor bănești lu
nare acordate pentru acoperirea ma
jorării prețurilor de desfacere la pro
dusele agroalimentare se ridică la 
peste 1,6 milioane lei. Ceea ce în
seamnă, pe întregul cincinal, o spo

rire a retribuției nominale, la nive
lul întreprinderii, de peste 73 mili
oane lei. Sumă care, potrivit hotărî- 
rilor adoptate de partid, trebuie să 
fie integral recuperată pînă în 1985, 
din care o parte importantă încă in 
acest an.

— Potențialul tehnic ridicat al 
uzinei, competența și priceperea 
muncitorilor și specialiștilor noștri, 
spiritul lor de puternică angajare 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan din acest an și pe 
întregul cincinal constituie o garan
ție certă a recuperării integrale a 
compensațiilor bănești de care vor 
beneficia — preciza tovarășul Petre 
Fluture, directorul întreprinderii. De
altfel, hotărîrea-program pe. care o 
vom supune dezbaterii și aprobării 
adunării generale a oamenilor mun
cii va include și măsurile și căile 
concrete de acțiune pentru creșterea 
eficienței economice suplimentar 
față de plan, spre a se asigura recu
perarea în acest an a cel puțin 30 la 
sută din volumul compensațiilor, 
ceea ce înseamnă aproape 22 mili
oane lei.

Mai buna gospodărire 
a metalului — îndatorire 

de mare actualitate pentru 
fiecare

Concret, ce măsuri se preconi
zează, în ce direcții se acționează șl 
se va acționa cu prioritate? am în
trebat. Și iată ce ni s-a răspuns :

— într-o uzină in care ponderea 
metalului în cheltuielile materiale se 
ridică la aproape 90 la sută — ne 
spune inginerul-șef al întreprinderii, 
Nicolae Virgolici — valorificarea 
superioară a acestei materii prime, 
gospodărirea ei judicioasă constituie 
un perimetru in care căutările se do
vedesc rodnice.

Prin calcule semnificative, ingi
nerul-șef ne demonstrează că, la ni

velul acestui an. economisirea a 2 500 
de tone de metal ar determina o re
ducere a cheltuielilor materiale de 
producție echivalentă cu volumul 
compensațiilor acordate de la buget 
în 1982. Același rezultat pe planul 
eficienței economice s-ar obține prin 
creșterea cu 3 la sută a indicelui de 
utilizare a metalului.

Ce se întreprinde în această di
recție, care sint rezultatele practice 
sub aspectul eficienței economice 7

„WCR1ND MAI BINE, llICRlND MAI SPORNIC
0 FACEM PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUĂ

A ȚĂRM, 0 FACEM PENTRU NOI"
— așa gîndesc oamenii muncii de la întreprinderea 

„Vulcan", așa se gîndește pretutindeni, în toate colectivele 
muncitorești

Un studiu recent întocmit de specia
liștii uzinei a demonstrat că, fără a 
diminua performanțele de calitate și 
fiabilitate ale cazanelor energetice, 
se pot inlocui la diferite subansam
bluri mărcile de oțeluri înalt aliate cu 
cele mai slab aliate. Astfel, la supra- 
incălzitorul final al cazanului de 120 
tone abur-oră, destinat Combinatului 
siderurgic Călărași, treapta a IlI-a 
de încălzire se va confecționa din 
oțel aliat cu crom 3,5 la sulă, in 
locul celui inițial stabilit in proiect 
— oțel-crom 12 la sută. Diferența de 
preț pe kilogram între cele două 
sortimente de oțeluri este substan
țială — 80 de lei. înmulțiți această 
sumă cu 11 mii de kilograme — cit 
cîntărește supraincălzitorul — și veți 
afla un rezultat spectaculos : o eco
nomic la costurile de producție de 
aproape 900 000 lei.

In acest caz se Înlocuiește un ma
terial mai scump cu altul mai ieftin. 
Dar analizele și studiile făcute asu- 

p.-a altor produse au dus Ia găsirea 
de noi posibilități de reducere a 
costurilor sau a gabaritelor. Din co
laborarea rodnică a specialiștilor din 
proiectare de la „Vulcan" și „Elec- 
troputere" din Craiova a rezultat o 
altă soluție tehnică constructivă deo
sebit de eficientă. De data aceasta 
ș-a eliminat din sistemul de antre
nare al morilor de cărbune reducto- 
rul. Economia de metal și manopera 
se ridică la 200 mii lei Ia fiecare 

moară. Față de nivelul stabilit al 
cheltuielilor la acest produs, se x-a 
obține o reducere suplimentară a 
costurilor de circa 2 milioane lei.

Tehnologiile — permanent 
modernizate ți adaptate 

cerințelor creșterii eficienței I
Soluția proiectantului nu poate fi 

ruptă de realitatea concretă a uzinei, 
de gradul de dotare tehnică. Doar 
colaborarea strînsă dintre proiectant 
și tehnolog poate face translația in 
fabricație a ideii tehnice. Iar alege
rea tehnologiei este hptăritoare in 
realizarea unui indice superior de 
utilizare a metalului, în sporirea pro
ductivității muncii, in reducerea chel
tuielilor directe și indirecte de pro
ducție.

Anul trecut, în urma unor propu
neri venite din secțiile de prelucrări 
mecanice, s-a renunțat la prelu
crarea inutilă prin așchiers a unor 

flanșe, lucrare prevăzută doar pen
tru îmbunătățirea... aspectului, fără 
■nici o justificare din punct de vedere 
tehnic. La nivelul celor citeva mii de 
flanșe la care s-a simplificat tehno
logia s-au economisit aproape 30 de 
tone metal, citeva mii de ore de pre
lucrare pe mașinile-unelte și s-a re
dus corespunzător consumul de 
energie electrică și combustibil. Por- 
nindu-se de Ia propunerea amintită, 
in perioada imediat următoare se vor 

reanaliza critic o serie de alte teh
nologii din sectoarele de prelucrare 
pentru a se găsi noi soluții pentru 
reducerea numărului de operații, în 
ciclul de fabricație. Numai elimi
narea de la prelucrare a tuturor flan- 
șelor va șduce un cîștig de incă mi
nus 15 tone metal. Adică o economie 
la cheltuielile de producție de peste 
169 mii lei.

în privința reducerii consumu
lui de metal și creșterii pro
ductivității muncii, niciodată nu se 
poate spune că s-a atins limita posi
bilităților — a subliniat inginerul- 
șef Nicolae Virgolici, un specialist 
care știe să dinamizeze in permanen
ță, cu inaltă competență și exigență, 
căutările în aceste direcții majore 
ale activității intreprinderii.

încă în cursul anului trecut, 
la „Vulcan" s-a trecut la aplicarea 
unei tehnologii cu un grad ridicat de 
modernitate — turnarea pieselor in 
forme vidate. Avantajele acestei teh

nologii sint evidente pe planul efi
cienței : se elimină consumul de 
lianți ; nisipul de turnare se reutili- 
zează în proporție de 95 Ia sută ; se 
reduc adaosurile de prelucrare cu 
30—40 la sută la piesele turnate ; con
sumul de energie se reduce cu 30—40 
la sută ; sporește productivitatea 
muncii. Convingătoare, nu? Să adău
găm un amănunt plin de semnifica
ție. Prin acest procedeu urmau să se 
toarne în acest an circa 2 000 tone de 
piese. După calcule amănunțite, 
după o evaluare mai exigentă a po
sibilităților secției de turnătorie, 
acum se conturează ideea suplimen
tării cu cel puțin 15 la sută a canti
tății de piese turnate. Cifra exactă o 
vor anunța cei de la „metalurgic" 
in adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii. Cert este că 
la fiecare tonă de piese turnate prin 
acest modern procedeu se obțin eco
nomii însemnate. Neîndoios, recupe
rarea compensațiilor obligă la valo
rificarea tuturor posibilităților de 
economisire a resurselor întreprinde
rii și în această direcție se va acțio
na pretutindeni în întreprindere.

Economisirea de energie 
și materiale — cale sigură 

pentru îndeplinirea 
angajamentelor asumate

în întreprindere lucrează citeva 
sute de sudori, muncitori care con
sumă în procesul de producție mi
lioane de kWh energie electrică. Un 
agregat de sudură consumă sub sar
cină 20 kWh energie electrică. In 
timpul lucrului intervin și timpi 
morți, perioade în care sudorul exe
cută operații pregătitoare, auxiliare 
sudurii propriu-zise. în timpul celor 
citeva zeci de secunde necesare aces
tor operații, aparatul de sudură se 
decuplează arareori.

Pe parcursul unui schimb se 
consumă „în gol" citeva mii de 
kWh energie electrică, a obser
vat sudorul Marin Coconeanu. Nu 
s-ar putea adapta un întrerupător 
lingă cleștele aparatului 7 Ar fi și 
simplu, și comod fiecărui sudor să 
întrerupă ori de cîte ori este nevoie 
funcționarea aparatului" — și-a ar
gumentat el propunerea.

Propunerea, care se află acum în 
studiu la serviciul mecano-energetic, 

cu siguranță iși va găsi aplicare. Șl 
cit mai repede !

Posibilitățile de economisire, căile 
practice de valorificare sint nu
meroase. Și ideile, după cum am vă
zut, nu lipsesc.

în secția a IV-a de cazane ener
getice industriale stăm de vorbă cu 
șeful de echipă Mircea Mihalcea.

— Conduc o formație de 130 de 
muncitori. Potrivit măsurilor adoptate 
de partid, noi vom primi un spor 
lunar de retribuție care se ridică la 
aproape 25 000 lei. Este normal, este 
corect, ca prin munca noastră să re
cuperăm această sumă importantă pe 
care o primim. Cum ? In primul rind 
gospodărind mal bine materiile pri
me, care constituie „grosul" in costu
rile de producție. Și trebuie să arăt 
că putem face acest lucru. Numai 
prin optimizarea integrală a croirii 
tablelor sau alegerea dimensiunii co
respunzătoare a țevilor s-ar elimina 
pierderea unor ștraifuri sau capete de 
țeava. Cuvintul calculatorului în pro
gramarea producției va fi acum de
cisiv. Dar și al furnizorilor de mate
riale, care trebuie să respecte întoc
mai dimensiunile solicitate de uzină.

Să recapitulăm :
MILIOANE DE LEI SE VOR ECO

NOMISI SUPLIMENTAR PRIN RE- 
PROIEC'TAREA UNOR PRODUSE, 
PRIN DIMINUAREA SUBSTANȚIA
LA A CONSUMURILOR DE METAL, 
PRIN PROMOVAREA UNOR TEH
NOLOGII MODERNE, PRIN REDU
CEREA CONTINUA A CONSUMU
RILOR DE ENERGIE ELECTRICA, 
PRIN AFIRMAREA PUTERNICA A 
SPIRITULUI GOSPODĂRESC AL 
COLECTIV ULUI. SINT DIRECȚII 
DE ACȚIUNE CARORA MUNCITO
RII ȘI SPECIALIȘTII DE LA „VUL
CAN" LE DAU ACUM CONTURURI 
EXACTE, PRIN ELABORAREA ȘI 
APLICAREA A NOI MASURI EFI
CIENTE, ASTFEL CA ÎNCĂ DIN 
ACEST AN. AȘA CUM A INDICAT 
CONDUCEREA PARTIDULUI, SA 
FIE RECUPERATE CEL PUTIN 30 
BA SUTA DIN VOLUMUL COM
PENSAȚIILOR ACORDATE PER
SONALULUI MUNCITOR.

în aceste direcții s-a angajat cu 
energie colectivul muncitoresc de la 
„Vulcan"; Așa se acționează și tre
buie să se acționeze în fiecare co
lectiv muncitoresc, cu răspundere 
muncitorească.

Dan CONSTANTIN

Ce schimbări au survenit in structura 
cheltuielilor de producție la unele 

produse agroalimentare?

Materii prime 
materialeși

Energie
și combustibil Retribuții

650% .

Alte cheltuieli 
de industrializare

în ultimii ani costurile și prețurile 
de producție și livrare a produselor 
agroalimentare au sporit simțitor ca 
urmare a creșterii puternice a pre
țurilor pe plan mondial la o serie 
de materii prime, materiale, la com
bustibil și energie pe care le impor
tăm, a atragerii în circuitul econo
mic, cu 'cheltuieli mai mari, a unor 
materii prime și resurse energetice 
din zăcăminte cu conținut mai sărac 
de substanțe utile sau aflate în con
diții de extracție mai dificile, a 
sporirii substanțiale a retribuției oa
menilor muncii.

Cu toate acestea, cum se știe, 
ani în șir prețurile de desfacere 
cu amănuntul la o serie de pro
duse agroalimentare de bază au 
rămas neschimbate. O atare situație 
a dus la acoperirea din bugetul sta
tului a unor diferențe între prețu
rile de producție mai mari și prețu
rile de desfacere cu amănuntul mai 
mici.' O situație care contravenea 
desfășurării unei activități economice 
dorm ale.

Pentru aplicarea consecventă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a principiilor autogestlunii și 
autoconducerii muncitorești, pentru 
întărirea cointeresării materiale a 
producătorilor trebuie îndeplinită 
o condiție fundamentală : in fiecare 
întreprindere cheltuielile să fie 
acoperite din venituri și să se asi
gure beneficii.

Concluzia este clară : In economia 
noastră planificată, care asigură o 
stabilitate1 de ansamblu și o evoluție 
controlată, a prețurilor, nu puteam 
menține prețuri de producție, de li
vrare și cu amănuntul care nu re- 
'fleetă veridic cheltuielile incorporate 
în fiecare produs.

Cum se formează prețul cu amă
nuntul al unui produs 7

Punctul de plecare îl reprezintă 
costurile de producție, adică va
loarea materiilor prime, resurselor e- 
nergetice, a amortismentelor, retri
buțiilor și altor cheltuieli de fabri
cație. Firește, fiecărei unități trebuie 
să i se asigure un anumit benefi
ciu. Costul de producție impreună 
cu beneficiul alcătuiesc prețul de 
producție. în practică se folosește și 
prețul de livrare, care în cazul unor 
bunuri de consum pentru fondul pie
ței cuprinde și impozitul pentru cir
culația mărfurilor. La prețul de li
vrare se calculează adaosul (raba
tul) comercial, destinat acoperirii 
rentabilității unităților comerciale, 
formîndu-se astfel prețul de desfa
cere cu amănuntul.

Pentru a înțelege mai limpede me
canismul intern al prețului, evolu
țiile care intervin în structura și 
nivelul prețurilor, să recurgem la 
cîteva exemple concrete (graficul 
alăturat). Să privim structura cos
turilor de producție la 4 produse — 
ulei comestibil, zahăr, lapte și făină 
de griu — în anul stabilirii prețurilor 
de desfacere cu amănuntul și in 
anul 1982. *

Ce se observă ? în perioada care 
a trecut de la stabilirea prețurilor 
cu amănuntul, cu toate măsurile a- 
doptate pentru diminuarea substan
țială a costurilor specifice și ridi
carea productivității muncii în in
dustria alimentară, cheltuielile cu 
materiile prime și energia au spo
rit considerabil. De ce ? Pentru sti
mularea producătorilor agricoli în 
sporirea producției de cereale, sfeclă 
de zahăr, plante oleaginoase și pro
duse animaliere, prețurile de achi
ziție și contractare au fost majora
te de mal multe ori. Se cunoaște că 
anul trecut, printr-un decret al Con
siliului de Stat, au fost sporite pre

țurile de cumpărare a produselor 
agricole vegetale și animale de la 
unitățile agricole socialiste și produ
cătorii individuali. De asemenea, re
cent, ca urmare a Hotăririi Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a decretelor Consiliului de 
Stat, au fost stabilite noi măsuri de 
stimulare a producătorilor agricoli.

La energie, costurile au crescut 
din cauza majorării tarifelor și pre
țurilor la energie electrică și com
bustibil — măsuri adoptate in con
tentul crizei mondiale energetice.

Se cunoaște, totodată, că retribu
țiile nominale ale personalului mun
citor au crescut succesiv. După cura 
se vede in grafic, valoarea retribu
ției inclusă în costul de fabricație 
a sporit substanțial. Corespunzător, 
au crescut și celelalte categorii de 
cheltuieli.

Situația se prezintă asemănător și 
la alte produse fabricate din mate
rii prime agricole. Este, deci lim
pede că menținerea prețului cu a- 
mănuntul sub costurile reale de fa
bricație nu era de natură să stimu
leze producătorii în realizarea unor 
producții cit mai mari. Pvocedînd 
astfel se amplificau pierderile. Dim
potrivă, majorarea și îmbunătățirea 
corelării prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare constituie o 
măsură obiectiv necesară din punct 
de vedere economic, menită să con
tribuie la punerea mai deplină in 
valoare a potențialului industriei a- 
limentare și ai agriculturii noastre. 
Ia obținerea de producții industria
le și agricole cit mai ridicate, de 
calitate superioară, în vederea a- 
provizionării in condiții corespunză
toare a populației.

Cornellu CÂRLAN

lapte de vacă 
pasteurizat (1 litru)

Făină de grîu albă 
preaiuhalatd (1 kg)
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Oe ce creșterea preturilor de producție nu mai putea fi subvenționată 
in continuare de la bugetul de stat ?

Ca urmare a stabilirii pe principii econo
mice a prețurilor produselor agricole și ma
jorării prețurilor cu amănuntul la produsele 
agroalimentare, pe baza recentului Decret 
al Consiliului de Stat. încetează acordarea 
de subvenții de la bugetul de stat pentru 
aceste produse. In condițiile anterioare, 
subvențiile de la bugetul de stat pentru 
produsele agroalimentare se datorau fap
tului că prețurile cu amănuntul ale produ
selor respective erau, în realitate, mai mici 
decît prețurile de producție ale acestora. 
Adică, prin ceea ce plătea consumatorul 
pentru bunurile agroalimentare cumpărate 
de la unitățile comerciale socialiste nu se 
acopereau integral prețul produselor agri
cole și cheltuielile de prelucrare industrială 
a acestora. Statul suporta de la buget 
diferența intre prețurile de producție, mai 
mari, și cele de desfacere către populație, 
care erau mal mici. Măsurile privind actua
lizarea șl Îmbunătățirea corelării, pe prin
cipii economice, a prețurilor de producție, 
contractare și achiziție la produsele agricole 
au determinat majorarea sumelor ce ar fi 
trebuit plătite din bugetul statului, ceea ce 
ar fi însemnat menținerea și amplificarea 
unei practici care — în timp — dăunează 
desfășurării normale a activității economice. 

cu efecte negative atît pentru stat, cît și 
pentru întreprinderile producătoare și con
sumatori.

Pentru stat,’plata de la buget a subven
țiilor către întreprinderi, sub forma dife
rențelor de preț la produsele agroalimen
tare, ar Însemna de fapt finanțarea auto
mată a unei părți din cheltuielile de con
sum ale populației. Or, destinația firească a 
acestor fonduri este aceea de a contribui la 
realizarea unor obiective de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Un exemplu in această pri
vință este edificator : pentru un litru lapte 
de vacă, potrivit prețurilor de producție, 
contractare și achiziție in vigoare de la 1 ia
nuarie 1982, statul urma să plătească in me
die o subvenție de 0,74 lei, iar pentru can
titatea de lapte prevăzută în anul 1982, care 
totalizează 34 290 mii hl, trebuia să se acor
de o subvenție de peste 2,5 miliarde iei. 
O sumă cu care se pot construi peste 20 000 
de apartamente.

Acordarea de subvenții întreprinderilor 
producătoare pentru acoperirea unei părți 
din cheltuielile acestora ar fi, de asemenea, 
in contradicție cu principiul autogestiunil 
economico-financiare a unităților respecti
ve, lntrucît ar determina slăbirea preocupă
rilor acestora pentru acoperirea cheltuieli

lor din venituri proprii, pentru creșterea 
productivității muncii și reducerea cheltu
ielilor materiale, pentru mai buna gospodă
rire a resurselor materiala și financiare, în 
final pentru ridicarea calității și diversi
ficarea sortimentală a producției, ceea ce 
ar fi in dezavantajul consumatorilor.

De asemenea, folosirea subvențiilor de la 
buget pentru a se menține unele prețuri cu 
amănuntul ce nu acoperă integral cheltuie
lile de producție pentru mărfurile destinate 
populației, în condițiile creșterii veniturilor 
acesteia, ar împiedica stimularea, pe căi 
economice, a unui consum rațional. Consu
matorul nu are o imagine clară a valorii 
reale a mărfurilor pe care Ie cumpără, 
pentru a manifesta spirit gospodăresc, a 
evita risipa și a nu consuma peste ceea ce 
este rațional.

Iată de ce măsurile de majorare și Îm
bunătățire a corelării prețurilor de desfa
cere cu amănuntul, adoptate recent, vor 
avea efecte salutare asupra echilibrului 
financiar normal al economiei, și, în con
secință, se vor răsfringe pozitiv în nivelul 
de viață al fiecărui om al muncii.

Gheorqhe BOULESCU 
director in Ministerul Finanțelor

Care este influenta recentelor măsuri asupra echilibrului monetar ?
în orice economie, și cu atit mai mult în 

economia noastră socialistă, planificată, 
stabilitatea banilor — respectiv echilibrul 
monetar — este condiționată de asigurarea 
concordanței dintre veniturile și cheltuielile 
bănești ale populației.

Această premisă este indispensabilă pen
tru creșterea puterii de cumpărare a ba
nilor, pentru îndeplinirea în bune condi
ții a funcțiilor lor de mijloc de circula
ție, de plată șl economisire, pentru dez
voltarea ascendentă și proporțională a ra
murilor și sectoarelor economiei naționale. 
Trebuie știut că numai in condițiile spo
ririi an de an a venitului național și ale 
existenței unei circulații monetare echili
brate se asigură creșterea continuă a ni
velului de trai al populației. De aici se 
poate trage concluzia că nerespectarea con
cordanței necesare dintre veniturile și chel
tuielile bănești ale populației s-ar răsfringe 
negativ asupra acoperirii banilor puși în 
circulație cu mărfuri și servicii, și, in 
final, ar determina fenomene de dezechi
libru monetar.

Se cunoaște faptul că lntr-o serie de țări 
capitaliste, datorită fenomenelor de criză 
acută au loc puternice fenomene inflațio
niste, care se Împletesc cu șomajul devenit 
cronic, afectind puterea de cumpărare a 
populației, întrucît majorările de venituri 
se produc, întotdeauna, la o anumită pe
rioadă de la sporirea prețurilor respective 
și nu in aceeași proporție.

Să privim acest tabel al evoluției pre
țurilor, comparativ cu ritmurile reale ale 
dezvoltării economice (dinamicp venitului 
național în prețuri comparabile) în cîteva 
țări capitaliste.

— în procente —
Ritmuri medii anuale
în perioada 1976—1980

Prețuri Dezvoltarea 
economică

Franța 10,4 3.3
Grecia 16,3 4,4
Italia 16,4 3,8
Spania 18.1 2.4

Este deci vizibilă creșterea foarte accen
tuată a prețurilor, in condițiile unor ritmuri 
moderate ale creșterii economice.

în țara noastră prețurile au crescut foar
te puțin, iar ritmurile dezvoltării econo
mice- »-au situat printre cele mai dinamice 
pe plan mondial. Astfel, în aceeași perioa
dă, în România prețurile au Înregistrat o 
creștere medie anuală de 1,4 la sută, iar 
dezvoltarea economică a fost de 7,2 la 
sută.

Evoluția moderată a prețurilor din țara 
noastră șl dezvoltarea ascendentă a econo
miei au fost posibile datorită politicii în
țelepte a partidului rtostru care a pus în

totdeauna pe primul plan asigurarea unei 
circulații monetare echilibrate, premisă a 
creșterii continue a nivelului .de trai al 
populației. Prin această prismă recentele 
masuri privind majorarea și corelarea 
prețurilor cu amănuntul la produsele ali
mentare vor avea efecte pozitive și asupra 
circulației nfonetare.

Caracteristic este faptul că creșterea pre
țurilor de desfacere cu amănuntul este în
soțită, concomitent, de majorarea venitu
rilor din retribuție, a alocației de stat pen
tru copii și a pensiilor.

Dar eforturile la care sint supuse finan
țele statului pentru asigurarea sumelor 
necesare acordării compensațiilor sub for
ma majorării unor venituri impun ca toți 
oamenii muncii să acționeze ferm pentru 
realizarea producției cu cheltuieli cit mai 
reduse, in vederea recuperării fondurilor 
respective. Trebuie știut că orice dimi
nuare de costuri și orice pluș de producție 
sint in avantajul tuturor cetățenilor, tutu
ror oamenilor muncii, întrucît contribuie la 
Îmbunătățirea raportului dintre cantitatea 
de bani aflată in circulație pe de o parte, 
și mărfurile și serviciile ce pot fi oferite 
pe piață, pe de altă parte — premisa fun
damentală a consolidării monedei noastre 
naționale,

Ion GHICA
director in Centrala Băncii Naționale

<
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O CONCEPȚIE ROMÂNEASCĂ
DESPRE FILMUL SERIAL

— Serialul românesc TV : 
un vechi deziderat ce se 
vede, in sfirșit, atins prin 
„Lumini și Umbre", al că
rui scenariu vă aparține. Vă 
rugăm să indicați spectato
rului de simbătă seara cite- 
va puncte de reper asupra 
acestui film : materia so- 
clal-politică, personaje, pe
rioada in care se desfășoară 
acțiunea etc.

— Mi-e greu să dau un 
răspuns «exhaustiv» (cum
plit cuvint I), deși am scris 
pină acum peste 2 000 de 
pagini. O munca grea : un 
tip de proză obiectivă ; 
gestul, mișcarea, expresia 
surprinse sugestiv și dife
rențiat, pentru că în con
cepția mea despre ce tre
buie să însemne această 
formă literară numită (vag 
depreciativ) «scenariu», 
gestul, mișcarea, expresia 
trebuie să însemne ceva. 
Să fie «ca în viață» și in 
același timp cU ceva in 
plus, acel ceva ce justifi
că actul artistic. O muncă 
foarte grea asupra replicii 
care urmează să se audă, 
deci să semene cu topica 
frazelor ce răsună diurn și 
în același timp să aibă o 
a treia dimensiune, chiar 
cînd e un simplu «bună 
ziua». Caragiale a scris un 
caiet întreg pentru ca la 
întrebarea : «Cum a fost la 
ocnă, Ioane ?» • să obțină, 
prin răbdătoare decantare, 
zguduitorul răspuns: «Bog
daproste, bine», mai eloc
vent și mai profund decît 
zeci de pagini de analize 
«abisale» atît de la modă. 
Și in primul rînd a fost (și 
este, deoarece serialul este 
încă in plin proces de ela
borare) istovitoarea muncă 
a construcției în care fi
rescul, aparent banalul
trebuie să se imbine orga
nic cu semnificația, cu
ideea pentru care și in nu
mele căreia s-a întreprins 
această muncă, despre gre
utățile și performanțele 
căreia pot vorbi mult mai 
bine decît mine 
Andrei Blaier 
Constantinescu. 
că «mi-e greu» 
răspuns, pentru 
inevitabil apare riscul sche
matizării sau al folosirii 
acelor formulări — reflec- 
tînd un adevăr important 
— dar pe care noi înșine 
le-am banalizat prlntr-o 
repetare exasperantă, de- 
monetizîndu-le și, poate, 
creînd și un reflex de res
pingere... Așadar, «Lumini 
și Umbre» .constituie încer
carea, recunosc foarte am
bițioasă, de-a construi o 
frescă istorico-socială por
nind de la destinele și vie
țile dramatice ale unor oa
meni dintr-un simbolic și 
parabolic oraș de provin
cie : răsturnări de destine, 
modificări de gindire și 
psihologie, ciocniri de men
talități, de interese (de 
clasă sau individuale), de
veniri și parveniri ; ne
dreptăți, uneori dureroase, 
pe fondul realizării defi
nitive a unei epoci de 
dreptate și, in fine, sau 
mai bine zis peste toate a- 
cestea, sensul acestei 
treprinderi artistice, al a- 
cestei forme colective 
creație : cum și prin ce 
greutăți, prin cite sacrifi
cii și eforturi poporul ro
mân și-a cucerit in acești 
ani adevărata sa libertate, 
cît a consimțit să plăteas
că pentru aceasta. Și ce 
știe să facă cu propria lui 
libertate.

regizorii —. 
și Mihai 
Spuneam 

să dau un 
că în mod

în

de

— Pe genericul filmului 
scrie „roman cinematogra
fic" : ce să ințelegem prin 
această denumire ?

— Pur și simplu că fie
care episod este echivalen
tul audiovizual (amarnic 
tehnicism 1). al unui capitol 
de roman pe care, dacă 
nu-ți trezește interesul, il 
închizi. Acolo pagina, aici 
butonul. „Serialul"' a fost 
inventat de un jurnalist 
genial, Emile de Girardin, 
pe la mijlocul secolului 
trecut. I se zicea atunci 
„foileton" și așa au apărut 
toate romanele lui Alexan
dre Dumas-păre și o parte 
din opera lui Honore de 
Balzac, cu mai puțin suc
ces, e drept.

— Judecind după specifi
cul creat prin ceea ce spec
tatorul a văzut pină acum 
pe ecranul televizorului, un 
astfel de serial trebuie să 
satisfacă, probabil, anumite 
așteptări ale publicului 
larg : gustul aventurii nu ar 
fi ultima dintre aceste 
așteptări. Sau este cumva 
nepotrivit a vorbi de aven
tură in raport cu subiectul 
politic al filmului ?

Spiritul critic și autocritic
o singură absență, dar foarte importantă,

Convorbire cu Titus POPOVICI 
autorul scenariului pentru viitorul film-serial 
de simbătă seara : ,,LUMINI Șl UMBRE“

trebarea de care m-am în
depărtat, în „Lumini și 
Umbre" există o preocupa
re pentru aventura desti
nului uman intr-o epocă 
de uriașe, rapide și — une
ori — imprevizibile prefa
ceri sau accidente istorice.

la dezbaterile dintr-un colectiv fruntaș

— Recunosc 
este, într-adevăr, 
bare stimulatoare. Din 
deducem 
serialului 
Dintr-un 
(arbitrară, 
a tipului de seriale pe care 
televiziunea noastră 
prezintă de vreo 20 
ani... Iar „anumitele 
teptări" reprezintă ce anu
me l-am făcut noi să aș
tepte pe spectator. Și l-am 
făcut să aștepte „destinde
re", sau mai crud spus, e- 
vadare din problemele nu 
totdeauna plăcute ale coti
dianului. In același timp, 
voi spune deschis, cu riscul 
de-a părea ceea ce nu cred 
să fi fost vreodată, un dog
matic închistat, că aceste 
producții, excelent realiza
te profesional, beneficiind 
de foarte buni actori, plini 
de talent și de farmec, pre-

că aceasta 
o între

ce 
noi „specificul"
„de simbătă" ? 
fel de sinteză 
fiind limitată)

le 
de 

aș-

loc de „anumite așteptări" 
eu aș zice „anumite preju
decăți" — e și, oarecum, 
firesc după 20 de ani de un 
anume tip de serial — și 
ele se manifesta, de ce să 
n-o recunoaștem ? Primesc 
telefoane — deocamdată de . 
la cunoscuți — conținind 
sfaturi : „Să nu fie prea 
multă politică !“, ca și cum 
politicul (o categorie tot 
atit de aptă de-a genera 
artă, ca și economicul : cîte 
romane și filme nu vor
besc despre ravagiile luptei 
pentru Împărțirea sau în
sușirea averii) ar fi un fel 
de ingredient nu prea a- 
greabil, dar care, ce să-i 
faci ?, trebuie să fie și el 
prezent. Culmea e că ace
iași cunoscuți sînt entuzi
asmați de filme politice 
cum ar fi „Procesul de la 
Niirnberg", sau de seria
lul „în spatele ușilor închi-

— Prin excelență popular, 
„serialul de simbătă" va fi 
privit cu ochii tuturor 
virstelor : cum răspunde 
„Lumini și Umbre" acestei 
exigențe 1

Patru dintre numeroșii protagoniști ai serialului „Lumini șl 
Umbre" : Margareta Pogonat, llarion Ciobanu, Gh. Dinică, 

Mitică Popescu

eum și de ample mijloace 
materiale, de atracția pei
sajului necunoscut, exotic 
— reflectau în același timp, 
uneori foarte subtil, o fi
lozofie asupra vieții, o con
cepție despre lume, ceea 
ce obișnuit se numește „the 
american way of life", po
trivit căreia societatea, ca 
și natura, este mediul in 
care se exercită legile „e- 
terne" ale concurenței unde 
cel mai bun (adică cel mai 
tare) cîștigă. „Sfintul" re
lua un vechi mit al hai
ducului care ia de la cei 
bogați și ticăloși, înloculn- 
du-1 insă cu un aventurier 
simpatic, frumos, dezin
volt, care escroca alți a- 
venturieri antipatici. Totul 
asezonat cu mașini de lux, 
baruri somptuoase, iah
turi, avioane particulare, 
femei frumoase și ușoare 
etc... „Om sărac, om bo
gat", pornind de la un ex
celent și serios roman so
cial al lui Irwin ShaW, a 
fost lungit și denaturat co
mercial prin suspensul cre
at ad-hoc de tipul Falco- 
netti ; dar și aici : mitul 
băiatului sărac, fiu de biet 
brutar care ajunge sena
tor, femeile și-1 dispută ; 
totodată însă accente, sin
cere și autentice de critică 
socială ; în fine „Dallas", 
dramele erotice, permutate 
circular, ale multimiliona
rilor texani și, 
multe femei, unele 
poate de frumoase, 
forței, al violenței, 
menul J.R. ajuns să 
nalizat de sociologi : tipul 
schematic-negativ, dar cu 
care, conform sondajelor, 
se identifică majoritatea 
spectatorilor. (Sint curios 
ce-ar da un sondaj, la noi). 
Ei bine, „Lumini și Um
bre" nu este un ..Dallas" 
românesc, dimpotrivă. In

din nou, 
cit se 
cultul 
feno- 

fie a-

se" sau, sper că nu voi fi 
socotit lipsit de modestie, 
de „Puterea și Adevărul" 
care în 10 ani a totalizat 
peste 5 milioane de specta
tori... Dacă prin „politic" 
se înțelege debitarea unor 
lozinci sau generalități mai 
mult sau mai puțin mobi
lizatoare, sau prezența 
unor personaje, care acum 
vreo 20 de ani se numeau 
„eroul ideal" frumos-și-fă- 
ră-de-cusur, atunci, cu con
știința împăcată, pot să 
spun că în acest serial așa 
ceva nu există Ne-am 
străduit, cu întreaga noas
tră pricepere și răspunde
re, ca atit în scenariu — 
baza literară — cît și în 
complexa realizare artisti
că (componente de nedes
părțit) să fim credincioși 
adevărului vieții, principi
ilor estetice ale realismu
lui, care exclud, ca antiar- 
tistic și hibrid, tezismul, 
demonstrația didactică. In 
legătură cu „gustul aven
turii" : tipul de aventură 
cu care ne-am obișnuit 
este cel pe care ni l-am 
oferit cu precădere : col
tul, calul sau mașina și 
pumnul, implicit cultul so
luției individualiste, ca u- 
nica ce aduce satisfacții și 
care se poate rezuma prin- 
tr-un cuvînt : violență... 
Desigur, condamnarea în 
abstract a reflectării in ar
tă a violenței este ridicolă 
și absurdă. Marx spunea că 
violența este moașa socie
tății. In definitiv și războ
iul de apărare a patriei, 
singurul just, constă în în
dreptarea violenței asupra 
invadatorului. Eu mă refer 
la tipul de rezolvare a pro
blemelor personale prin vi
olență individuală, chiar în 
slujba Binelui, caracteris
tic unei anume viziuni des
pre lume. Revenind la in-

— Regret, dar nu chiar 
prin ochii tuturor virstelor. 
Pentru cei ce sînt trimiși 
la culcare cind începe „se
rialul de simbătă" ar tre
bui o preocupare specifică: 
ea exista pe vremuri, erau 
cîteva seriale excelente 
pentru copii, dar a fost a- 

.bandonată în favoarea unor 
spectacole coral-coregrafic- 
mobilizatoare, cam abun
dente și stereotipe (deci 
diminuind nobilele intenții 
prin repetare abuzivă și 
neinspirată), după părerea 
mea.

în rest, eu 
tă un sincer 
nerațiilor mai tinere 
cunoaște adevărul 
epoca ce le-a 
și lor soarta. Iar 
cei ce-au 
mijlocit sau indirect, la e- 
venimentele și frămintările 
acelor și acestor ani aș dori 
ca „Lumini și Umbre" să 
fie un prilej de judecată și 
obiectivare ; accept cu toa
tă deschiderea spirituală și 
punctul de vedere al celor 
nemulțumiți de modul cum 
se înfățișează o epocă atît 
de plină. într-un interviu 
la TV, acum doi ani, îna
intea primului țur de ma
nivelă, îmi manifestam do
rința de-a găsi cit mai- 
mulți colaboratori, oameni 
care să considere că întim- 
plări ale vieții lor ar pu
tea aduce lumini în plus 
(sau umbre ?) în tabloul ar
tistic pe care-1 oferim. Pro
punerea rămîne deschisă...

cred că exis- 
interes al ge- 

de-a 
despre 

determinat 
pentru 

participat, ne-

— Ce medii, categorii 
umane evocați, așadar, in 
romanul cinematografic ? 
Ce avantaje, dar și ce difi
cultăți stau in fața portre
tizării întreprinse aici ?

— Această frescă Începe, 
cum spuneam, într-un oră
șel de provincie, în ziua de 
20 august 1944, și se axea
ză, la inceput, pe trei fa
milii : a unui muncitor cu 
mulți copii, a patronului 
fabricii la care lucrează, a 
unui profesor de istorie, cu 
un singur copil, ofițer de 
aviație decorat cu Crucea 
de Fier... încet, într-o len
tă mișcare inexorabilă, cer
cul se lărgește, se sparge, 
se recompune... Pînă în 
momentul de față (ne 
aflăm ctf filmările în anul 
1948) au apărut peste 200 
de personaje, fiecare cu 
individualitatea sa, cu des-, 
ținui său, uneori dramatic, 
alteori umil... Ele, aceste 
personaje, vor îmbrăca, 
pentru totdeauna, de aici 
înainte, înfățișarea pe care 
le-au împrumutat-o (sau 
cu care s-au identificat) o 
pleiadă de actori români, 
de primă mărime, capabili 
de-a intra in competiție cu 
orice „monștri sacri", de 
oriunde... (Atita că despre 
asta, dintr-o discreție pe 
care-mi vine greu s-o înțe
leg, se vorbește puțin, ne
drept de puțin)...

Dificultăți ? O greșeală 
în distribuție trebuie s-o 
porți, scrișnind din dinți, 
pină la capăt, sau să mo
difici, arbitrar și nenece
sar, evoluția unui perso
naj care-și are locul său 
precis în Întregul com
plex epic...

Și pe urmă sînt tragedi
ile ce nu ne-au ocolit. 
Moartea ni l-a răpit pe 
Cornel Coman. remarcabil 
actor și prieten de-o rară 
distincție sufletească ; sînt 
și altele dureroase, pe care 
încercăm să le alinăm prin 
căldura spiritului de echi
pă, a camaraderiei ce s-a 
creat între noi toți, cei ce 
ne simțim legați de aceas
tă operă colectivă. E tim
pul să încheiem... în ce 
măsură spectatorii, în case
le cărora acest colectiv, al 
nostru, va fi prezent multă 
vreme de aici înainte vor 
găsi că am fost credincioși 
artei, adevărului, lor și 
nouă — răspunsul nu ne 
mai aparține. îl așteptăm 
cu un interes ce se înve
cinează, pînă la confunda
re. cu emoția.

Convorbire realizată de
C. STANESCU

Adunarea de dare de seamă și 
alegeri ce avea să se desfășoare in 
organizația de partid din secția con
fecții a întreprinderii de tricotaje din 
Sibiu s-a bucurat de un interes 
aparte. Atît secretara comitetului de 
partid din întreprindere, cît și secre
tara comitetului municipal de partid, 
Ana Olteanu, și-au exprimat dorința 
s-o declare adunare model și, in 
consecință, să-i invite și pe ceilalți 
secretari ai organizațiilor de partid 
din întreprindere.

în cele din urmă, ceilalți secretari 
n-au mai fost invitați. Dar aduna
rea a întrunit într-adevăr, in cea 
mai mare parte, trăsăturile unui 
model. Și sînt cel puțin două argu
mente care pledează pentru această 
afirmație. în primul rînd, este vorba 
de mrodul temeinic, serios în care a 
fost pregătită adunarea (din 57 mem
bri de partid a lipsit, motivat, unul 
singur). Apoi, darea de seamă s-a 
constituit, prin caracterul ei de lu
cru, prin afirmarea spiritului critic 
și autocritic, intr-un model de ana
liză riguroasă a activității 
rate de comuniștii de aici.

Ideea dominantă care a 
adunarea a fost aceea că 
activitate desfășurată de biroul or
ganizației de partid — prin dezba
teri in adunările generale, prin ex
puneri la invățămîntul 
desfășurate și „pe teren", prin analiza 
contribuției 
partid 
economice 
dintre comuniști 
poarte asupra modului in care și-au 
îndeplinit sarcinile), prin întreaga 
muncă politică de Ia om la om — 
s-a axat pe mobilizarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din 
secție la înfăptuirea obiectivelor con
crete care dau conținut calității și 
eficientei muncii. Au fost relevate 
pe larg preocupările organizației de 
partid, ale comuniștilor pentru rea
lizarea producției fizice și nete, ri
dicarea nivelului tehnic al produse-

lor, îndeplinirea planului la export, 
gospodărirea cit mai judicioasă a 
materiilor prime și materialelor, a 
combustibilului și energiei.

A reieșit, din dezbateri, că rezul
tatele obținute sînt, cum e și firesc, 
pe măsura acestor preocupări. Secția 
și-a îndeplinit în ultimii doi ani 
planul la absolut toți indicatorii, in
clusiv la export — indicator care pe 
.întreprindere n-a fost realizat. Cele 
aproape 1 000 kg fire PNA economi
site, economiile la materii prime și

ADUNĂRI DE DĂRI DE SEAMĂ 
Șl ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

desfășu-
străbătut 
întreaga

de partid.
fiecărui membru de 

la . îndeplinirea sarcinilor 
(mai mult de jumătate 

au prezentat ra-

la materialele auxiliare, in valoare 
de 64 000 lei, de energie și combus
tibil, în valoare de peste 10 500 lei, 
arată că lupta pentru o muncă efi
cientă nu mai este aici 
cerință, ci o realitate.

„Rezultatele ar fi fost și
— se arăta în darea de ____
dacă fiecare comunist și-ar fi reali
zat permanent, decadă cu decadă, 
sarcinile de- plan, dacă ar fi dovedit 
mai multă combativitate față de 
stările de lucruri negative, așa cum 
ne cere secretarul general al parti
dului, dacă ar fi acționat mai ferm 
și continuu pentru întărirea ordinii 
și disciplinei la locul de muncă". 
I-am ascultat cu atenție pe Maria 
Bobeșiu, Karoly Margareta, Maria 
Cojocaru, Maria Duca, Paraschiva 
Grofu, Viorica Bogdan, Ulpiu Ciura, 
pentru a vedea în ce măsură, în 
cuvîntul lor, vor răspunde autocriticii 
formulate in darea de seamă. Fiecare 
a înfățișat un mic bilanț, a făcut com
parații cu anul trecut, cu alți ani.

o simplă

mai bune 
seamă —

a
Dar într-o organizație de partid 
model ne așteptam ca și combativi
tatea să fie... model. Or, spiritul cri
tic și autocritic mai mult s-a sub
înțeles — prin exemple — și nu s-a 
manifestat ferm, tranșant.

Două probleme s-au enunțat ca 
esențiale pentru obținerea unor re
zultate mai bune pe viitor în secțta 
confecții. Prima : în acest colectiv 
să nu mai existe muncitori, mai 
ales membri de partid, care să nu-și 
îndeplinească normele. A doua : in
tensificarea acțiunii de policalificare. 
Ele nu sînt o „noutate". Așa s-a 
discutat despre ele și în adunarea 
de dare de seamă și alegeri ante
rioară. în cuvîntul comuniștilor din 
această organizație n-a existat însă 
o poziție combativă, cu adresă pre
cisă față de factorii care poartă răs
punderea nerezolvării, la nivelul 
cerințelor, a acestor probleme — 
conducerea secției și biroul organi
zației de bază. A făcut-o în schimb 
primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, prezent la adunare, 
in cuvîntul pe 
pentru 
lor în 
derea 
lirea 
cluse 
unor 
mene 
După 
me, 
combativitatea să nu fie „flori rare" 
nici în această organizație. Pentru că, 
așa cum am arătat, și într-un co
lectiv fruntaș se mai găsesc lucruri 
de îndreptat ; eforturile de continuă 
perfecționare a .muncii nu sînt 
niciodată de prisos. Desigur, prezența 
primului secretar în această organi
zație, participarea sa la dezbaterile 
din adunarea generală, hotărîrile 
adoptate se vor solda, prin caracte
rul lor stimulativ, cu rezultate și 
mai bune in viitor.

IFĂPTUL;
divers;

. Cinstirea
1 eroismului

care l-a rostit. Atît 
încadrarea tuturor muncitori- 
norme, cît și pentru extin- 

policalificării, a cerut stabi- 
— și dealtfel au fost in- 
în hotărirea adoptată — a 

măsuri concrete, a unor ter- 
și responsabilități precise, 

cum, s-a formulat cu limpezi
și cerința ca spiritul critic,

Constantin PRIESCU

Studenții - implicați nemijlocit, creator
in desfășurarea acțiunilor educative

La Facultatea de agricultură din 
Craiova am luat cunoștință de un 
fapt banal în aparență, dar cu o re
marcabilă putere de inrîurire a con
științei studenților : în cuprinsul 
frecventelor solicitări adresate tine
rilor săi auditori de a exprima in 
scris și, după dorință, nesemnate o- 
piniile cu privire la ținuta propriu
lui curs, profesorul universitar dr. 
loan Hațegan, titularul cursului de 
organizare, planificare și conducere 
a întreprinderilor agricole, le-a cerut 
să formuleze 
care 
drept 
anuale.
merită să fie înfățișate mai pe 
larig : „Am convingerea — ne-a spus 
profesorul Hațegan — că cei care 
pot; formula cel mai exact și mai 
argumentat o opinie autorizată în 
acest sens sînt studenții, beneficia
rii, de fapt și de drept, ai întregii 
noastre activități din învățămîntul 
superior. Nu rareori ei se arată a 
fi «judecători» severi, dar drepți 
pentru toate cadrele didactice. Și din 
moment ce opinia lor este astfel ex
primată în grupuri mai mari sau mal 
mici, circulă mai mult sau mai pu
țin. spontan, acționînd deci ca un 
factor de motivație a propriului lor 
comportament, nu e mai firesc 
oare s-o captăm sistematic, s-o a- 
ducem la «suprafață» și s-o trans
formăm într-o nouă 
fecționare a climatului 
muncă, de gindire din 
cultate

Iar răspunsul acestei 
află in însăși reacția 
chestionați : con 
ța opiniei soljci

urma 
sinteză

Rațiunile

ei înșiși calificativul 
să

a
i se l 
aprecierii 

acestui
atribpie 

sale 
gest

sursă de per- 
general de 
fiecare fa-

întrebări se 
studenților 

chestionați : cqnștienți de importan
ța opiniei solicitate, stimulați de 
rolul activ ce li se încredințase în
tr-o problemă majoră, s-au angajat 
spontan, dar decisiv într-o amplă 
dezbatere etico-profesională, politi
co-educativă prin excelență. în gru
pe mici mai intii, apoi din ce in ce 
mai mari, pînă la nivelul întregului 
an. de studiu, au fost analizate o 
seamă de probleme specifice nu nu
mai cursului respectiv, ci întregului 
lor proces de pregătire, de la parti
ciparea sistematică la toate formele 
de activitate universitară, pină la 
autogospodărirea căminelor și canti
nelor, implicată nu o dată in buna 
desfășurare a unui temeinic studiu 
individual. A fost, de fapt, o fruc
tuoasă analiză și autoanaliză, in care 
ținuta înaltă a opiniei critice și au
tocritice, angajarea, spiritul de soli
daritate s-au alcătuit într-un verita
bil factor propulsiv, certificînd ast
fel o dată mai mult responsabilita
tea studenților agronomi craioveni.

Dincolo sau, mai bine zis, în chiar 
desfășurarea acestui fapt, regăsim 
însă un adevăr și mai adine, cheia 
de boltă in reușita programelor de 
acțiuni politico-educative inițiate la 
nivelul grupei, al anului de studiu, 
al facultății, sau chiar al unei uni
versități : de fiecare dată cind stu
dentul este solicitat și implicat ca 
subiect, coautor, așadar ca factor de 
creație in conceperea și desfășurarea

acțiunilor, conținutul și, drept ur
mare, influența catalitică a acestora 
ating cote dintre cele mai înalte.

Din păcate, întîlnim și stări cu
rente de lucruri în care programe 
cu acțiuni oricît de numeroase și de 
bine adaptate specificului unei fa
cultăți, dar alcătuite cu o slabă par
ticipare a studenților, sfîrșesc une
ori prin a favoriza exact ceea ce 
inițial își propun să combată : auto- 
mulțumirea, minima rezistență, dis
persarea eforturilor și nu o dată 
chiar superficialitatea.

O discuție pe această temă, avută 
recent la rectoratul Politehnicii bu- 
cureștene cu unii dintre cei mai buni 
studenți, cadre de asociație la nivel 
de an sau de facultate, a pus 
in evidență multe însușiri proprii 
activității politico-educative desfă
șurate aici. Subliniem că cele mai 
multe dintre ele au ca obiect culti
varea autoexigenței la nivelul fie
cărui student, transformarea acestuia 
inclusiv intr-un factor de automode- 
lare. La Politehnica bucureșteană 
este notoriu faptul că, pe măsură ce 
ajung în anii superiori, studenții 
manifestă, în proporție de masă, un 
remarcabil interes pentru cercetarea 
științifică. „Practic, incepînd cu anul 
al III-lea, toți apreciază cercetarea 
drept condiție esențială pentru ca 
viitorul specialist să cuprindă în
treaga perspectivă de evoluție a 
specialității sale și, ca atare, adună
rile de asociație sînt pline de pro
puneri menite s-o îmbogățească, s-o 
diversifice la nivelul fiecărei facul
tăți" — ne relata unul dintre stu
denții interlocutori. Ce e mai firesc, 
deci, decît ca acșst interes remarca- ■ 
bil să fie folosit ca instrument de 
împrospătare, de perfecționare in
clusiv a acțiunilor educative ? Și to
tuși, aceste acțiuni rămin adeseori 
la stadiul unor măsuri prestabilite, 
cam aceleași de la un an la altul și 
de la o facultate la alta. E adevă
rat, reprezentanții studenților în con
silii profesorale ridică din nou ase
menea probleme, solicită încă o dată 
perfecționări de fond și de formă în 
structurile universitare, astfel îneît 
cercetarea și proiectarea să aibă o 
pondere sporită în modelarea gîndi- 
rii inginerești, „dar toate acestea 
cam în prima parte a anului, după 
care, între timp, schimbindu-se prea 
puțin, lucrurile «se liniștesc» de am
bele părți". Rămine totuși, am zice, 
examenul dialogului permanent din
tre profesor și student, ca cel dinții

demers educațional, „dar și aici, cu 
imperative de genul : «vă privește 
dacă înțelegeți sau nu, pe mine să 
nu mă întrerupeți din expunerea 
cursului», adeseori e mai greu de 
trecut la acest examen decit la toa
te celelalte" — cum aprecia unul 
dintre interlocutorii amintiți.

Și, iată-ne, astfel, la finele sesiu
nii de examene din vara anului 1981. 
Rezultatele au fost, pe bună drep
tate, apreciate ca pozitive. Numai 
că... excluzînd din discuție restan- 
țierii, 15 la sută dintre studenții in
gineri și 19 la sută dintre subingi- 
neri (așadar, circa 2 000 de studenții 
au obținut calificative specifice pre
gătirii mediocre, respectiv media 
între 5 și 6,99. Iar un asemenea pro
cent crește sensibil de cum ne în
dreptăm spre media 7,30 sau 7,50, pe 
care, din rațiuni tactice, probabil, 
situația sinoptică le include într-o 
singură rubrică : medii între 7 și. 10. 
Dar fie în procent mic, fie în pro
cent mare, nu aceasta interesează 
cu deosebire aici ; altceva ne-a re
ținut atenția : faptul că între nume
roasele cereri în scris prin care stu
denții caută să obțină aprobări le
gate de fel de fel de aspecte, de la 
eliberarea de material sportiv, pînă 
la plecarea în diferite excursii, 
nici una singură nu solicită o even
tuală reexaminare în vederea îmbu
nătățirii unui calificativ — să nu-1 
numim mediocru, ci nepotrivit cu 
examenul de autoexigență pe care 
ne place să-1 asociem conștiinței fie
cărui student promovat.

Și atunci ? Cum poate fi apreci
ată activitatea politico-educativă 
din numeroase grupe, din moment 
ce, nici cel puțin ca excepții, nu se 
întîlnesc cazuri individuale de ne
mulțumire în fața propriei medio
crități ? De unde începe pasiunea 
autoperfecționării, a împlinirilor — 
mereu mai rodnice — de gînd și de 
faptă, in care atît de frecvent și de 
firesc identificăm noblețea și exi
gența anilor tineri ? Sînt întrebări 
ale căror răspunsuri, aici, în dome
niul autoeducației, echivalează cit 
niște examene, cu atît mai valoroase, 
cu cit angajează mai adine și defi
nitiv conștiințele. Sînt, totodată, 
direcții de acțiune pentru ca munca 
politică, activitatea educativă în an
samblul ei să înregistreze saltul de 
calitate atît de necesar întregii vieți 
universitare.

Mihai IORDANESCU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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înfrățite a rodit din
(Urmare din pag. I)

agricultu- 
care măsoară, în mo- 

cel mai semnifica- 
vîrsta nouă a comu- 

au adus cu ele lumina

Sămînța muncii

pentru plantarea celor 
1 200 ha ale piersicăuei, 
pentru „înjghebarea" sec
torului zootehnic, pentru 
„lansarea" legumiculturii 
pe 900 ha ?. Toate aceste 
sectoare ale agriculturii 
din Castelu n-au existat 
„înainte". Ele au apărut 
„după". Adică, după coo
perativizare, după apariția 
sistemului Carasu, după 
ce Castelu a prins gustul 
înnoirii. Cu care dintre a- 
ceste noi realități se mîn- 
dresc în primul rînd 
din Castelu — țărani 
intelectuali ? Greu de 
flat pentru că toate 
fost obținute printr-o 
muncă perseverentă, te
nace. Gazdele, în dorința 
de a se destăinui nu prin

cei 
sau 

a- 
au

cuvinte, ci prin fapte, 
pentru că există și o ast
fel de destăinuire, îl con
duc pe vizitator pe dru
mul care duce spre com
plexul de taurine și spre 
ferma de porci. După un 
timp, în care privirea a 
surprins totul — și cu ui
mire, și cu bucurie —gaz
dele îi spun vizitatorului ca 
o concluzie : avem 42 000 
capete de porcine. Același 
drum duce și spre comple
xul modern de taurine, a- 
menajat într-un sistem 
gospodăresc. Acum 20 de 
ani existau In comună 380 
taurine, în prezent numă
rul lor se ridică la 3 937.

Nu aș vrea să se creadă 
că oamenii locului sint 
din cale afară de mulțu
miți de ceea ce. au reali
zat. El vorbesc, cum le stă

bine gospodarilor adevă
rat!. cu acea pondere ne
cesară, care lasă loc ana
lizei lucide,_ critice și
autocritice, 
mire au. Și 
certitudinea 
cinstiți cu ei 
cietatea care 
și le solicită 
ța de muncă,

critice
Dar o mulțu- 

mai ales au 
că au fost 
înșiși, cu so
le-a solicitat 
gindirea, for- 
puterea de a 

visa. N-am fost tentat 
trec in carnetul meu 
însemnări numărul de 
levizoare, de aparate 
radio, de mașini de cusut, 
de aragazuri, de vreme ce 
atmosfera comunei respi
ră modernitate și mi-a 
vorbit, prin ea însăși, des
pre nivelul de civilizație 
actual atins de comuna 
Castelu. Această atmosfe
ră este generată continuu, 
primește oxigenul necesar 
și din partea invățămîntu-

să 
de 
te- 
de

lui. Cele două decenii, cîte 
au trecut de la încheierea 
cooperativizării 
rii, 
dul 
tiv,

. nei,
— atît lumina științei, pen
tru că agricultura din Cas
telu ‘se face pe baza celor 
mai noi opțiuni științifice, 
cît și lumina științei de 
carte. „Avem 98 de inte
lectuali cuprinși în 3 școli. 
3 grădinițe și un liceu cu 
profil agroindustrial. Acum 
20 de ani existau in comu
na noastră doar 32 de in
telectuali" — rețin iarăși 
exprimarea lapidară a 
primarului Victor Girtone. 
îmi place, spus astfel, cu- 
vintul avem. Cei din Cas
telu îl rostesc cu o demni
tate care ii prinde : avem 
pomicultură, legumicultu-

ră, zootehnie, avem cul
turi de sfeclă, porumb, 
plante tehnice, avem școli, 
elevi, avem o rețea comer
cială bine pusă la punct, 
avem secții de prestări 
servicii, avem cămine cul
turale, bibliotecă, avem 
dispensar uman și veteri
nar, avem în construcție o 
școală nouă și un bloc cu 
18 apartamente pentru 
specialiști, avem un cămin 
cu 200 locuri pentru liceul 
industrial, avem foarte 
multe proiecte pentru pre
zent și viitor... Da, avem 
— sint îndreptățiți să spu
nă oamenii din Castelu — 
toate acestea pentru că așa 
ne-a cerut timpul nou, re
voluționar al patriei. Și noi 
am răspuns acestui timp. 
Și-i vom răspunde cu fap
te de nădejde și de aici 
înainte.

în stațiunea permanentă Călimă- 
nești-Căciulata se realizează simul
tan tratament balnear, cură de aer, 
odihnă și vacanțe reconfortante. 
Situată la adăpostul munților îm
păduriți ai Coziei, stațiunea are un 
climat mai blind, cu vînturi rela
tiv slabe in sezonul rece. Comoara 
stațiunii o constituie, fără îndoială, 
izvoarele de ape atermale și ter
male, sulfuroase. clorurosodice, 
bromurate, magneziene, in diferite 
concentrații.

Baza de tratament, cu instalații 
din cele mai moderne, asigură in 
condiții excelente tratarea afecțiu
nilor tubului digestiv, ale veziculei 
și căilor urinare, diferite forme de

reumatism, afecțiuni neurologice 
periferice și afecțiuni ginecologice.

Hoteluri și vile cu diferite grade 
de confort asigură o cazare confor
mă cu dorințele turiștilor. Diverse 
forme de distracții, sport și agre
ment stau la dispoziția turiștilor. 
Filiala de turism organizează 
excursii cu autocarul și trenul la 
obiectivele turistice din împreju
rimi.
'Prin intermediul agențiilor și fi

lialelor județene de turism, precum 
Și al întreprinderii de turism, hote
luri și restaurante București se pot 
procura bilete și obține informații 
suplimentare.
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Mat sint și acum bătrini care 
iși amintesc de acel noiembrie 
1916. Atunci, in timpul primului 
război mondial, intr-o localitate 
a Teleormanului — satul Pru- 
naru — a avut loc o faptă de 
strălucită vitejie a celor 363 de 
ostași și ofițeri români din Re
gimentul II Roșiori, care au în
fruntat o puternică divizie 
inamică.

In amintirea acelor mărețe 
fapte scrise cu slovă de singe, 
s-a amenajat la Prunaru, prin 
grija invățătorului Toma Iaco- 
vache, un emoționant colț mu
zeistic. Multe dintre obiectele 
expuse au fost donate de ur
mașii eroilor de odinioară.

Râsfâtata ogrăzii
Locuitorii comunei Lazuri li 

cunosc pe consăteanul lor Va- 
sile Berinde, muncitor la I.P.L. 
Satu Mare, ca pe un mare iubi
tor de păsări. Alături de obiș
nuitele păsări de curte, el crește 
și păuni, porumbei, canari, rațe 
sălbatice, rațe așa-zis „mute", 
precum și un fel de găini atit 
de rotunde, incit seamănă cu 
niște mingi. Ca să fie... tacimul 
complet, a apărut și o barză. A 
fost găsită in toamna trecută ră
nită la o aripă. A ingrijit-o 
cum s-a priceput și barza, răs
fățata ogrăzii, s-a împrietenit 
atit de mult cu gospodarul, in
cit ii ține... urma și pe ulițele 
satului, de se miră, și-o admiră, 
toată lumea. Acum, vindecată, 
barza și-a reluat antrenamen
tele de zbor. De plecat insă 
nici gind. Deocamdată.

Leac pentru 
doftoroaie

Constanța Ștefan din Pitești și 
Valeria Bratu din București 
s-au autodeclarat doftoroaie care 
„vindecă" orice boală.

— Chiar dacă ne zic unii 
vrăjitoare, n-au decit. Bani să 
iasă !

IȘi cele două „doftoroaie-vrăji- 
toare" au pornit la drum, dar nu 
cățărate pe mătură, ci in- 

istalate comod intr-un autoturism 
„Dacia 1300", luind cu ele și 
niște inele, cercei și alte „biju- 

I terii" de tinichea, pentru even
tualii amatori de chilipiruri. Pe 
drum, in comuna Săcele, au dat 
peste Ana Scutaru, care se văita 

Ide sănătate. Doftotoaiele au in
trat imediat in acțiune... cu apă 
neîncepută, cu busuioc, tăciuni 

Iși bolboroseli neînțelese nici de 
ele. Au primit două găini, îm
brăcăminte, vin, 1000 lei, plus 

1100 lei ascunși sub aripa unei 
giște, așa cum cerea nu știu ce 
descintec. Dar a ieșit cu... cintec, 
amindouă urmind să răspundă 

Iacum in fața legii, pentru a se 
„lecui" de astfel de escrocherii.
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Inventarul 
anunțurilor

Există un magazin „Consigna
ția" și pe strada Bolyai din Tg. 
Mureș, arteră de mare circula
ție. In orice magazin cu a- 
cest profil găsești de toate. 
Dar la „Consignația" tirgmu- 
reșeană găsești numai... anun
țuri. De la 1 la 10 februarie, pe 
ușa de la intrare, un petec de 
hîrtie anunța : „închis p" t •* 
inventar". A doua zi, 11 fe-.. „a- 
rie, un.alt petec de hîrtie anun
ța : „Este închis pentru aranja
rea mărfurilor după inventar". 
A treia zi, pe 12 februarie, un 
alt petec de hîrtie anunța; 
„Mărfuri similare (adică viori, 
acordeoane, balalaici și saxofoa- 
ne și toate cele specifice unei 
consignații — n.n.) găsiți și la 
magazinul «Mercur»-".

Numai că magazinul „Mercur" 
e un magazin de conserve și 
mezeluri. Să nu fi știut cei de 
la „Consignația" acest lucru? 
Ori au vrut să completeze colec
ția de anunțuri ? Pe cind unul 
cu textul: „Închis pentru in
ventarul ...anunțurilor" ?

Ion din vagon
Avea, n-avea treabă, Ion 

Corvaciu din comuna Bradu, ju
dețul Argeș, iși făcea drum prin 
stația C.F.R. Pîrvu Roșu. Se du
cea, dădea o roată sau două și 
pleca. Sau rămînea. După caz. 
Mai exact; după felul trenului 
care staționa. Dacă era de 
călători, I. C. iși lua picioarele 
la spinare. Dacă era vreun măr
far, Ion se furișa in cite un 
vagon, de unde fura tot ce-i 
cădea mai la indemînă. Cind Ion 
a fost prins în vagon, i s-a făcut 
un inventar exact al tuturor 
mărfurilor sustrase și a, căror 
Valoare a fost destul de mare : 
74 000 lei. Tot mare este și pe
deapsa dată de instanța de ju
decată : 8 ani închisoare.

Neglijență 
scump plătită
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I Marcela avea 7 ani, iar sora el I 
mai mică, doar un an și trei I

Iluni. Fetițele se jucau, cum se • 
joacă toți copiii, in camera lor.

Cameră in care părinții pusese- I 
ră in priză și un radiator elec- I 

Itric. Luindu-se cu treburile gos
podăriei lor de pe strada Vasile I 
Alecsandrl din Curtici, județul I 

IArad, nici unul din părinți nu
s-a mai dus să vadă ce mai fac ■ 
fetițele lor. Intre timp, de la 
radiatorul electric s-a produs un I 

Iscurt-circuit. Cele două fetițe,
asfixiate, n-au mai putut fi I 
salvate.I 

L
Rubrică realizată 
Petre POPA 
șl corespondenții

de

„Scinteil*
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Cronica
Marți, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe dr. Habih Mangal, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democratice Af
ganistan în 
România, în 
prezentare a 
re.

Republica Socialistă 
legătură cu apropiata 
scrisorilor de acredita-

*
împlinirii a 49 de aniCu prilejul 

de Ia eroicele lupte muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933, în Capitală 
Ia plăcile comemorative de la „Gri
vița roșie" și din fața Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
reprezentanți ai ministerului, Uniu
nii sindicatelor din transporturi și 
telecomunicații și Direcției regionale 
C.F.R. București, ai întreprinderilor

zilei
de material rulant și de utilaj chi
mic „Grivița roșie", ai Complexului 
C.F.R. „Grivița" și ai Centralei <le 
construcții C.F., precum și un grup 
de pionieri au depus, marți diminea
ță, coroane și buchete de flori.

(Agerpres)

In Editura politicâ 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 10/1981

BULETIN RUTIER
Recomandări de Ia Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția
Viteză — frînă — derapaj

In ultimele zile, în diferite zone 
ale țării drumtiriie au fost acope
rite cu zăpadă și gheață, capcane și 
pericole pentru siguranța circulației. 
Trecerea de la o porțiune de drum 
uscată la una alunecoasă, reclamă o 
permanentă corelare a vitezei auto
vehiculelor cu condițiile concrete de 
deplasare. în Constanța, din cauza 
ignorării acestui lucru, s-au produs 
90 de tamponări, cauzele numin- 
du-se : necorelarea vitezei — frînă 
violentă — derapaj. Pe drumul ju
dețean Segarcea — Cerat, în plină 
zi, cu vizibilitate perfectă, șoferul 
autoturismului l-DJ-7566 a circulat 
cu viteză neadecvată. La trecerea pe 
lingă un grup de persoane a frînat 
violent și mașina a derapat, lovind 
două femei care mergeau corect pe 
partea stingă a drumului. Un pro
fesor de la Școala generală nr. 32 
din Craiova a accidentat două per
soane din cauza vitezei excesive pe 
un drgm cu zăpadă înghețată. Cu 
numai o jumătate de oră înainte de 
accident, el fusese surprins de radar 
circulînd printr-o localitate cu 77 
km pe oră. Nici sancțiunea primită, 
nici recomandările, agentului de cir
culație de a merge atent, fără 
folosească frînă, nu le-a luat 
seamă.

circulație
Giurgiului, Șoseaua Stefan cel Mare. 
Motivul invocat : graba. Grabă care, 
uneori, se încheie la... spital. Auto
turismul 2-B-7610 a surprins și acci
dentat grav pe Șoseaua Ștefgn cel 
Mare pe Alexandru Gheorghe, care 
s-a angajat în traversare prin loc 
nepermis șl fără să se asigure. In 
aceeași zT, pe B-dul Ion Șulea, va
gonul de tramvai 078 a lovit grav pe 
Matei Patru, în timp ce traversa tot 
prin loc nepermis și fără să se 
asigure.

Graba de a „cîștiga" un minut sau 
două se transformă uneori în luni 
de spitalizare, iar alteori are conse
cințe și mai grave. Necesitatea res
pectării regulilor de circulație de 
către pietoni este cu atît mai impe
rioasă în cazul celor din Capitală, 
cu cit aici numărul accidentelor de 
circulație provocate din culpa lor 
este cu mult peste media pe țară.

v r e e a

Atenție, pietoni I

să 
in

în doua zile, circa 95 la sută dintre 
accidentele produse în Capitală au 
fost provocate de pietonii care au 
traversat străzile prin loc nepermis. 
Cel mai adesea sînt întîlniți pietoni 
imprudenți pe B-dul Armata Po
porului, Calea Rahovei, Șoseaua

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 februarie. In tară : Vremea 
va ti In general Închisă. Vor cădea pre
cipitații locale atît sub formă de 
ploaie, cit și sub formă de lapovită și 
ninsoare, mai ales in sudul si estul 
țării. Vlntul va sufla moderat cu in
tensificări in est si sud-est, unde pe 
alocuri va spulbera zăpada. Tempera
tura aerului va continua să crească 
ușor la începutul intervalului. Tempe
raturile minime . vor Ii cuprinse între 
minus 10 șl zero grade, izolat mai 
cob.orite In depresiuni. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între minus 2 
Si plus 8 grade, local mai ridicate. 
Ceată slabă. Izolat condiții de polei la 
Începutul intervalului.

(Urmare din pag. I) intr-un interval cit mai scurt, prin 
sporirea accentuată a eficienței 

sumele acordate de stqț, însumînd economice a Întregii activități pro-„
2a de miliarde, să fie recuperate ducîive.

O diferențiere judicioasă a prețurilor,
in funcție de valoarea nutritivă 

a produselor
In magazinul „ALIMENTARA" 

din complexul comercial A 14 din 
cartierul bucureștean Balta Albă 
l-am întîlnit ieri Ia prima oră a 
dimineții pe Ștefan Răpceahu, în
cadrat ca miner la Întreprinderea 
„Metrou".

— Tocmai am ieșit din „șut" și 
mă îndreptam spre casă. Aflind 
de apariția noilor preturi am tre
cut pe la magazin. Observ că ma
jorările sînt diferențiate, proce- 
dîndu-se cu mult discernămint. La 
unele alimente, cu pondere in ali
mentația oamenilor, majorările sint 
— procentual — mai mici decît 
media. S-au scumpit — printre 
alter. mai substanțial băuturile 

produse 
le cum- 
s-a rea- 
mai ju-

mai substanțial 
alcoolice, cafeaua, unele 
din import, pe care omul 
pără mai rar. Consider că 
lizat astfel o diferențiere 
dicioasă a prețurilor, în special in 
funcție de valoarea hrănitoare a 
produselor. Ca miner, ca om ce 
depun mult efort fizic, apreciez a- 
ceastă diferențiere și sînt recunos
cător și pentru compensația mai 
mare ce ni se acordă.

— Ați calculat ce compensații 
revin familiei dv. ?

so- 
me- 

fiului
— Desigur. Mie — 210 Iei ; 

ției, muncitoare la fabrica de 
dicamente — 190 lei, iar 
nostru, Florin — alți 50 lei. In to
tal — 450 lei. Este o sumă din care 
se pot acoperi diferențele de preț 
pentru produsele alimentare de 
bază cu care se aprovizionează fa
milia noastră. Cum ? Iată, am la 
mine „carnetul de cheltuieli al 
familiei". Așa ne-am obișnuit — să 
notăm tot ce cumpărăm. în ianua
rie am cumpărat, între altele, 13 
kg de carne, 3 kg de mezeluri și 
preparate din carne, 50 1 lapte, 50 
ouă, 4,5 kg zahăr, 3 1 ulei, 90 piini 
„Dîmbovița", 5 kg mălai, 25 kg 
cartofi. în total ne-a costat apro
vizionarea — cîțiva Iei peste o 
mie, mai exact — 1010 lei. Cu 
noile prețuri vom plăti, pentru ace
leași cantități, 1 398,50 lei. Deci, 
un plus de 388,50 lei — sumă mal 
mică decît cei 450 lei pe care-i 
vom primi lunar, drept compensa
ție, începînd de acum.

E un calcul precis, care dovedeș
te, negru pe alb, grija cu care au 
fost calculate atit nțile prețuri, cît 
și compensațiile.

„Compensațiile bănești ni le acordă 
statul, dar acoperirea lor ne revine 

nouă înșine 1“
La punctul alimentar de la În

treprinderea textilă „DACIA" din 
Capitală, consemnăm declarațiile 
citorva muncitoare. „Lucrăm în 
domeniul producției bunurilor de 
consum și știm cit de mult au 
crescut costurile de producție, ne 
spune Lucreția Ferendino, țesătoa
re. Era normal ca și la alimente să 
existe o corelație intre prețul de 
cost și cel de vinzare, ca activita
tea în domeniul agriculturii să fie 
rentabilă. Am avut încredere că 
partidul nostru, tovarășul secretar 
general vor găsi o cale de rezolvare 
a acestei probleme, care să nu afec
teze nivelul nostru de trai. Și, 
iată, citind noile prețuri, m-am

convins că s-a calculat totul cu 
gindul la oamenii muncii. Știm că 
efectul acestor măsuri nu se va 
face simțit chiar de mîine. Este 
nevoie de timp, în primul rind de 
producție; de producție mal multă, 
mai bună și mai ieftină, atit la oraș, 
cit și la sat. Important este că a- 
ceste rezultate se vor obține".

Stăm, în continuare, de vorbă cu 
fîlatoarea Floarea Cașu. „Ca gos
podină, mă bucur dacă pot, cu ace
iași bani, să cumpăr cît mai multe. 
Dar ca om al muncii, care cunoaș
te valoarea efortului ce se face 
pentru a înzestra agricultura cu 
mașini, pentru a-i pune la dispo
ziție Îngrășăminte chimice, ca și 
lucrătorii din unitățile agricole să

• NOI UTILIZĂRI ALE 
DIRIJABILULUI. După cum 
relatează ziarul „Sovetskaia 
Rossia", cercetătorii de la Insti
tutul de petrol din Ufa au ex
perimentat un sistem de trans
port electric aerian. El se com
pune dintr-un conductor și un 
dirijabil, legat printr-un fir de 
rețeaua de contact, la fel ca un 
troleibuz. „Dirijabilul" este do
tat cu două elice (una în față 
și una în spate) și este umplut 
cu heliu. Avînd o greutate de 
300 de tone la bord, el ar putea 
să dezvolte viteza de 80 km/h ; 
poate fi folosit pentru transpor
tul de pasageri sau mărfuri. Di
rijabilul poate fi comandat de 
un pilot sau telecomandat de 
pe Pămînt. Creatorii noului a- 
parat de zbor consideră că el ar

putea fi folosit cu succes în 
zonele greu accesibile din Sibe
ria, Nordul extrem și Extremul 
Orient, unde construcția fiecă
rui kilometru de șosea costă in 
prezent un milion de ruble. 
Construirea unei linii de dirija
bile ar costa de SO de ori mai 
puțin.

• ELICOPTER FĂRĂ... 
ELICE DIRECȚIONALA. 
Specialiști de la o firmă din Ca
lifornia au realizat un nou tip 
de elicopter, care poate zbura 
fără elicea direcțională din 
coadă, caracteristică tipurilor 
clasice. Primele teste au dovedit 
că noul aparat își menține ca
pacitatea de manevră, care este 
asigurată printr-un sistem inge
nios de dirijare a aerului la

O istorie eroica, de luptă și muncă
rea cu maximum de randament a 
zestrei tehnice a întreprinderilor, 
pentru gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime, energiei și com
bustibililor ; in condițiile in care 
agricultura noastră socialistă ă 
pășit intr-un nou moment al de
venirii sale, al înfăptuirii noii re
voluții agrare, care solicită din 
partea lucrătorilor ogoarelor mun
că tot mai calificată, competență, 
pasiune și dăruire ; în condițiile 
in care știința, cercetarea științifi
că sint învestite cu atributul de 
forță de producție, de pirghie esen
țială a progresului și propășirii 
patriei. Toate acestea deschid un 
vast cîmp de acțiune pentru toate 
organizațiile de tineret, sporesc 
răspunderea acestora în mobiliza
rea tineretului la înfăptuirea poli
ticii partidului. Tocmai de aceea, 
folosind prilejul acestei aniversări, 
organele și organizațiile de tineret 
sint chemate să-și intensifice acti
vitatea politico-educativă și orga
nizatorică, să pună plenar în va
loare recunoscutele calități ale ti
nerilor — elan, putere de muncă, 
romantism revoluționar, receptivi
tate la nou, spirit de dăruire.

Tineri de Ia orașe și sate, mun
citori, țărani, elevi și studenți, par
tidul, poporul, România vă încon
joară cu dragoste și încredere, vă- 
zind in voi pe demnii continuatori 
ai unei demne istorii. Faceți din 
această perioadă. în care întîmpi- 
nați momentul istoricului jubileu al 
organizației revoluționare a tine
retului, U.T.C., împlinirea a 25 de 
ani de la crearea U.A.S.C.R., o pe
rioadă de noi izbînzi in muncă, in 
pregătirea voastră, dind o nonă 
expresie hotăririi de a urma nea
bătut partidul, pe secretarul său 
general, de a înfăptui Programul 
partidului, • programul înălțării ță
rii în demnitate, al propășirii și 
unei vieți mereu niai bune a po
porului nostru I

(Urmare din pag. I)

vom reaminti mereu că în vreme 
ce, pe frontul antihitlerist, zeci de 
mii de tineri voluntari, înrolați la 
chemarea U.T.C., .iși vărsau singele 
pentru a apropia ceasul de biruință 
al popoarelor iubitoare de libertate 
asupra Germaniei hitleriste, în 
țară alte zeci de mii de tineri se 
aflau în primele rînduri ale uriașei 
bătălii pentru refacerea economică 
și reconstrucția politică a țării.

S-a gravat puternic în conștiința 
contemporanilor, ca și în hronicul 
noilor ani ai patriei, epopeea bri
găzilor de muncă patriotică, a pri
melor șantiere naționale, a eroismu
lui a mii și mii de tineri care, la 
chemarea partidului, au dăruit ță
rii, pornită pe un făgaș nou al isto
riei sale, cele dinții construcții de 
anvergură, simbol al marilor înnoiri 
ce aveau să urmeze. Vasta operă 
de industrializare socialistă, de 
transformare socialistă a agricultu- ' 
rii, revoluția culturală desfășurate 
în anii socialismului încorporează, 
la rîndu-le, aportul însemnat al 
energiilor tinere, stau mărturie 
vocației lor constructive, pasiunii 
lor pentru nou. dragostei lor fier
binți pentru patrie și partid.

In cele șase decenii de existență 
și luptă ale Uniunii Tineretului Co
munist, in rîndurile sale s-au for
mat. s-au călit pentru lupta revo
luționară nenumărate cadre de mi- 
litanți revoluționari, profund devo
tate partidului și poporului, cauzei 
socialismului, care au îmbogățit 
patrimoniul experienței revoluțio
nare cu pilduitoare fapte. Exemplul 
cel mal strălucit îl constituie însăși 
tinerețea revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prezența sa 
remarcabilă încă de la o virstă 
tînără în rîndurile tineretului co
munist, ale partidului. Cel care a

adus în șuvoiul acestei lupte o 
energie și putere de muncă clocoti
toare, o remarcabilă capacitate or
ganizatorică. profunzime și maturi
tate în gîndire, încredere neclintită 
in justețea drumului ales. Cel că
ruia pentru toate aceste trăsături, 
probate în focul aspru al luptei, 
i-au fost încredințate în 1939 sar
cini de mare răspundere în reorga
nizarea și conducerea organizației 
revoluționare de tineret. Cel care, 
în primii ani ai revoluției socia
liste. a desfășurat, ca secretar ge
neral al U.T.C., o rodnică activitate 
pentru mobilizarea și unirea efor
turilor întregului nostru tineret la 
înfăptuirea sarcinilor noului timp 
al patriei. Cel care, în anii de cînd 
se află la conducerea partidului și 
statului nostru, s-a preocupat cu 
neabătută consecvență de punerea 
în valoare a uriașelor resurse de 
energie ale tineretului, de crearea 
cadrului corespunzător pentru par
ticiparea activă, responsabilă a ti
neretului la conducerea întregii so
cietăți, de asigurarea unor condiții 
optime și posibilități neingrădile 
tinerilor spre a-și afirma persona
litatea și a-și împlini aspirațiile și 
dorințele cele mai cutezătoare. Pe 
bună dreptate s-a spus că viața 
secretarului general al partidului 
se contopește cu însăși istoria 
Uniunii Tineretului Comunist.

Jubileul de șase decenii de exis
tență, luptă și muncă, sub condu
cerea partidului, a Uniunii Tinere
tului Comunist, are loc în condiții
le in care poporul român este an
gajat cu Întreaga sa energie și 
capacitate creatoare în munca 
pentru îndeplinirea mărețelor obi
ective ale anului al II-lea al ac
tualului cincinal ; în condițiile în 
care colectivele de oameni ai mun
cii din industrie desfășoară o am
plă bătălie pentru înaltă producti
vitate și eficiență, pentru o cali
tate superioară, pentru valorifica-
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Corelarea prețurilor-o cerință 
obiectivă pentru desfășurarea 

unei activități economice 
eficiente și în domeniul presei
(Urmare din pag. I)

9 Simbătă și duminică, amatorii de 
sport din Capitală vor putea urmări 
in sala Complexului „23 August" 
Campionatele republicane de atletism 
pe teren acoperit. Pe lista participan- 
țiior figurează, printre alții, Adrian 
Proteasa (înălțime), Gheorghe Lina 
(lungime), Paul Stanciu (50 m plat), 
Ion Oltean (50 m garduri). Anișoara 
Cușmir, Vali Tonescu (lungime), Mi- 
haela Stoica (50 m garduri) și Mi- 
haela Loghin (greutate). în program 
sint incluse probele de 50 m plat, 
50 m garduri, lungime, înălțime, tri
plu salt și aruncarea greutății.

în prima zi, concursul va Începe 
Ia ora 13, iar duminică de la ora 9.

9 Turneul internațional de fotbal 
de la Atena a continuat cu 
dintre echipele Universitatea ______
și Steaua București, încheiat cu sco
rul de 3—1 (1—1) in favoarea 
ților craioveni.

9 Echipa de fotbal Chimia Rm. 
Vîlcea, aflată in turneu în Grecia, a 
jucat cu formația Egaleo (din divizia 
se-u”dă), ne care a invins-o cu sco
rul de 5—0 (3—0).

» in urma rezultatelor înregistrate 
în turneul de la Memphis, în clasa-

meciul 
Craiova
studen-

fie stimulați printr-o retribuție co
respunzătoare, trebuie să recunosc 
că era necesar ca toate acestea să 
se reflecte in prețurile tie vinzare: 
Sint Convinsă că măsurile de Sti
mulare a producătorilor din agri
cultură nu se va putea să nu se 
vadă in mai buna aprovizionare a 
pieței cu produse agroalimentare. 
Dar pentru aceasta, trebuie să aș
teptăm pină la noua recoltă. Cit 
privește produsele animaliere, știm 
cu toții că este necesară o perioadă 
mai lungă de timp. Avem insă de
plină încredere că măsurile luate 
vor avea eficiența scontată".

Și Despina Slăvescu, tot filatoa
re, secretara organizației de bază, 
a ținut să-i consemnăm opinia cu 
privire la eficiența recentelor mă
suri de corelare, pe principii eco
nomice, a preturilor cu amănuntul 
la produsele agroalimentare. „Așa 
cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, intr-un fel sau altul, 
toți sintem legați de sat. Mulți din
tre noi se trag din sat, au acolo 
părinți și frați. Și chiar dacă lu
crăm de mulți ani în industrie, nu 
ne este indiferent cum trăiesc și 
cum muncesc oamenii la sate. Știm 
cit de mult efort se cere să lucrezi 
pămintul, cită cheltuială și muncă 
neîntreruptă solicită creșterea ani
malelor. Dar prețul produselor pro
venite de la sate — făina, laptele, 
carnea, derivatele lor — erau cam 
aceleași de mulți ani. Era. firește, 
necesară o punere de acord, ceea 
ce se și face prin recentele măsuri. 
Nu_ ne îndoim că, devenind renta
bilă, activitatea din agricultură va 
fi, totodată, mai eficientă. Trebuie 
să înțelegem însă că, așa cum sate
le nu puteau lucra în pierdere, tot 
așa nici societatea, venitul național 
nu își pot permite un „gol" de 25 
de miliarde, cîte se alocă pentru 
ca noi să nu simțim efectele majo
rărilor de prețuri. Este o sumă 
mare, pe care avem datoria să o 
punem la loc. Iar posibilități există 
— muncind mai bine, fiind cu toții 
cu mult mai economi, mai „zgîr- 
ciți" cu cheltuielile de producție,

Pretutindeni, cetățenii Iși exprimă Încrederea In eficiența aplicării 
măsurilor adoptate. Din acest asentiment general se înțelege, totodată, 
că toți oamenii muncii vor căuta să recupereze cît mai grabnic cele 25 
miliarde de Iei acordate drept compensații pentru acoperirea creșterilor 
de prețuri. Este o sumă importantă și trebuie făcut totul pentru recupe
rarea ei printr-o muncă mai spornică, eficientă, de calitate. La îndepli
nirea acestui obiectiv major trebuie să-și aducă întreaga contribuție, zi 
de zi, fiecare om al muncii în parte, fiecare echipă de lucru, unitate 
economică. Munca este singura sursă de prosperitate și numai printr-o 
intensă activitate vor fi indeplinite sarcinile de plan pentru anul 1982, pe 
tot cincinalul. Numai aslgurînd, In toate unitățile economice, sporirea 
producției materiale, o eficiență și rentabilitate crescute, eliminînd risipa 
sub orice formă s-ar manifesta ea, va fi asigurată creșterea avuției 
naționale, baza ridicării continue a nivelului de trai.

Reporterii și corespondenții „Seînteii-

cu materia primă, cu energia, mă
rind productivitatea muncii, întă
rind disciplina și ordinea în pro
ducție".

La magazinul alimentar nr. 1 din 
Piața gării a orașului GIURGIU, 
discutăm cu tinăra muncitoare Ma
riana Dilcu. „După terminarea șco
lii profesionale din Brașov — ne 
povestește dinsa — am fost repar
tizată Ia Giurgiu, nu doar intr-o 
întreprindere modernă, cî și in
tr-unui din cele mai moderne ate
liere de turnătorie din țara noastră, 
rod al inteligenței tehnice a po
porului nostru. Este exact ceea 
ce-și poate dori un tînăr din ori
care colț de țară. Am citit în ziare 
ce „fericire" ii așteaptă pe mulți 
dintre tinerii ce trăiesc în țările 
occidentale, care aleargă uneori ani 
în șir după un loc de muncă. Noi 
sîntiem fericiți că ne-am născut in
tr-o țară liberă și frumoasă, într-o 
țară unde numai cine nu vrea să 
muncească nu-și găsește locul. Eu, 
bunăoară, mă trag. dintr-o familie 
cu zece copii. Am)avut .posibilita
tea să învăț o meserie care mă pa
sionează, iar acum am un cîmp 
larg de formare și afirmare, deve
nind un om demn, stăpîn pe pre
zentul și pe viitorul său.

Asemenea tuturor cetățenilor, am 
înțeles pe deplin importanța regle
mentărilor adoptate, ca măsuri care 
corespund în mod obiectiv cerințe
lor dezvoltării economice a țării 
noastre. Tocmai de aceea, ca 
utecistă, ca tînăr care îmi înțeleg 
răspunderile, mă simt datoare să 
muncesc cu și mai multă dăruire 
pentru a da lucrări de cea mai 
bună calitate, spre a se putea re
cupera, încă în acest an, cel puțin 
30 la sută din suma acordată de 
la buget pentru compensații. Ca și 
tovarășii .mei de muncă, mă con
sider puternic mobilizată în marea 
bătălie a celor 25 de miliarde, pe 
care trebuie să-i punem la loc în 
vistieria țării. Și asta se poate 
realiza numai printr-o muncă plină 
de dăruire și tenacitate, cu înalt 
randament și eficiență".

mentul general al „Marelui Premiu- 
FILT" se menține lider ter.ismanul 
american John McEnroe, cu 475 punc
te, urmat de John Sadrt 
te, Johan Kriek 
dres Gomez 
Connors — 
Mayer — 172

9 După o 
luni din activitatea 
cunoscutul tenisman 
va face reintrarea cu 
lui internațional demonstrativ ce se 
va desfășura la sfîrșitul lunii martie 
la Lisabona. Alături de campionul 
suedez vor mai evolua în acest turneu 
americanii Vitas Gerulaitis. Eliot 
Teltscher și, probabil, cehoslovacul 
Ivan Lendl.

9 Uniunea europeană de fotbal a 
decis ca finala actualei ediții a 
„Cupei cupelor" să se desfășoare in, 
ziua de 12 mai pe stadionul „Nou 
Camp" din Barcelona. Intilnirea va 
constitui o repetiție generală a me
ciului Argentina — Belgia, partida 
inaugurală a turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal, pro
gramată la 13 iunie pe același stadion 
și la aceeași oră (20,3Q|.

9 Campionatul mondial de handbal 
masculin , (prupa O) î s-a încheiat la 
Liege (Belgia) cu victoria selecționa
tei Bulgariei — 6 puncte, urmată In 
turneul final de formațiile Belgiei — 
4 puncte, Norvegiei — 2 puncte și 
Austriei — zero puncte. Primele 
două echipe s-au calificat pentru 
grupa B a competiției.

9 „Trofeul Sullivan", care răsplă
tește anual pe cel mai bun atlet 
american, a fost atribuit lui Cari 
Lewis, care in sezonul trecut a obți
nut două performanțe valoroase : 10” 
în proba de 100 m și 8,62 m la sări
tura in lungime.

310 punc-
250 puncte. An-

247 puncte, Jimmy 
210 puncte și Sandy 
puncte, 
absență de circa patru 

competițională, 
Bjorn Borg iși 
prilejul turneu-

cine a
• Liniștea din adincuri : SCALA 
(1.1 03 72) — 9.30; 11.30; 13,30: 15.45: 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 12! 14; 16: 
13; 20, FLAMURA (85 77 12) — 8; W; 
14; 16; 18; 20.
• Grăbcște-to Încet : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13.34): 16; 13; 
20. EXCELSIOR (65 49 46) — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15, MELODIA
(13 06 88) — 13; 13; 17; 19; 21.
• Stop cadru la masă : CENTRAL 
(14 12’24) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Nou stop : CIULEȘTI (17 S3 46) — 
8: 13,30; 14.45; 18; 20.
• Destine romantice : COTROCEOT 
(49 48 48) — 15,30; 17,30: 19.30, ARTA 
(213186) — 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20.
• Superpolltistul : SALA MICA A 
PALATULUI — 10; 12,30; 15: 17,15; 20.
• Saltimbancii : POPULAR (35 1517)
— 15; 17,13; 19,30.
• Iubește, iubește, dar nu-ti pierde 
capul : TIMPURI NOI (13 6110) — 8: 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• De la 9 la 5 : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15: 13,30; 15,43; 18; 20,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 8; 10; 16,15; 18.15:
20.15. LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 
11; 13,15; 15.30; 18; 20.15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți ; BU- 

. ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11,30; "
19.30.
• Valurile Dunării : EFORIE
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18:
• Jumătate de casă fără
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 10; 18; 
20.
• Legătura do singe : PACEA 
(60 30 35) — 15,30; 18,30.
a Legenda Iul Ciun Hian : VIITO
RUL (1148 03) — 15,30: 18,30.
• Tren cu destinație specială: PRO
GRESUL (33 15)7) — 1'5; 17,15; 19.30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări : Re
întoarcerea lui Surcouf ; PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 77 20)

14: 17;

(13 04 83)
20.15.

mire :

— 17.
• Tora, 
(16 28 17)
• Toate

Tura, Tora ! : CAPITOL
— 8.30; 12; 15.30: 19.
ml se intimplă numai mie t

joasă presiune. Se apreciază că, 
după perfecționarea noului sis
tem de manevră, acest elicopter 
va putea intra în producția de 
serie la finele acestui deceniu.

• AVANTAJELE 
COBORIRII BAREI PRO
TECTOARE A AUTOMO
BILELOR. în urma unor cer
cetări desfășurate timp de patru 
ani de Institutul Chalmers din 
Goteborg, profesorul suedez 
Bertil Aidman a ajuns la con
cluzia că o coborlre a barei pro
tectoare a automobilelor ar per
mite atenuarea gravității frac
turilor la membrele inferioare 
provocate de accidentele de 
circulație. Statisticile arată că 
în “Suedia, în fiecare an, apro

ximativ 1 500 persoane, In ma
joritate copii și persoane in 
virstă, sint victime ale acciden
telor de circulație. In cele mal 
multe cazuri sint atinse picioa
rele, cauza fracturilor multiple 
la membrele inferioare fiind im
pactul cu barele de protecție ale 
automobilelor. Conform norme
lor în vigoare, barele de pro
tecție sint montate la 45 centi
metri deasupra solului. Cobo- 
rirea lor la 30 sau 35 de centi
metri ar putea provoca răni mal 
puțin grave și, mai ales, mal 
ușor de tratat Se preconizează 
și bare mai flexibile, capabile 
să anihileze șocurile.

• SPOR DE GREU
TATE. Specialiștii vietnamezi 
au elaborat un preparat mineral 
denumit „Sinsîmin", folosit ca 
adaos in hrana porcilor. Prepa
ratul, conținind compuși de na- 
triu, iod, cupru, zinc, fier, co
balt, mangan și alte ele
mente, in proporțiile necesare 
pentru organismul animalelor, 
le stimulează creșterea. Experi
ențele efectuate la ferme au ară
tat că purceii care au primit 17 
grame pe lună din acest prepa
rat, peste trei luni au atins in 
medie 115,8 kilograme, față de 
72 , kilograme cit cintăreau

producție și desfacere reprezentind 
costul hirtiei pentru un exemplar, 
al manoperei tipografice, al difuză
rii și cheltuielile redacționale, reali- 
zîndu-se, de asemenea, și o renta
bilitate de aproape 30 la sută pe 
exemplar.

9 în anul 1981, ca urmare a creș- 
terii costurilor la hirtie, tipar, difu
zare, precum și a majorărilor 
succesive ale retribuțiilor persona
lului redacțional și din tipografii, 
prețul de vinzare actual nu mai 
poate acoperi prețul de producție al 
ziarului. Dimpotrivă, se înregistrea
ză o pierdere de circa 15 la sută. 
Desigur, aceste modificări nu au ve
nit de la sine. Costurile de produc
ție In tipografii nu au crescut peste 
noapte ca urmare a unei activități 
mai puțin eficiente. Dimpotrivă, și 
in tipografii s-a acționat și se ac
ționează cu exigență șl răspundere 
muncitorească pentru întronarea 
unui riguros spirit gospodăresc, 
fig că este vorba de economisirea 
hirtiei, a cerneluților sau a ener
giei, s-au întreprins numeroase mă
suri pentru modernizarea procesului 
tipografic și, pe această cale, pen
tru sporirea eficienței muncii.

Iată, dealtfel, cîteva din schim
bările ce au avut loc în interiorul 
prețului de producție : Numai în ul
timii opt ani prețul mediu al hir
tiei pentru ziar a crescut de 2,2 ori. 
(Dealtfel, pe plan mondial creșterea 
prețului la hîrtia de ziar a fost de 
2.7 ori in ultimii șase ani). Mano
pera în tipografie — dacă ne refe
rim tot la ziarul „Scîntela" — a cres
cut cu 95 la sută numai în anul 1981, 
ca urmare a aplicării măsurilor de 
reașezare a prețurilor de producție 
și a tarifelor din poligrafie, prețuri 
rămase neschimbate de un foarte 
mare număr de ani. Mergînd mai 
departe pe firul fluxului tehnologic, 
să mai notăm că, in ultimii 15 ani, 
prețurile utilajelor de imprimare au 
crescut de 5 ori, al cernelurilor 
tipografice de 3 ori, iar în ultimii 
10 ani prețul materialelor fotosensi- 
bile, din import, a sporit de patru 
ori. Ea toate acestea se adaugă, tot
odată, creșterile substanțiale ale cos
turilor cu energia și combustibilul, 
precum și majorarea retribuțiilor 
personalului muncitor din tino- 
grafii și a personalului redacțio
nal. Cum se ' ....
ne-am referit 
cheltuieli și 
transportul și 
să ajungă din _____ _____ ___ __
plămădește ziarul, pînă dimineața la 
chioșc, sînt utilizate cele mal rapi
de mijloaae de transport — taxiuri, 
avioane, trenuri ș.a.. — domeniu in 
care, cum, de asemenea, bine se știe, 
cheltuielile de circulație — datorită 
creșterii prețurilor la energie elec-

vede, pînă aici, nu 
la un alt capitol de 

anume cele privind 
difuzarea presei. Ca 
miezul nopții, cînd se

trică. la carburanți — au sporit sim- 
țitor în ultimii ani.

Sînt cîțiva din factorii economici 
obiectivi care au determinat crește
rea costurilor de producție și de di
fuzare a ziarelor și revistelor. In 
prezent, practic, toate ziarele centra
le — „Scîntela", „România liberă", 
„Scîntela tineretului", „Elore" și 
„Neuer Weg", precum șl marea ma
joritate a revistelor desfășoară o ac
tivitate nerentabilă din punct de ve- , 
dere economic, nefiind în măsură 
să-șt acopere prețurile de producție 
din veniturile realizate pe seama 
prețului de vinzare.

Este evident necesar 
de vinzare al ziarelor 
să fie stabilit pe baza 
economice reale, cu atît 
cît, in raport cu alte 
tidiene, prețurile acestora au râma» 
aproape simbolice. Să ne gindim, de 
pildă, la simplul fapt că un ziar 
pentru a cărui tipărire lucrează un 
colectiv redacțional, o rețea de co
respondenți, muncitori, fabrici care 
produc hirtie, o întreagă rețea de 
difuzare, este vîndut în prezent la 
un preț de circa șase ori mal mic 
decît al unui bilet de autobuz — 1,75 
lei. Adică, cu un singur bilet 
tobuz pot fi cumpărate șase 
re de ziar.

Deci, în spiritul acelorași 
pii, acelorași criterii economice ști
ințifice este firesc, este necesar ca 
și în acest domeniu să se analizeze 
in mod științific situația prețurilor 
de vinzare și jă se asigure o corela
re firească a lor cu costurile de pro
ducție. Desigur, analizarea acestor 
lucruri, adoptarea de măsuri pre
supun, totodată, să se găsească noi 
căi, noi modalități de îmbunătățire 
a conținutului și ținutei grafice a 
presei, pentru a răspunde cît mai 
prompt cerințelor cititorilor, exigen
țelor lor, ajutîndu-i în cunoașterea 
și explicarea evenimentelor, feno
menelor sociale. Totodată, In pa
ralel cu analizarea șl așezarea pre
turilor ziarelor și revistelor pa o 
bază firească, economică, este ne
cesar ca toți cei care concură la 
conceperea, tipărirea, difuzarea zia
rului să analizeze din punct de ve
dere economic propria lor muncă și 
să ia măsurile cele mai corespun
zătoare încît și aici criteriile eficien
ței, productivității, calității să-și spu
nă cuvîntul cu hotărîre, concurînd, 
deopotrivă, la asigurarea unei efi
ciente economice a acestei activități, 
la perfecționarea necontenită a 
muncii in acest domeniu de mare 
însemnătate pentru informarea opi
niei nublice, pentru mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea sar
cinilor de dezvoltare social-economi- 
că a patriei, stabilite de partid, pen
tru traducerea exemplară în viață 
a patrioticelor Îndemnuri adresate de 
secretarul general al partidului nos
tru Întregului popor.

ca ți prețui 
și revistelor 
unor criterii 
mai mult cu 
utilități co

de au-
nume-

princi-

BUCUREȘTI (15 61 54) 
13,30; 15,45; 18; 20,15,
(45 3170) — 8: 10; 12; 14; 
MODERN (23 71 01) 
15.45; 18; 30,15.
• Cobra se Întoarce :
(15 63 84) — 8; 10; 12; 14 
FEROVIAR (50 31 40) — 9;
15.45; 18; 20.15. AURORA (35 04 66) —
• n,13; 13,30; 15,45; 18; 20,

Prințesă pe un bob de mazăre — 
10.30; 12; 15,45s Capitolul al doilea

— 13,30; 17.30; 19.45 : DOINA (16 35 38).
• Toată lumea este a mea : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
• Bronco Billy : STUDIO
— 10; 12,15; 14.30; 17, LIRA
— 15,30 “ ---------- -
9; 11.151 .................. .... . ____
• Concediu pe malul mării : STU
DIO — 19. GRIVIȚA (17 08 58) — 12 î 
14; 16; 18; 20.
• Hangar 18 î FERENTARI (80 49 85)
— , 1 R ‘Ti 'i • 17 341 • 1Q ’Ml
• Despărțirea : FLOREASCA (33 29 71)
— 13; 16,30; 20. TOMIS (21 49 46) — 8: 
11; 14: 17; 20.
• Oglinda spartă : MIORIȚA (14 27 14)
— 13; 15; 17; 19; 21.
a Vulcanul» MUNCA (21 50 97) — 
15; 17.30; 20.
• Iubirea are multe fete : COSMOS 
(37 54 95) — 13; 16; 19.
• Polițist sau delincvent : FLACARA 
(20 33 40) — 15.30; 17,30; 19.30.

9-,

— 9: 11,15;
FAVORIT 

16; 18: 20,15, 
11.15; 13,39;

FESTIVAL 
; 16: 18; 20, 
; 11.15; 13,30;

9; 
a
9:

(16 S3 38).

(59 53 15)
................................ (317171)

18; 20. VOLGA (79 71 26) — 
13,30: 15,45; 18; 20.15.

tttaa Icoanei. 12 44 16) : Furtuna — 
19.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Pluralul 
englezesc — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 00 05) i Mt- 
rilala — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 3103, sala 
Magheru) : Noi, subsemnați! — 19.30. 
(sala Studio) : Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Nu ne nașterii toți la a- 
ceeațfl virstă — 19.30.
• Teatrul ..Constantin Tănase" (sala
Savoy. 15 36 78) : Vorba lui Tilnaso 
— 19,30. (sala Victoria. 50 58 65) :
Belmondo al II-lea — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(1313 00) : La (Întina dorului — 19.

(12 27 45):

(30 26 55) :

• Teatrul „Ion Vasilescu' 
Paradis de ocazie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Trei grăsani — 17,30.
a Teatrul „Țăndărică"
Frații Criș — 17, (la casa __ ______
„înfrățirea între popoare") : Anotim
purile mtnzulul — 17.
a Circul București (11 01 20) : Fan
tastic circ — 19.30.

ds 23 77) : 
de cultură

»

expoziții
teatre

• Teatrul National (14 717i. sala 
mică) : Coana Chlrita — 19.30, (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 17.
a Filarmonica ..George Eneseu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : „Integra
la creației lui Ludwig van Beethoven 
de la op. 1 la op. 135". Programul III 
— 19,30.
• Opera Română (13 18 57) ; Tann- 
hăuser — 18.
• Teatrul de operetă (13 98 48): Tara 
surlsulul — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu . Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19.30, (sala Grâ-

• Galeria Orizont : Adrian Sustea. 
picturâ-desen; (Atelier S3) : loan 
Bolborea, gculpturâ.
• Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Marius Bunescu, 
pictură; Expoziție do pictură și artă 
decorativă flamando-otandeză din 
colecțiile românești; Hans Hermann, 
grafică: Camii Ressu. pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter):
Victoria Bente, pictură : (etaj) :
Gheorghe Zidaru, pictură.
• Galeria Sinteza : Eva Cerbu. pic
tură.
• Galeria „Hanul cu tei" (sala Ce
naclu) : Iosif Varga, desen.
• Galeria Eforie : Dan Bota, pictură.
• Galeria „Informația" : Drago» 
Morărescu, grafică.
• Galeria municipiului București : 
Salonul umorului.

exemplarele ce nu primiseră 
„Sinsîmin", deși în rest hrana a 
fost aceeași.

• PORTURI SUB 
APĂ. Cu prilejul unei reu
niuni științifice desfășurate In 
orașul Nisa (Franța), savantul 
britanic Nicholas C. Flemming 
a arătat că majoritatea celor 
1 000 de porturi și locuri de an
corare antice din Mediterana și 
Marea Neagră, care au fost 
inundate de apele mării In 
decursul mileniilor, nu mai con
stituie un secret deoarece In ui
ți mii douăzeci de ani au fost 
cercetate in amănunțime de 
scafandri. Cel mai impor
tant oraș inundat din epoca 
de bronz, studiat pînă in pre
zent, este Pavlo Petri, din su

dul Greciei. Pe o suprafață de 
200 pe 300 m subzistă funda
țiile a numeroase case, ampla
sate de-a lungul a două mari 
străzi, ca și circa 30 de mor
minte.

• ACUPUNCTURA: 
O PRACTICĂ MILE
NARA. Acupunctura era a- 
plicată in China cu peste 2 500 
de ani in urmă pentru tratarea 
unor boli. La această concluzie 
au ajuns colaboratorii Centrului 
de istorie a medicinei ■ chineze 
din Siani, provincia Sen Si, în 
urma studierii unui ac medici
nal de bronz descoperit recent 
in timpul unor săpături arheo
logice. Acul, lung de 4,8 centi
metri, datează din perioada

475—221 i.e.n. Unul din capetele 
lui — cel ascuțit — a fost folo
sit pentru acupunctură. celălalt, 
în formă de lamă rotundă, pen
tru mici intervenții chirurgicale.

• Șl MELCUL AC
ȚIONA MAI REPEDE. 
Pînă nu de mult se credea că 
recordul întirzierilor absolute 
este deținut de poștă. Această 
opinie a fost însă contrazisă de 
funcționarii oficiului italian ai 
pensiilor care au „reușit" să tri
mită zilele trecute, lui Luigi 
Dangolfi, in virstă de 78 de ani, 
Înștiințarea că i se acordă o 
pensie specială de l 500 lire pen
tru... o rană primită in timpul 
primului război mondial. Dan- 
golfi a depus cererea pentru 
obținerea pensiei de invaliditate 
in urmă cu 60 de ani.

I



PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI

SE AMPLIFICĂ MIȘCAREA ÎMPOTRIVA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR, PENTRU PACE

AMPLASAREA 
DE NOI RACHETE — 

„O DECIZIE PERICULOASĂ"
BONN 16 (A-gerpres) — O mare 

demonstrație pentru pace, împotri
va planurilor N.A.T.O. de ampla
sare de noi rachete nucleare cu 
rază medie de aețiune pe teritoriul 
R.F.G., a avut loc in centrul in
dustrial Paderborn, din landul 
vest-german Rhenania de Nord- 
VVestfalia. I.uind cuvîntul în fața 
participanților, cunoscutul militant 
pe tărim obștesc din R.F.G., gcne- 
ral-maior II. Bastiani, care și-a 
prezentat demisia din cadrul Bun- 
deswehrului, s-a pronunțat împo
triva amplasării de noi rachete nu
cleare pe teritoriul R.F. Germania.

Delegații Partidului Social-Demo
crat din landul Schleswig-Holstein 
la Congresul federal al P.S.D., pro
gramat in aprilie a.c. la Mtlnchen, 
vor insista asupra necesității de a se 
renunța la hotârirea N.A.T.O. din 
1979 privind instalarea de noi ra
chete nucleare' americane cu rază 
medie de acțiune pe teritoriu! unor 
țări vest-europene membre. Social- 
democrații din landul respectiv 
apreciază că decizia menționată 
este „periculoasă1*, a declarat pre
ședintele P.S.D. din Schleswig- 
Holstein, Giinther Jansen. El s-a 
referit, in acest context, la poziția 
Congresului P.S.D. din acest land, 
desfășurat în septembrie anul tre
cut, în care s-a cerut -renunțarea 
la instalarea noilor rachete nu
cleare americane in Europa occi

Franța nu se va reintegra 
in Comandamentul militar 

unificat al N. A. T. 0. 
Precizările ministrului 

francez al apărării naționale
PARIS 16 (Agerpres). — Intr-un 

Interviu acordat cotidianului vest- 
german „Frankfurter Rundschau", 
reluat de agenția France Presse, mi
nistrul francez al apărării naționale, 
Charles Hernu, a reafirmat că Franța 
nu se va reintegra in cadrul Coman
damentului militar unificat . al 
N.A.T.O. El a precizat însă că, „în 
calitate de membru al Alianței atlan
tice, Franța este desigur fidelă înda
toririlor sale, dar ea dispune in mod 
suveran de autonomia de decizie și 
de o marjă de manevră bazată pe 
propria sa forță de descurajare nu- 
cleară**. Amintim că Franța s-a re
tras din organismele militare ale 
N.A.T.O. în anul 1966. 

dentală și suspendarea tuturor 
pregătirilor vizind trecerea la apli
carea acestei hotărîri.

OAMENII DE ARTĂ 
ÎMPOTRIVA ARMELOR 

NUCLEARE
TOKIO 16 (Agerpres) — Vrmînd 

exemplele anterioare ale oameni
lor de litere, actorilor și juriștilor, 
un număr de cunoscuți muzicieni 
japonezi au trecut la organizarea 
unei mișcări antinucleare, infor
mează agenția Kyodo. Intre pro
motorii acestei mișcări se află com
pozitorii Yasushi Akutagawa. Yo- 
shinao Nakada și Taku Izumi,. 
precum și criticii muzicali Masaoki 
Oki și Hisanitsu Noguchi, Intr-o 
declarație dată publicității la Tokio, 
ei cer colegilor lor să se alăture 
organizației pe care au denumit-o 
„Muzicienii japonezi împotriva ar
melor nucleare". Adunarea de con
stituire a organizației este progra
mată pentru data de 20 martie. Se 
subliniază că noua mișcare antinu
cleară japoneză iși propune să ob
țină colaborarea muzicienilor din 
alte țări ale lumii, inclusiv din 
S.U.A., pentru realizarea obiectivu
lui de lichidare completă a tuturor 
armelor nucleare.

„COPIII NOȘTRI NU VOR 
RACHETE”

WASHINGTON 16 (Agerpres). - 
Ung din cele mai ample manifes
tații împotriva cursei înarmării din

EFECTE ALE CRIZEI ECONOMICE MONDIALE
Creșterea prețurilor 

produselor alimentare
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Potrivit datelor publicate de Minis
terul Muncii al S.U.A., în ianuarie 
acest an, creșterea prețurilor la 
produsele alimentare a fost de 1,1 
la sută — cea mai importantă ma
jorare lunară din ultimele 17 luni.

Indicele prețurilor urcă 
mereu

VIENA 16 (Agerpres). — Indicele 
prețurilor la consumator a crescut, 
în Austria, cu 1,2 la sută, în ianua
rie anul acesta, se arată intr-un 
raport publicat de Oficiul federal 
central de statistică din Viena. Nu
mai în ultimul an, acest indicator 
a crescut cu 6,1 la sută. Creșterea 
prețurilor din luna ianuarie se da
torează, în primul rînd, sporirii 
prețurilor la energie electrică, 
transporturi In comun și alte 
servicii.

Statele Unite s-a desfășurat recent 
la Bloomington, statul Minnesota, 
in semn de protest față de intenția 
anunțată a actualei Administrații de 
a relua, după o intrerupere de 13 
ani, producerea de arme chimice, 
care intervine la puțin timp după 
decizia de a se construi noi rache- 

, te nucleare de tip „Mx", Infruntînd 
timpul nefavorabil, participanții au 
desfășurat un marș pe străzile ora
șului, purtind pancarte pe care erau 
înscrise lozinci ca „Protestăm pen
tru a supraviețui", „Construiți case, 
nu rachete Mx", „Copiii noștri nu 
vor rachete". Acțiuni asemănătoare 
s-au desfășurat la Washington și 
San Francisco.

PENTRU INTERZICEREA 
PRODUCERII ȘI UTILIZĂRII 

ARMELOR CHIMICE
HAGA 16 (Agerpres) — Intr-o 

declarație făcută in Camera Ilepu- 
taților a Olandei, ministrul de ex
terne al acestei țări, Max Van der 
Stoel, a deplins intenția Adminis
trației americane de a relua produ
cerea de arme chimice. Declarația 
a fost făcută după ce reprezentan
ții celor trei partide din coaliția 
guvernamentală au depus tn par
lament o moțiune prin care se cere 
interzicerea utilizării de către for
țele armate olandeze a armelor 
chimice, precum și a eventualei 
depozitări a acestora pe teritoriul 
național.

Mari întreprinderi 
industriale în diticultate
LONDRA 16 (Agerpres). — La 

Edinburg, principalul oraș din Sco
ția, a avut loc o mare demonstrație 
de protest impotriva creșterii șo
majului în această parte a Marii 
Britanii, la care au luat parte re
prezentanți ai muncitorilor de la o 
serie de mari întreprinderi indus
triale aflate în dificultate, condu
cători ai sindicatelor, membri ai 
Parlamentului britanic. Ei au cerut 
autorităților să adopte măsuri ur
gente pentru crearea de noi locuri 
de muncă.

Tinerii — cei mai afectați 
de șomaj

GENEVA 16 (Agerpres). — In
tr-un studiu elaborat de Organiza
ția Internațională a Muncii (O.I.M.) 
se arată că tinerii sînt cei mai 
afectați de șomaj în țările occiden
tale în actuala perioadă de rece
siune economică. /

SCHIMB OE MESAJE ÎNTRE PREȘEDiflIEEE NICOEAE CEAUȘESCU 
SI PRESEDIfiTEEE JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE
I »

COLOMBO 16 (Agerpres). — La 
Colombo a avut loc un schimb de 
mesaje intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și Junius Ri
chard Jayewardene, președintele 
Republicii Democratice Socialiste 
Sri Lanka.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-au transmis președin
telui R.D.S. Sri Lanka urări de să
nătate și fericire personală, de pace 
și prosperitate poporului srilankez 
prieten.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele J.R. Jayewardene a a- 
dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănătate și 
deplin succes in activitatea prodigioa
să pe care o desfășoară în fruntea

1LE DE PRESĂ
e scurt

I

ÎN LOCALITATEA IUGO
SLAVA KRAGUEVAȚ a început 
cea de-a 14-a intilnire tradițională 
a participanților la autoconducere. 
Fadil Hodja, membru al Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia și al Prezi
diului. C.C. al U.C.I., a prezentat un 
raport în problemele aprecierii 
muncii, aflate în dezbaterea intîl- 
nirii.

PURTĂTORUL DE CUVÎNT AL 
M.A.E. AL R.P.D. COREENE, citat 
de agenția A.C.T.C., a arătat, intr-o 
declarație făcută presei, la Phenian, 
că exercițiile militare de mare am
ploare, cu numele codificat „Team 
Spirit-82“, pe care forțele militare 
sud-coreene și americane le desfă
șoară în comun pe teritoriul Co
reei de Sud, începind de la 13 fe
bruarie, sint îndreptate împotriva 
R.P.D. Coreene. Aceste exerciții 
reprezintă — a spus el — O violară 
a acordului coreean de armistițiu și 
o gravă amenințare împotriva în
tregului popor coreean ; ele. au loc 
în pofida protestelor întregului po
por coreean și ale tuturor popoare
lor iubitoare de pace. Purtătorul de 
cuvînt cere încetarea imediată a a- 
cestor exerciții de război.

SECRETARUL GENERAL AL 
C.C. AL P.C. DIN ISRAEL, Meir 
Vilner, s-a pronunțat, într-o de
clarație făcută în Knesset (parla
mentul unicameral), pentru anula
rea imediată a legii privind anexa
rea înălțimilor Golan. Vorbitorul a 

LA CASA DE CULTURA ECUADORIANA DIN LATACUNGA — 
capitala provinciei Cotopaxi — a avut loc vernisajul expoziției de gravură 
a artistului Gy Szabo Bela. Cu acest prilej, Carlos Vlllasis, directorul 
muzeelor Institutului național al Patrimoniului Național din Ecuador, a 
relevat că opera artistului, rezultat al unei activități desfășurate de-a 
lungul a peste 50 de ani, reprezintă tin capitol relevant al artelor 
plastice românești. Dr. Afturo Vizcaino Sotomayor, directorul executiv 
al Institutului ecuadorian de credit educativ, a subliniat, la rindul său, 
semnificația cunoașterii politicii culturale a României și a culturii române 
in Ecuador pentru dezvoltarea relațiilor dintre popoarele român și ecua
dorian in acest domeniu.

statului și partidului, de bunăstare 
și progres poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele R.D.S. Sri Lanka a însărcina
tului cu afaceri a.i. al țării noastre 
la Colombo, Gheorghe Săvuică. Des
fășurată intr-o atmosferă cordială, 
întrevederea a permis reafirmarea 
dorinței și a hotăririi celor . două 
țări de a dezvolta pe mai departe 
bunele relații de cooperare economi
că reciproc avantajoasă dintre po
poarele- român și srilankez. La între
vedere a participat ministrul aface
rilor externe al R.D.S. Sri Lanka, 
A.C. Sahqul Hameed. A fost de față 
șeful Agenției economice a țării 
noastre la Colombo, Ion Sihleanu.

subliniat că această măsură aduce 
un prejudiciu păcii, precum și inte
reselor poporului israelian. .

POPULAȚIA DRUZA DIN ZONA I 
ÎNĂLȚIMILOR GOLAN (13 000 de 
locuitori) a continuat luni, pentru I 
a doua zi, greva generală nelimita
tă declarată in semn de protest 
impotriva anexării de către Israel , 
a acestui teritoriu sirian și pentru 
eliberarea a patru personalități 1 
druze arestate vinerea trecută.

DECLARAȚIE. La Încheierea vi- | 
zitei oficiale de prietenie în R.S. 
Vietnam a ministrului afacerilor j 
externe al Indiei, Narasimha Rao, i 
și a convorbirilor cu omologul său • 
vietnamez, Nguyen Co Thach, a 
fost dată publicității o declarație 
comună. Vietnamul și India reafir- I 
mă atașamentul lor față de prin
cipiile politicii de nealiniere și co- I 
existenței pașnice, exprimîndu-și I 
dorința fermă de a continua efor
turile îndreptate /spre slăbirea ten- , 
siunii in Asia de sud-est, întărirea 
legăturilor intre țările asiatice și I 
rezolvarea tuturor problemelor in 
suspensie pe calea negocierilor paș- I 
nice, în spiritul înțelegerii re
ciproce.

FORȚA DE MUNCA STRĂINĂ I 
URMEAZĂ SA FIE REDUSA in I 
țările arabe din regiunea Golfului 
— transmite agenția kuweitiană de I 
presă, Kuna. Statele respective e- | 
laborează în prezent planuri asupra 
acestei reduceri. |

REUNIUNEA DE LA MADRID
Apel Ia negocieri substanțiale 

pentru finalizarea cu succes a lucrărilor
MADRID 16 (Agerpres) —- Cores

pondență de la Radu Adrian : In ca
drul reuniunii general-europene care 
iși desfășoară lucrările la Madrid a 
avut 1<jc marți o intilnire neoficială 
a șefilor delegațiilor celor 35 de 
state participante. Din păcate, dez
baterile au fost din nou dominate 
de tonuri polemice, de acuzații re
ciproce, fapt regretat de marea ma
joritate a delegațiilor. In aceste con
diții, reprezentanții a o serie de țări 
neutre și nealiniate, între care 
Austria, Malta și Iugoslavia, care au 
intervenit în dezbateri, au ținut să 
atragă atenția o dată mal mult că 
schimburile de opinii polemice nu pot 
favoriza în nici un fel desfășurarea 
normală a lucrărilor și îndeplinirea 
mandatului pe care statele partici
pante l-au stabilit prin consens, și 
anume încheierea reuniunii • in 
termen de o lună prin adoptarea 
unui document final substanțial și 
echilibrat.

Pornind de la declarațiile făcute 
în legătură cu modul in care unele 
state participante favorizează, prin 
politica lor, cursa înarmărilor, in 
general, și crearea de noi arme de 
distrugere în masă, în special, re
prezentanții țărilor neutre și neali
niate au arătat că tablou] prezentat 
indeamnă la acțiuni hotărite pentru 
oprirea cursei aberante a înarmări
lor, pentru înfăptuirea dezarmării. 
Nu putem continua să privim cu 
pasivitate evoluția cantitativă și ca
litativă a cursei înarmărilor ; ori 
ajungem la stoparea acesteia, ori ne 
apropiem și mai mult de sfirșitul 
umanității — s-a relevat în cursul 
dezbaterilor. Subliniind că nimic nu

Congresul Sindical Mondial și-a încheiat lucrările
HAVANA 16 (Agerpres). — La 

Havana au luat sfirșit lucrările celui 
de-al X-lea Congres Sindical Mon
dial. Congresul a adoptat documente 
în problemele dezbătute, între care 
„Sindicatele și problemele majore 
ale anilor ’80“ și „Carta securității 
sociale**, și a ales noile organe de 
c'onducere ale F.S.M. Președintele

Încheierea Congresului P. C. din Canada
_ OTTAWA 16 (Agerpres). — La To
ronto au luat sfirșit lucrările Congre
sului al XXV-lea al P.C. din Canada. 
Congresul a aprobat linia politică, 
expusă in raportul prezentat de se
cretarul general al partidului, Wil
liam Kashtan, și programul de ac
țiuni concrete în lupta pentru inte
resele vitale ale poporului canadian, 
pentru pace și progres social. Con
gresul a adoptat rezoluția „O cale 
nouă pentru Canada**, care definește 
sarcinile partidului pe anii următori, 
strategia și tactica activității sale. 
Pronunțindu-se pentru unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare și a for
țelor democratice ale țării, rezoluția 
apreciază că baza acestei unități este 

a fost întreprins pină In prezent, 
nici la O.N.U. și nici in cadrul 
C.S.C.E., pentru trecerea efectivă la 
dezarmare, reprezentanții statelor 
neutre și nealiniate au reliefat im
portanța pe care o are continuarea 
dialogului și a negocierilor pentru 
stabilirea lâ Madrid a mandatului 
conferinței pentru măsuri de creștere 
a încrederii și dezarmare în Europa, 
de natură să ofere un cadru pentru 
discutarea și stabilirea de măsuri 
destinate să ducă la oprirea cursei 
înarmărilor și la făurirea de pași 
concreți pe calea dezarmării.

Reprezentanții statelor neutre și 
nealiniate au adresat un apel tuturor 
țărilor participante pentru a se 
reveni la calm, la o atmosferă de 
lucru normală, pentru a se crea con
diții In vederea continuării negocie
rilor și a finalizării procesului de 
redactare a documentului final al 
reuniunii, pe baza proiectului pe 
care acestea l-au prezentat la sfirși
tul anului trecut.

Acestui scop îi sînt, dealtfek de
dicate și intensele consultări neofi
ciale pe care reprezentanții acestor 
state, ai altor țări mici și mijlocii, 
intre care și România, le desfășoară 
în prezent cu celelalte delegații 
participante.

In cursul unei scurte Intervenții, 
șeful delegației române, ambasadorul 
Ion Datcu. a evidențiat din nou ne
cesitatea de a se acționa in așa fel 
incit să se reia cit mai curind posi
bil negocierile concrete, să se facă 
pași concreți in procesul de redac
tare a documentului final al forumu
lui general-european.

F.S.M. a fost ales Sandor Gaspar 
(Ungaria), iar secretar general — 
Ibrahim Zackaria (Sudan).

Din partea Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, la lucră
rile congresului a participat o dele
gație condusă de Cornel Onescu, 
președintele Consiliu’ ’ Central al 
U.G.S.R.

colaborarea partidului comunist cu 
Partidul Nou Democrat din Canada. 
Se acordă o mare atenție Întăririi 
legăturilor partidului cu sindicatele, 
cu toate detașamentele mișcării re
voluționare și de eliberare națională 
din lume.

în ultima sa ședință, congresul a 
ales noile organe de conducere ala 
P.C. din Canada.

La Toronto, la prima ședință ple- . 
nară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Canada, a fost 
ales Comitetul Executiv Central, for
mat din 14 membri și 6 supleanți, 
far în funcția de secretar general al 
P.C, din Canada a fost reales Wil
liam Kashtan.

R. F. GERMANIA: DRAMA IMIGRANȚILOR: ILUZII SPULBERATE, DESTINE AMENINȚATE 
DE REALITĂȚILE UNEI VIEȚI VITREGE

In ultimul timp, presa vest-germană se referă tot mai 
frecvent și mai insistent la probleme care privesc soarta și 
condițiile de viață ale muncitorilor străini, deveniți primele 
victime ale accentuării fenomenelor de criză. O largă publi
citate au dobîndit, în aceste împrejurări, măsurile oficiale 
preconizate de autoritățile federale și cele regionale pentru 
sistarea accesului străinilor în R.F.G. și diminuarea cu tirfîpul 
a numărului celor existenți. După ce această țară a fost pre
zentată multă vreme ca un „Eldorado" pentru muncitorii imi
granți, acum situația, și așa precară, a celor ce și-au părăsit 
țara în căutare de lucru devine de-a dreptul, dramatică în 
perspectiva de a fi nevoiți să se întoarcă acasă cu iluziile 
spulberate, însoțiți doar de umbra sărăciei care nu i-a părăsit 
niciodată.

„Să se limiteze afluxul imigranților”
(FRANKFURTER RUNDSCHAU)

Sub titlul de mai sus, cunoscutul ziar vest-german publică 
următoarea relatare ; „Guvernul de la Bonn este gata să 
folosească tbate.posibilitățile pentru reducerea numărului per
soanelor străine care trăiesc în, R.F.G., ajuns în prezent la 
4,6 milioane. Ca primă măsură, guvernul vest-german a decis 
să nu mai acorde permise de ședere membrilor de familie ai 
muncitorilor străini din țări care nu sînt membre ale C.E.E.". 
Limitări se preconizează și pentru accesul muncitorilor din 
Spania, Portugalia și Turcia, țări membre sau asociate la 
Piața comună. După cum a precizat un purtător de cuvînt 
al guvernului de la Bonn, „Germania Federală nu trebuie să 
devină o țară de imigrare".

„Acces interzis pe piața muncii”
(AGENȚIA VEST-GERMANĂ D.P.A.)

„Guvernul vest-german intenționează să limiteze mai 
drastic, prin noi reglementări, imigrarea străinilor în R.F.G. 
Cabinetul vest-german a stabilit la 28 octombrie 1981 princi
piile ce vor guverna această acțiune și a însărcinat un grup 
de lucru cu elaborarea reglementărilor juridice adecvate. 
Ministerul de Interne a primit sarcina ca pină în anul 1982 
să pregătească o reformă a legislației cu privire la străini. 
Guvernul a hotărît limitarea accesului pe piața muncii pentru 
căi ce solicită azil".

„Străinii să nu intre in țară” (der spiegel)
Referindu-se la Intențiile oficiali

tăților de la Bonn de a înăspri re
glementările privind accesul străini
lor in R.F.G., revista „Der Spiegel*4 
scria': „Ca o .compensare, parcă, a 
greșelilor din trecut, acum se urmă
rește stăvilirea oricărui acces al 
străinilor în țară. Hotărîrea de a în

chide granițele pentru o mare parte 
a imigranților marchează un punct 
de cotitură în politica vest-germană 
față de străini. Fără o limitare dras
tică a imigrărilor — se arată într-o 
expunere de motive pregătite de Mi
nisterul Muncii de la Bonn — s-ar 
putea ajunge la o situație cînd ne-

mulțumirea unei mari părți a popu
lației vest-germane va degenera in
tr-o ostilitate fățișă".

In ultimii ani, statisticile eviden
țiază o sporire a contingentelor de 
străini in R.F.G. cu 600 000, ajun- 
gîndu-se la o cifră totală de 4,63 mi
lioane. Unii ajung in R.F.G. pe căi 
dubioase, ilegale, „cu iluzia că în a- 
ceastă țară curg lapte și miere", cum 
a remarcat o înaltă oficialitate po
lițienească. Afluxul celor care solicită

Un tratament * profund discriminatoriu
Ziarul „Frankfurter Rundschau" s-a 

ocupat pe larg de condițiile munci
torilor străini în „vremurile bune", 
cind criza economică mondială nu 
atinsese proporțiile actuale și reper
cusiunile ei in R.F.G. erau mai slab 
resimțite. Cotidianul a studiat cazuri 
concrete in orașul Frankfurt pe Main, 
unde muncitorii străini reprezentau, 
pină la actualul val de concedieri, 93 
la sută din angajații serviciului oră
șenesc de salubritate și o bună parte 
din salahorii abatorului. „Este un 
fapt recunoscut - scrie ziarul - că 
economia orașului s-a dezvoltat și 
datorită forțelor de muncă străine, că 
acestea au sporit aici, ca și peste 
tot in R.F.G., nivelul nostru de trai".

/n locuințe mizere, insalubre
Aflați în situații din cele mal dra

matice și disperate, muncitorii stră
ini, cantonați în adevărate ghetouri. 

Cunoscuto revis
tă vest-germană 
„DER SPIEGEL" 
marchează publi
carea unor artico
le sau analize pe 
teme de acută 
.actualitate. Una 
din die este a- 
nunțată fără e- 
chivoc de titlul 
care domină co
perta unuia din 
numerele revistei. 
Coperta, reprodu
să alăturat, anun
ța, sub titlul „SE 
ÎNCHID GRANI
ȚELE PENTRU 
STRĂINI înscri
să peste fotogra
fii tip pașaport 
ale unor imigranți, 
principala anche
tă publicată in 
cuprinsul numă
rului respectiv — 
și anume despre 
situația muncitori
lor străini in R.F.G.

„azil politic" a fost de natură să 
contribuie în mod deosebit la am
plificarea nemulțumirii populației. 
Deoarece tocmai, străinii care se dau 
drept „persoane persecutate" în ță
rile lor caută în realitate, în R.F.G., 
în 90 la sută din cazuri, avantaje e- 
conomice. „Mai ales impotriva aces
tora se îndreaptă mînia cetățenilor 
vest-germani, a celor nevoiași, tn spe
cial", notează „Der Spiegel".

Siliți să accepte muncile cele mal 
grele și murdare, cele mai prost 
plătite — fiindcă în lipsa unui anga
jament la o întreprindere oarecare 
se suspendă automat după un timp 
permisul de ședere în R.F.G. — străi
nii sint în cele din urmă primele vic
time ale șomajului.

„Gastarbeiter" înseamnă, In tradu-' 
cere, muncitor oaspete. Acum, cind șo
majul afectează aproximativ 2 milioa
ne de oameni în R.F.G., în țara bene
ficiară de munca „Gastarbeiter"-ilor, 
lucrătorii străini au devenit de prisos, 
o „marfă" de acum uzată, care nu-i 
mai interesează pe patroni și in con
secință închid în calea ei granițele ; 
„oaspeții” au devenit indeziderabili.

tn locuințe mizere și insalubre, pen
tru care plătesc chirii de speculă, au 
devenit în ultimul timp ținta atacu

rilor, inițiate de grupări huliganice, 
neonaziste. • Aceste grupări organi
zează „congrese impotriva înstrăină
rii naționale", fac o propagandă de
șănțată pentru „menținerea purității 
națiunii germane", intreținînd o at
mosferă de ostilitate față de toți 
aceia care nu sint „de-ai locului", 
ușor depistabili chiar în rindul celor 
ce vorbesc germana, prin felul pro
nunției și mai ales al dialectelor spe
cifice. In această ambianță, neonaziș
tii recurg cu insolență la acte de 
violență, pentru a-i sili pe străini 
„să se care de aici acasă", cum vo
ciferau la Bielegeld unde au atacat 
un grup de' „Gastarbeiter".

„Ca și negrul din S.U.A, — aprecia

„Generația pierdută” (international 
HERALD TRIBUNE)

Astfel li numește presa occidentală 
pe copiii muncitorilor imigranți care 
trăiesc in R.F. Germania. .Aproxi
mativ 435 000 dintre ei — scrie „In
ternational Herald Tribune" — sînt 
de virstă școlară, tn virtutea legisla
ției specifice privind cetățenia și 
situația părinților, ei sint consi
derați „străini" și aflați, in con
secință, sub incidența legislației pri
vind înregistrarea „străinilor" : cu 
alte cuvinte, oricind pot fi trimiși in 
țara unde s-au născut și au crescut. 
El, imigranții, sint cei mai lipsiți de 
drepturi dintre toate grupurile so
ciale neprivilegiate.

Această „generație pierdută" trăieș
te in izolare culturală, lingvistică, 
socială și intelectuală. Fără învăță

„Ani grei in perspectivă pentru imigranți”

Fotografia de mai sus, înfățișind imigranți șomeri la un oficiu de plasare, 
însoțește un raport publicat de Biroul Internațional al Muncii cu privire la 
perspectivele întunecate ce se deschid înaintea lucrătorilor străini in R.F.G, 

șl în alte țări occidentale

crlminologul Werner Hamacher - 
străinul din R.F.G. simte pe pielea sa 
că nu este dorit : disprețuit, fără 
șanse de viitor, prost tratat, exploa
tat, el trăiește intr-o societate care, 
chipurile, asigură fiecăruia o șansă. 
Dar barierele dintre ei și cetățenii 
vest-germani ii. condamnă să rămină 
o minoritate dezavantajată*. Sau, cu 
cuvintele unui funcționar din Ministe
rul federal al Muncii: „Noi i-am 
adus, cind am avut nevoie, pe mun
citorii străini in țară, l-am atras în
coace. Acum, in condițiile proastei 
conjuncturi economice, sînt in situa
ția de a fi pur și simplu zvirliți afară”.

tură, trăind in condiții mizere, străini 
de patria părinților lor, dar șt in cea 
adoptivă, avind șanse minime să ob
țină de lucru din cauză că n-au vreo 
calificare sau practică productivă, 
copiii imigranților vor deveni po
tențiali infractori. Din cei 435 000 
copii ai „muncitorilor oaspeți" de 
virstă școlară, abia jumătate frecven
tează școala. Restul nu invață șt nici 
nu muncesc. Abia ft treia parte din
tre ei posedă o diplomă de absolvire 
a școlii elementare, dar 80 la sută 
dintre aceștia nu vor găsi niciodată 
de lucru. Mai mult decît atît, cei 
care au sosit in R.F.G., împreună cu 
părinții lor, după 1 ianuarie 1977, 
sint lipsiți, potrivit legii, de dreptul 
de a se înscrie la vreo școală de 
calificare".

Șl UN SEMNIFICATIV 

EPISOD PETRECUT 

JN AUSTRIA :

„Un medic ajuns 
la disperare" 
(AGENȚIA Al ’ A.)

„Chirurgul român N.P. — re
latează agenția austriacă de 
presă A.P.A. — nu mai știe ce 
să facă. El a fugit din România 
in 1978 șl a primit azil politic 
în Austria. Datorit^ faptului că 
nu a reușit decit sporadic să-și 
exercite profesiunea, situația sa 
materială este precară. El se 
află in pragul disperării, deoare
ce la 31 ianuarie a.c., pentru a 
treia oară, un spital din Austria 
a refuzat să-i prelungească con
tractul. Motivarea oficială este 
limpede : «Nu avem nevoie, e- 
xistă suficiențl candidați au
tohtoni». Medicul, în virstă de 
50 de ani, căsătorit, s-a adresat 
in scris unor numeroase foruri 
și personalități, invocînd mereu 
-Convenția de la Geneva» cu 
privire la statutul refugiaților, 
recunoscută de Austria. Dar în 
această țară există o reglemen
tare specială care prevede că 
absolvenții austrieci beneficiază 
la angajare de prioritate față de 
transfugii politici și cetățenii 
străini; Pînă in prezent, încercă
rile sale (de a obține un post 
permanent) s-au dovedit zadar
nice. El a declarat că nu mal 
vede altă posibilitate decit să 
Înceapă greva foamei".

Faptele de mal sus — reproduse 
din presa străină — sînt semnifi
cative pentru o schimbare evidentă 
de atitudine in problema imigra
ției : acum, cînd manifestările re
cesiunii economice se fac tot mal 
puternic simțite, cind șomajul afec
tează pături sociale tot mai largi, 
imigranții sint priviți cu ostilitate 
și ură, sint primii aruncați pe dru
muri, supuși unor dificultăți și dis
criminări sporite. Lupta pentru 
slujbe a devenit tot mai aprigă, 
imigrantul este considerat un „con
curent indezirabil", care „trebuie 
să plece inapoi in țara Iui, nu să 
ia piinea de la gura unui autohton". 
In diferite țări occidentale se preco
nizează măsuri de închidere a fron
tierelor pentru forța de muncă 
străină sau chiar de retrimitere în 
țările de origine. Imigranții au de
venit în prezent „oameni de pri
sos", aruncați pe treapta cea mai 
de jos a societății, lipsiți de drep
turi și de apărare, de acele Infinite 
și nevăzute legături cu semenii lor. 
cu locurile natale, legături indispen
sabile unei vieți normale in socieiate.
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