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Expresie a relațiilor de trainică prietenie și colaborare multilaterală 

româno-iugoslave, continuînd practica fructuoasă și sistematică

a dialogurilor la nivel înalt, ieri a început la Timișoara

ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

SI TOVARĂȘUL DUSAN DRAGOSAVAȚ 
«5 9 9 9

care, în fruntea unei delegații a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
face o vizită de prietenie in țara noastră

Sosirea 
la Timișoara

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, vineri 
după-ămiază a sosit la Timișoara 
tovarășul Dușan Dragosavaț, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care, in fruntea unei de
legații a U.C.I., face o vizită de prie
tenie in, țara noastră.

La sosire, tovarășul Dușan Drago
savaț a fost salutat cu căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
conducători de partid și-au strins 
miinile cu prietenie, s-au îmbrăți
șat cu căldură.

Erau de față tovarășii Iosif Banc, 
Virgil Cazacu, Petru Enache, Petre 
Dănică, Aurel Duma.

Erau preyenți, de asemenea, am
basadorul țării noastre la Belgrad și 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Pionieri și șoimi ai patriei au 
oferit buchete de flori.

întilnirea dintre conducătorii celor 
două partide reprezintă un moment 
de o deosebită semnificație in cro
nica bogată a legăturilor trainice ce 
unesc partidele, țările și popoarele 
noastre, in folosul reciproc, al cau
zei socialismului, păcii, securității, 
înțelegerii și cooperării in Europa și 
în întreaga lume.

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ONOAREA
TOVARĂȘULUI DUȘAN DRAGOSAVAȚ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, vineri, 
la Timișoara, un dineu în onoarea 
tovarășului Dușan Dragosavaț, pre
ședintele Prezidiului Comitetului

Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Au participat tovarășii losif Banc, 
Virgil Cazacu, Petru Enache, Petre 
Dănică, Aurel Duma.

Au luat parte tovarășii Stane 
Dolanț, Vlado Ianjici, Miloș Melovski, 
celelalte persoane oficiale iugoslave.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Belgrad și însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Iugoslaviei 
la București.

în timpul dineului, care a decurs 
într-o ambianță caldă, prietenească, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Dușan 
Dragosavaț au rostit toasturi.

In spiritul preocupărilor statornice ale secretarului general
al partidului de a analiza, împreună cu oamenii muncii, modul in care

se realizează obiectivele cincinalului, ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități economice din județul Timiș

In mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea „Electrotimiș"

Vineri dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele republicii, a efectuat o vizită 
de lucru în două unități economice reprezentative pentru ju
dețul Timiș — Combinatul pentru producerea și industrializarea 
cărnii de porc — complexul Pădureni și întreprinderea 
„Electrotimiș".

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
losif Banc și Virgil Cazacu, membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Petre Dănică, prim-secretâr al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Aurel Duma, membru al C.C. ai P.C.R., ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
primit de zootehniștil din Pădureni 
cu cele mai calde sentimente de dra
goste și stimă. în numele lor, direc
torul combinatului, ing. Florentin 
Cîrpanu, Erou al Muncii Socialiste, a 
adresat secretarului general al parti
dului un cald și respectuos salut de 
bun venit.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru

apărarea patriei a prezentat onorul. 
Elevi și eleve au oferit buchete de 
flori.

Noua întîlnire de lucru a conducă
torului partidului și statului nostru 
cu oamenii muncii din această parte 
â țării, dialogul, fertil purtat cu fău
ritorii bunurilor materiale din două 
sectoare ale economiei naționale — 
tehnica de vîrf și zootehnia — căro
ra conducerea partidului și statului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu

le acordă, in ansamblul strategiei 
dezvoltării economice a patriei, o 
atenție cu totul deosebită, scoate cu 
pregnanță în relief grija neobosită 
pentru mobilizarea tuturor rezerve
lor materiale și umane ale economiei 
noastre socialiste în vederea reali
zării, în cel de-al doilea an al cinci
nalului, a tuturor indicatorilor de 
plan, ridicării neîntrerupte a eficien
ței și calității producției, găsirii căi
lor celor mai bune pentru reducerea 
consumurilor de materiale, combus
tibili și energie electrică, a tuturor 
costurilor de producție.

La cel mai mare combinat de creș
tere a porcilor din țara noastră, se
cretarul general al partidului a ana
lizat cu specialiștii și muncitorii zo- 
otehniști tocmai asemenea probleme 
fundamentale ale activității lor, por
nind de la faptul că bogata experien
ță a acestei „uzine de carne" poate 
fi folositoare zootehniei întregii țări 
in această etapă, cînd are de îndepli
nit obiective atît de mobilizatoare și 
exigente.

Directorul combinatului prezintă 
modul de organizare și funcționare
(Continuare in pag. a IlI-a)

începerea convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Dușan Dragosavaț

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Dragă .tovarășe Dragosavaț,
Dragi tovarăși și prieteni iugoslavi,
Dragi tovarăși,

Doresc încă o dată să vă adresez un salut călduros 
și să vă urez bun venit și să vă simțiți cit mai bine 
pe pămîntul României.

Sintem bucuroși că vizita prietenească pe care o 
faceți în România, convorbirile pe care le avem sînt 
o continuare a tradiționalelor întîlniri ce au avut loc 
cu tovarășul Tito și care au avut un rol — aș putea 
spune hotărîtor — în dezvoltarea relațiilor dintre parti
dele și țările noastre.

Este adevărat că relațiile dintre popoarele noastre 
au rădăcini adinei în istoria îndepărtată. De-a lungul 
secolelor, popoarele noastre au luptat nu o dată îm
potriva dominației străine, pentru independență, pen
tru dreptul de a fi stăpine pe destinele lor. Dar în 
anii socialismului și, mai cu seamă, în cadrul întîl- 
nirilor cu tovarășul Tito, aceste tradiții s-au dezvol
tat și s-au amplificat, au căpătat un nou conținut, ba
zat pe orinduirea socialistă comună, pe politica țări
lor noastre de pace și colaborare internațională.

în viața internațională asistăm la o încordare deo
sebită. în aceste 'împrejurări este mai necesar ca ori- 
cind să întărim colaborarea dintre partidele și țările 
noastre, conlucrarea cu toate forțele progresiste și 
antiimperialiste, pentru o politică de respect al in
dependenței, de pace.

Este necesar să găsim căile dezvoltării continue a 
colaborării dintre partidele și țările noastre în dome
niile economic, politic, științific, cultural, rit și pe plan 
internațional.

Mai mult ca oricind trebuie să acționăm pentru so
luționarea problemelor complexe internaționale intr-un 
mod nou, cu participarea tuturor statelor, pornind de 
la renunțarea cu desăvîrșire la politica de forță și de 
amenințare cu forța, de la rezolvarea tuturor proble
melor numai pe calea tratativelor, pe baza principiilor 
respectului independenței și suveranității naționale,

Toastul tovarășului 
Dușan Dragosavaț

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi prieteni și tovarăși români,

Ne este intr-adevăr plăcut că ne-am tntîlnit astăzi 
pentru a continua tradiția noastră bună — a întîlni- 
rilor, întrevederilor și convorbirilor, care promovează 
colaborarea noastră bilaterală. Evident, în acest ca
dru ne putem înțelege împreună și cum să acționăm 
cu și mai mari succese pe plan internațional.

Noi avem o îndelungată tradiție a bunelor relații, 
tradiție care in anii socialismului a cunoscut un avînt 
deosebit, tradiție care a fost dezvoltată prin întîlni- 
rile și contactele care au avut loc din inițiativa to
varășului Tito și a tovarășului Ceaușescu, tradiție pe 
care noi sîntem hotărîți să o continuăm, pentru că ea 
este în interesul popoarelor noastre, în interesul pro
gresului, socialismului și, deci, în interesul păcii în 
întreaga lume.

în lumea în care trăim astăzi — o lume plină de 
conflicte, plină de focare periculoase — pentru a se 
asigura o dezvoltare pe calea independenței, a egali
tății — atît cînd este vorba de state, cînd este vorba 
de partide, cit și atunci cînd este vorba de mișcări 
progresiste — este foarte important rolul pe care pot 
să-l joace atît statele mici, cît și statele mijlocii, în 
rîndul cărora ne numărăm și noi. Dealtfel, mărimea 
se reflectă și în măsura în care cineva luptă pentru 
realizarea egalității in drepturi, dar și în măsura în 
care se recunoaște dreptul altora de a lupta pentru 
egalitate în drepturi.

Evoluția situației internaționale demonstrează actua
litatea ideii că, in zilele noastre, țărilor mici și mij
locii nu li se mai poate atribui un rol secundar. Ele 
joacă un rol tot mai însemnat. Luînd exemplul parti
delor și țărilor noastre, cred că putem fi satisfăcuți 
de activitatea desfășurată în lupta pentru atingerea

Vineri, 19 februarie, au început la 
Timișoara convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Dușan Dragosavaț, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii îo- 

sif Banc șj Virgil Cazacu, membri ai 
Comitetului Politic Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R., Petre Dănică, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Aurel Duma, membru al C.C. 
al P.C.R., ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicolae Mihai, ambasadorul țării 
noastre la Belgrad.

Din partea iugoslavă — tovarășii 
Stane Dolanț, membru al Prezidiu
lui Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Vlado 
Ianjici, secretar executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Miloș Melovski, 
adjunct al secretarului federal pen

tru- afacerile externe, Milan Marin- 
kovici, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Iugoslaviei la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu căldură vizita tovarășului 
Dușan Dragosavaț în România, ex
presie a bunelor relații de prietenie, 
solidaritate și colaborare statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Dușan Dragosavaț a 
mulțumit cordial pentru invitația de 
a vizita România și a exprimat satis
facția de a se întîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de a purta con
vorbiri în probleme de interes comun.

în același timp, el a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, conduce
rii partidului și statului român un 
cald salut din partea Prezidiului Co
mitetului Central al U.C.I., a Prezi
diului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia și a președintelui 
acestuia, tovarășul Serghei Kraigher.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Prezidiu
lui Republicii Socialiste Fede-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Răspunsul prin fapte la recentele măsuri de majorare 
a preturilor și sporire a retribuțiilor

LA ÎNTREPRINDEREA DE MECANICĂ FINĂ DIN SINAIA

Pină la sfirșitul anului se vor recupera 
aproape integral compensațiile 
acordate pe întregul cincinal

LA UZINA DE REPARAȚII PENTRU TRANSFORMATOARE 

ȘI APARATAJ ELECTRIC DIN ROMAN 

Reducerea substanțială 
a importurilor prin intensificarea 

activității de creație tehnică
Nu este pentru prima dată cind 

ziarul nostru prezintă aspecte legate 
de munca și rezultatele harnicului 
colectiv al întreprinderii de mecanică 
fină din Sinaia. Am revenit zilele 
acestea in uzina prahoveană pentru 
a vedea ce acțiuni întreprind mun
citorii și specialiștii acestei unități 
de prestigiu pentru descoperirea și 
valorificarea susținută a posibilități
lor de creștere a eficienței economi
ce și recuperarea, pe această cale, a 
compensațiilor acordate ca urmare a 
majorării prețurilor de desfacere cu 
amănuntul la produsele agroalimen- 
tare.

Mai lntii o informație care nu se 
poate să nu stîrnească cuvinte de 
laudă și apreciere : atit anul trecut, 
cit și în prima lună a acestui an, 
nivelul cheltuielilor materiale s-a 
situat sub cel planificat. Cu siguran
ță, colectivul întreprinderii va ob
ține in acest an și in anii următori 
rezultate și mai bune în acest dome
niu, intrucit și-a propus să acțione
ze conform unui program unitar de 
măsuri întocmit pe întregul cincinal, 
program ce rezervă, an de an, pro
cente tot mai mici cheltuielilor ma
teriale.

Demn de subliniat este că cerința 
de a recupera cit măi mult din vo
lumul compensațiilor acordate — ce
rință subliniată la recenta ședință de 
lucru comună de la C.CJ. al P.C.R. — 
a intensificat preocupările colectivu
lui pentru aplicarea mai operativă a 
măsurilor stabilite, pentru depistarea 
de noi posibilități de creștere a efi
cienței economice. Volumul acesto- 
compensații la nivelul întreprinderii 
se ridică la circa 11 milioane lei 
anual. Colectivul unității prahovene 
și-a propus să realizeze o economie 
față de plan, numai la cheltuielile 
materiale, de 25 milioane lei, iar Ia 
cheltuielile totale de 42 milioane. Cu 
alte cuvinte, să recupereze aproape 
in întregime, chiar din acest an, vo
lumul compensațiilor pe întregul cin
cinal acordate personalului muncitor 
din întreprindere. Sint grăjtoare pen
tru această hotărire' cuvintele munci
toarei Ana Neagoe de la linia montaj 
a secției 2100 t „IrnpreUfftă Cu Soțul, 
care lucrează tot aici, primim lunar 
drept compensație 330 lei, iar tot 
personalul muncitor din unitate, circa 
un milion Iei lunar. Aceasta este o 
dovadă elocventă a grijii conducerii 
partidului ca majorarea prețurilor de 

desfacere la produsele agroalimentare 
să nu afecteze veniturile reale ale 
oamenilor muncii, ale familiilor noas
tre. Dar aceste sume nu le primim 
de undeva din cer, ci trebuie să le 
realizăm noi prin gospodărirea chib
zuită a materiilor prime și materia
lelor. prin munca noastră mal te
meinică, mai spornică".

Așa cum avea să reiasă din con
vorbirea purtată cu tovarășul ing. 
Petre Furdea, secretar adjunct cu 
problemele economice al comitetu
lui de partid, principala pondere în 

Principalele direcții de acțiune 
și economiile ce se vor obține:

• modernizarea tehnologiilor de fabricație
- PESTE 7 MILIOANE LEI

• creșterea productivității muncii - CIRCA 
20 MILIOANE LEI

• autodotare cu mașini noi - 4 MILIOANE LEI

structura cheltuielilor materiale o de
țin materiile prime și materialele, 
care se ridică la circa 80 la sută. în 
mod firesc, acțiunile și inițiativele 
pentru reducerea cheltuielilor mate
riale s-au îndreptat in această direc
ție hotăritoare.

Este un merit al colectivului de 
aici că a antrenat cu perseverentă 
cadrele calificate in primul rind pen
tru modernizarea tehnologiilor de 
producție. Demn de semnalat că și 
în această direcție avem de-a face 
cu o preocupare mai veche, dar care 
s-a intensificat deosebit de mult in 
acest început de an. De curînd, s-a 
extins și generalizat la toată produc
ția de pulverlzatoare, In locul pre
lucrării prin așchiere, un procedeu 
neclasic — electroeroziunea. Așa cum 
preciza maistrul Alexandru Stanclu, 
pe această cale se elimină posibili
tatea folosirii în prelucrare a oțelu
rilor rapide, care sint foarte scumpe 
și se aduc din import. Extinderea 
altui procedeu — extrudarea la rece, 
asigură economisirea a circa 40 tone 
anual.

Ingenioasă și deosebit de eficientă 
este și acțiunea de reintroducere în 

circuitul de fabricație a unor repere 
de la produsele uzate aflate in exploa
tare la beneficiar. Să exemplificăm. 
De pildă, pulverizatoarele uzate de la 
motoarele diesel se demontează și 
prin prelucrări specifice se recupe
rează integral corpul acestora. Ur
marea : considerabile economii de 
metal — de circa 48 tone, de ener
gie, de manoperă, toate evaluate la 
citeva milioane lei. In mod ase
mănător se procedează și cu elemen- 
ții, supapele și pompele hidraulice, 
acțiune care, așa cum se prelimină, 

va asigura o economie de 4 milioane 
lei anual.

Cum spuneam, pentru reducerea 
cheltuielilor materiale și creșterea 
eficienței, au fost abordate cu curaj 
toate căile și posibilitățile. Nu putea 
lipsi, desigur, in cadrul acestei ac
țiuni cuprinzătoare, modernizarea 
produselor existente, de fapt intro
ducerea în fabricație a altor produse 
noi, cu eficiență economică ridicată. 
Un singur exemplu este edificator. 
Pină de curînd, pentru o serie de mo
toare se făceau cite două pompe, fie
care cu cite șase secțiuni. Acum, cele 
două pompe au fost unite într-una 
singură cu 12 secțiuni, mențlnindu-se 
deci în întregime funcționalitatea. 
Consumul de metal însă s-a redus 
la jumătate.

Discutam la fabrica de elemente de 
precizie Breaza, care aparține de în
treprinderea de mecanică fină, cu in
ginerii Dan Anghelescu și Gheorghe 
Alexe. Aflăm că aici B-au reorgani
zat toate, dar absolut toate liniile de 
fabricație, în așa fel incit fluxurile 
de producție sint în prezent continue, 
fără întoarceri, încrucișări și trans
porturi inutile. Despre eficiența a

cestei inițiative ne vorbesc, de la 
sine, datele economice : planul pe 
acest an, care este mai mare cu 9 la 
sută față de 1981, se va realiza cu 
aceleași mașini.

Elocvente pentru preocupările co
lectivului in ceea ce privește spori-- 
rea eficienței economice sint și acele 
acțiuni care nu diminuează nemijlocit 
consumurile întreprinderii, dar con
tribuie la reducerea cheltuielilor ma
teriale la nivelul economiei națio
nale, la diminuarea efortului valutar 
al țării. Iată, de pildă, fără a primi 
vreo sarcină sau indicație anume, 
specialiștii unității prahovene au tre
cut la asimilarea și fabricarea în se
rie a duzelor de erbicidare pentru 
agricultură, importate pină acum pe 
devize libere. O inițiativă ce valo
rează 600 000 dolari — costul meca
nismelor respective. în aceeași ordi
ne de preocupări se cuvine mențio
nată și asimilarea pompelor de in
jecție de 6, 8 și 12 secțiuni, pentru 
motoarele MTU și P 24, care pină 
anul trecut se importau. Anul aces
ta se vor fabrica peste 1 000 de 
bucăți, iar la sfirșitul cincinalului, 
3 000 bucăți anual. Dacă avem în ve
dere că la fiecare pompă se reali
zează o economie de 3 000 dolari, apa
re limpede că numai pe această cale 
economia națională va fi degrevată, 
anual, de un efort valutar de citeva 
milioane dolari.

Sintetizînd toate aceste fructuoase 
preocupări ale colectivului sinăian, 
iată citeva din economiile certe ce 
se vor realiza in acest an prin , 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație — peste 7 milioane lei, crește
rea productivității muncii — circa 
20 de milioane lei, realizarea de noi 
mașini prin autoutilare — 4 milioa
nei lei.

Desigur, importante sint toate a- 
ceste realizări, economiile pe care le 
determină în planul reducerilor chel
tuielilor materiale. Dar mai presus 
de toate ți se întipăresc in minte 
aceste preocupări intense, aceste 
căutări febrile ale colectivului de a 
găsi soluții mai bune, posibilități noi 
de creștere a eficienței și competiti
vității, preocupări și căutări care, 
sintem siguri, Vor înscrie, în anii ur
mători, noi contribuții la diminuarea 
cheltuielilor materiale, la ridicarea 
rentabilității economice, la creșterea 
avuției naționale.

Paul DOBRESCU

Evidențiind necesitatea reducerii 
mai accentuate a importurilor, la șe
dința de lucru comună de la C.C. a! 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut cadrelor de conducere din mi
nistere, centrale și întreprinderi să 
manifeste mai multă încredere în 
Capacitatea, in forțele proprii ale 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor pentru a soluționa problemele 
tehnice și tehnologice cele mai com
plicate și a asigura, astfel, realiza
rea in țară a produselor, materiale
lor, pieselor și subansamblelor ne
cesare desfășurării in bune condiții 
a activității de producție.

Această cerință care constituie, 
totodată, un puternic îndemn adre
sat oamenilor muncii de secretarul 
general al partidului a fost primi
tă cu viu și deosebit interes de mun
citorii, inginerii, tehnicienii și cadre
le de conducere de la Uzina de re
parații pentru transformatoare și a- 
parataj electric din Roman. Și a- 
ceasta pentru că experiența acestui 
colectiv demonstrează convingător 
ce înseamnă să acționezi cu hotărîre 
și răspundere pentru a realiza, prin 
intensificarea activității proprii de 
creație tehnică, o serie de produse 
care înainte se aduceau din import.

Aparent, o unitate de reparații 
are mai puține posibilități și chiar 
obligații in direcția asimilării în 
fabricație a unor produse care să 
contribuie la reducerea importuri
lor, a efortului valutar al țării. 
Dar chiar dacă nu a avut această 
sarcină, colectivul unității și-a creat 
singur probleme — punînd mai pre
sus de orice interesele generale ale 
dezvoltării economiei naționale — și 
a realizat produse în valoare de mi
lioane de lei, care altfel ar fi tre
buit să fie aduse din import.

într-o expoziție aflată la intrarea 
In unitate se pot vedea o serie de 
produse a căror - tehnicitate este 
mult apreciată de specialiști. Notăm 
citeva dintre ele : instalația de su
dură cap la cap a barelor din oțel 
cu diametrul de 60 mm, transforma
torul trifazat cu reglaj continuu al 
tensiunii, un dispozitiv de limitare a 
mersului în gol al electromotoarelor, 
un nou tip de releu de protecție a 
transformatoarelor, instalația pentru 
tratarea termică a sudurilor, trans
formatorul de 35 kVA pentru mași
nile de sudat prin puncte. Numai că 

aprecierea tehnicității produselor 
respective era atit de mare și mergea 
pină acolo încit, pină nu de mult, 
toate erau solicitate automat din im
port. Iată insă că, acum, ele sint rea
lizate la uzina de reparat transfor
matoare din Roman. Mai mult chiar, 
unele produse fabricate aici sint su
perioare celor din import. Instalațiile 
similare de sudură a barelor din oțel 
aduse din import, de exemplu, su
dau numai bare cu diametrul ma
xim de 40 mm. Pe de altă parte, 
transformatorul trifazat cu reglaj 
cpntinuu al tensiunii înlocuiește trei 
unități monofazate din import. Acest 
produs nou constituie, dealtfel, un 
brevet de invenție al ing. Constantin 
Chițimuș și muncitorului loan Pește.

— Unitățile monofazate aduse din 
import nu numai că erau voluminoa
se și ocupau mult spațiu, dar nici nu 
puteau fi folosite în stațiile trifazate, 
ne spune ing. Constantin Chițimuș, 
Atunci am conceput un nou princi
piu de funcționare și am realizat un 
transformator trifazat cu reglaj con
tinuu, fin al tensiunii. Cercetarea 
am început-o acum trei ani, iar In 
acest an — după definitivarea prin
cipiului de funcționare — am exe
cutat prototipul, la care au și fost 
făcute probele.

Ne-am referit mai pe larg la acest 
exemplu deoarece este caracteris
tic pentru felul In care înțeleg 
să acționeze în general munci
torii și specialiștii din această în
treprindere. Așa se și explică faptul 
că, aici, într-o unitate nu prea mare, 
în ultimii 6 ani au fost concepute și 
aplicate 48 de invenții și 34 de ino
vații, a căror eficiență se ridică la 
peste 80 milioane Iei. Numai anul 
trecut, prin asimilarea tn fabricație a 
unor prodRise noi și reprolectate, im
porturile proprii ale întreprinderii și 
în special ale altor beneficiari s-au 
redus cu 5 milioane Iei. Cum s-a 
format și dezvoltat această atmosfe
ră de efervescență creatoare ?

— Repararea transformatoarelor, 
întrerupătorilor și a altor aparataje, 
mai cu seamă a celor de înaltă ten
siune și puteri mari, necesită folo
sirea unui mare număr de dispozi
tive și instalații, ne spune ing. 
Gheorghe Michiu, directorul între
prinderii. De aceea, am început prin 
a concepe și construi aceste dispozi
tive. Fiind utile și necesare și altor 

unități din țară, am Început fabrica
rea lor in serie. Dispunind de o bază 
tehnică tot mai dezvoltată — reali
zată în mare parte prin autoutilare 
— am început să ne îndreptăm aten
ția spre construirea unor aparate, 
instalații, piese de schimb care nu 
se fabricau in țară. Așa am reușit 
ca, în ultimii 5 ani, să asimilăm in 
fabricație peste 200 de produse, cea 
mai mare parte fiind noi sau repro- 
iectate de specialiștii uzinei. Dealt
fel, denumirea de uzină de repara
ții acoperă la ora actuală numai în 
mică măsură profilul real al activi
tății din unitatea noastră. în pre
zent, fără să neglijăm sectorul de 
reparații, circa 80 la sută din volu
mul activității noastre ii reprezintă 
construcția de aparataje, piese de 
schimb, dispozitive, scule pentru in
stalațiile electrice de înaltă și medie 
tensiune.

Atelierul de prototipuri al unității 
nu are nici în prezent o bază mate
rială impresionantă. Cei 10 munci
tori care lucrează aici sint în ' 
adevărați ași in meseriile lot-, 
sînt stimulați să participe Ia ac
tivitatea de asimilare a produ
selor noi, să facă invenții și 
InovațiL Pentru aceasta, așa cum 
ne-a precizat ing. Dorel Cernoma- 
zu, președintele comisiei inginerilor 
și tehnicienilor din întreprindere, s-a 
creat și un cadru organizatoric adec
vat. Astfel, în cadrul întreprinderii 
funcționează trei cercuri profesiona
le în care sînt cuprinși 160 de inven
tatori și inovatori. în cadrul acestor 
cercuri și-au definitivat inovațiile 
muncitorii specialiști Vlase Davidov 
(siguranță monopolară automată) 
și Constantin Pușcalău (mașină au
tomată. pentru curățat tole de trans
formator), pentru a da numai două 
exemple.

în acest an, colectivul întreprin
derii și-a propus să realizeze și a 
introdus în fabricație o serie de pro
duse care vor contribui la reduce
rea importului cu peste 8 milioane 
lei. O cifră care vorbește de la sine 
despre valoarea concretă a intere
sului mereu treaz pentru nou, pen
tru dezvoltarea activității proprii de 
creație tehnică.

Constantin BLAGOV1C1 
Ion TEODOR

A »JFa AAA Urgențe privind pregătirea tractoarelor și utilajelor, asigurarea
B B A semințelor, fertilizarea și întreținerea pășunilor

Un exemplu 
foarte bun!
In consiliul agroindus
trial Corabia au fost 
transportate în cîmp 
toate îngrășămintele 

naturale
O lucrare la ordinea zilei pe 

ogoare este transportul și admi
nistrarea gunoiului de grajd, 
în această privință este demnă 
de generalizat inițiativa con
siliului unic agroindustrial Co
rabia, județul Olt. Aici au fost 
organizate trei formații com
plexe de mecanizatori, pentru 
încărcarea, transportul și admi
nistrarea gunoiului de grajd. 
„Pentru folosirea cit mai bună 
a utilajelor din cele trei forma
ții — ne spune tovarășul Con
stantin Oprescu, inginer șef al 
consiliului unic — am început 
căratul gunoiului de grajd de 
la margine. După un program 
bine stabilit, o formație de me
canizatori nu pleca din unitatea 
ce-i fusese repartizată pină nu 
transporta tot gunoiul de grajd. 
Așa am procedat pină am înche
iat transportul gunoiului de grajd 
din toate unitățile componente 
consiliului nostru. Cu 57 trac
toare și tot atitea remorci, cu 5 
utilăje de încărcat și 12 mașini 
de administrat Îngrășăminte or
ganice am cărat in cimp 41 200 
tone gunoi de grajd, cu care am 
fertilizat pgste 1 200 hectare do 
teren ce se va cultiva cu legume, 
sfeclă de zahăr și plante fura
jere. Și încă un aspect : am 
mobilizat toate utilajele din co
operativele agricole care au 
contribuit la desfășurarea ope
rativă a acestei importante ac
țiuni".

Așadar, in unitățile agricole 
dfn consiliul agroindustrial Co
rabia a fost „lichidat" gunoiul 
de grajd din sectoarele zoot'eh- 
nice. Acum, formațiile de me
canizatori de aici au fost trimi
se in sprijinul altor unități pen
tru transportul îngrășămintelor 
organice de la complexele zoo
tehnice Deveselu și Caracal.

Emillan ROUĂ
corespondentul „Scînteii”

MECANIZATORII INOVEAZĂ
IALOMIȚA. După o atentă tes

tare și verificare făcute in cursul 
anului trecut, In cooperativele 
agricole de producție din zona 
consiliilor agroindustriale 
șești, Grivița, Cocora,' Țăndărei 
și Girbovi, specialiștii 
S.M.A. Ialomița au propus 
de variante de agregate complexe 
pentru campania de primăvară, 
lată citeva dintre acestea. Pentru 
pregătirea patului germinativ, trac
toarele „Universal 650“ vor avea 
in agregat grapă cu disc cu 
instalație de erbicidare, randa
mentul de lucru crescind de la 7 
hectare la 8,5 hectare, iar consu
mul de carburanți reduclndu-se 
de la 8,7 litri la 6 litri pentru fie
care hectar. Tot pentru această 
lucrare s-a creat un agregat for
mat din grapă cu disc, instalație 
de erbicidare, șase grape cu colți 
reglabili, iar in față o semănă
toare SUP 29, amenajată pentru 
fertilizat. Un alt agregat complex 
este format din grapă cu disc cu 
instalație de erbicidare, lamă de 
nivelator in fața discului, tăvălug 
inelar ; in acest caz, capacitatea 
de lucru crește de la 4,5 hectare 
pe zi la 8 hectare, iar consumul 
de combustibil se reduce de la 8,4

Andră-
trustului

ZI

la 1 litri pe hectar. Un alt agre
gat — tot pentru pregătirea patu
lui germinativ — este format din 
combinator cu instalație de erbici
dare, suprafața lucrată intr-o zi 
crescind de la 9,5 hectare la 12 
hectare, iar consumul reducin-

două semănători SPC 8 cu insta
lație de fertilizare, capacitatea de 
lucru crescind de la 11 hectare pe 
zi la 13.5 hectare, iar consumul 
reducindu-se de la 5,3 litri la 3,7 
litri pe hectar. Prin folosirea aces
tor agregate timpul necesar pen-

O

>< <
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Agregate 
de lucru 
cepute șl

complexe, care vor reduce timpul 
și consumul de combustibil, con- 
realizate în stațiunile pentru me

canizarea agriculturii

du-se de la 6,6 litri la 4,5 litrt/ha.
In ce privește semănatul, pen

tru fiecare tractor „Universal 
650“ au fost create mai multe 
agregate complexe. Semănătoarea 
pe 8 rinduri cu fertilizator, pre
văzută cu instalație de erbicidat și 
de administrat pesticide granu
late, poate realiza intr-o zi 9,8 
hectare, iar consumul de carbu
ranți se reduce de la 5,3 la 4,8 
litri pe hectar. La semănat se va 
extinde și agregatul format din

tru pregătirea terenului va fi eu 
3-4 zile mai scurt, iar la semănat 
se vor ciștiga intre 4 și 6 zile. 
(Mihai VIȘOIU, corespondentul 
„Scînteii")

VRANCEA. Specialiștii și meca
nicii din stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii din județul 
Vrancea s-au ocupat de realizarea 
unor agregate care să fie folosite 
la pregătirea terenului și semă
nat. Pină acum au fost confectio-

In stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul 
Arad au fost reparate peste 4 000 de tractoare - 97 la 
sută din cele care vor lucra in campania agricolă de 
primăvară. Repararea utilajelor agricole s-a încheiat. Me
canicii din stațiuni au recondiționat piese de schimb in 
valoare de 15 milioane lei, care asigură reducerea cu două 
milioane lei a costului lucrărilor de reparații. In fotogra
fie : la S.M.A. Sintana se face recepția fiecărui tractor 
ți a fiecărei mașini agricole pentru a exista garanția bunei 

lor funcționări in timpul lucrărilor de primăvară
Foto : D. Constantinescu

Nu
în scopul aprovizio

nării Brașovului cu 
legume specifice zo
nei, în nordul mare
lui centru urban s-au 
pus bazele unui com
plex legumicol care 
cuprinde 580 hectare 
culturi de cîmp, 20 
hectare solarii și 25 
hectare sere, din care 
19 ha se află in func
țiune. Care este sta
diul pregătirilor pen
tru apropiata campa
nie de primăvară 7

— Țin să menționez 
— ne spunea ing. 
loan Rizea, directorul 
complexului — că lu
crările de pregătire a 
solului, atît in cazul 
culturilor de cîmp, 
cit și al solariilor și 
serelor, și aici mă re
fer în special la ară
turi, fertilizări și com
baterea dăunătorilor, 
se găsesc intr-un sta
diu avansat Concret : 
întreaga suprafață a 
fost arată încă din

nate peste 200 cupluri necesare 
pregătirii terenului și semănat. 
Folosirea acestora asigură, pe 
lingă sedrtarea timpului de exe
cutare a lucrărilor, o economie de 
3 200 litri de motorină la fiecare 
1 000 hectare. Dtntre acestea amin
tim citeva. Un cuplu pentru pre
gătirea terenului este format din 
grapă cu disc, instalație de erbi
cidat, tret grape cu colți și semă
nătoare SU-29. Un alt cuplu pen
tru pregătirea terenului și erbici
dat este alcătuit din combinator 
și instalație de erbicidat. Pentru 
semănatul plantelor prăsitoare s-a 
realizat un cuplu format din se
mănătoare, fertilizator și instala
ție de erbicidat în benzi.

La S.M.A. Ctmpineanca, Ing. 
Victor Danciu, directorul stațiunii, 
ne-a prezentat citeva tipuri de 
cupluri specifice efectuării lucră
rilor din viticultură. Agregatele 
respective se realizează in 10 secții 
ale stațiunii. O grijă aparte se 
acordă aici confecționării acelor 
dispozitive care să permită asam
blarea cu ușurință a mașinilor in 
cuplu, rapiditate și efort fizic cit 
mai mic din partea mecanizatori
lor. (Dan DRAGULESCU, cores
pondentul „Scinteii")

lipsește decît... sămința
1 toamnă, asigurîndu-se, 
totodată, amestecuri
le de pămînt pentru 
solarii și spațiile noi 
de sere. Demn de 
subliniat este și fao- 
tul că, în cazul cultu
rilor de cîmp, întrea
ga suprafață a fost

sosit încă la Brașov. 
O altă problemă, 

care nu și-a găsit o 
soluționare corespun
zătoare pină acum 
este și aceea a asigu
rării tuturor cantități
lor necesare de sămin- 
ță. Dacă în cazul ră-

La complexul legumicol din Brașov

fertillzată cu îngrășă
minte potasice și fos- 
fatice. în plus, pină 
acum s-au transpor
tat și încorporat în 
sol mai bine de 15 008 
tone îngrășăminte or
ganice. Și totuși, în 
cazul fertilizării nu 
toate problemele și-au 
găsit rezolvarea. Este 
vorba de faptul că, 
din cele 350 tone su- 
perfosfat, complexul 
a primit puține tone, 
iar îngrășămintele 
complexe prevăzute să 
le înlocuiască nu au

dăcinoaselor, verzel șl 
a culturilor din prima 
urgență sămînța este, 
în general, asigurată, 
nu același lucru se 
poate spune despre 
sămînța de fasole, 
mazăre și ceapă. Teh
nologiile pentru care 
este dotat complexul 
în cazul primelor două 
culturi solicită soiuri 
cu port înalt și coa
cere uniformă. Or. să
mința pentru aseme
nea soluri nu este asi
gurată ți nu se între
zăresc condiții pentru

a se procura, 
cazul cepei, conduce
rea complexului, spri
jinită de organele lo
cale, a reușit să pro
cure o oarecare canti
tate de arpagic, mai 
ales pentru ceapa ro
șie, dar privită in 
ansamblul ei situația 
asigurării seminței ră- 
mine incertă. Pînă la 
această oră, din cele 
120 tone de arpagic au 
fost asigurate doar 
22.5 tone. Este deci 
necesar ca atît in 
cazul îngrășămintelor 
complexe, cit mai 
ales al semințelor de 
fasole, mazăre și cea
pă să se intervină 
mai energic la orga
nele de resort, care au 
datoria, la flndul lor, 
să între.prindă măsuri 
pentru a satisface ce
rerile brașovenilor.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scinteii”

Cooperativa legumicolă Tlrgoviște are 
14 hectare de sere, din care 6 se Cul
tivă cu legume, în alte 6 se produc 
răsaduri, iar două hectare sînt ocupa
te cu flori. Aici s-a încheiat însămin- 
țarea legumelor pentru răsadurile care 
vor fi plantate in solarii, iar răsadul 
de varză a și fost repicat. Pentru pri
ma dată aici se produc 437 000 răsa
duri de tomate șl varză destinate gos
podăriilor populației. Specialiștii apli
că noi metode menite să sporească 
rentabilitatea cultivării legumelor in 
sere. Astfel - așa cum se vede din 
fotografie - intre nodurile de tomate 
se cultivă conopidă, salată și diferite 

alte verdețuri
Foto : E. Dichiseanu

Mica întirziere 
să nu răstoarne... 
pregătirea mare!

în unitățile agricole din ju
dețul Mureș sfecla de zahăr va 
fi cultivată in acest an pe 14 500 
hectare. Ținind însă seama de 
condițiile pe care le oferă jude
țul, de pregătirile deosebite fă
cute în acest an, între care 
amintim efectuarea arăturilor 
adinei de toamnă pe intreaga 
suprafață planificată și adminis
trarea a peste 1 milion tone 
gunoi de grajd, programul ela
borat de comitetul județean de 
partid a stabilit ca in coopera
tivele agricole de producție 
(care dețin ponderea în cultiva
rea sfeclei de zahăr) să se rea
lizeze o producție medie de 
33 000 kg la hectar. Aceasta în
seamnă că, pe județ, in anul 
1982 va fi obținut un spor de 
producție de 50 000 tone sfeclă 
de zahăr. Lucru perfect realiza
bil. Pe lîngă pregătirea și ferti
lizarea solului de care amin
team, pentru sporirea eficienței 
Îngrășămintelor chimice, mași
nile au fost reglate de așa ma
nieră incit la semănat, simultan 
cu incorporarea seminței in sol, 
să fie aplicată, pe fiecare rind 
o a doua fertilizare cu îngrășă
minte chimice. întrucit sfe
cla de zahăr se seamănă în 
prima urgență, imediat la des- 
primăvărare, față de alți ani, la 
această dată, aproape întreaga 
cantitate de sămință planificată 
se află în unități. De la ingine
rul loan Pastor, șeful biroului 
agricol al fabricii de zahăr din 
Tg. Mureș, aflăm că au fost 
distribuite in unitățile cultiva
toare 17,4 tone sămință mono- 
germă. 22 5 tone sămință din 
solul R 2-7 și 27 tone din soiul 
CT-34. Sămința a fost distribui
tă integral și în unitățile din 
zona fabricii de zahăr din Luduș. 
Desigur, sînt și unele neajun
suri. Dovada : stația de semințe 
Ghimbav, județul Brașov, nu a 
expediat cantitatea de 18 tone 
sămință din soiul „Brașov", mo- 
tivind această intîrziere prin 
lipsa de vagoane. Ce-i drept și 
unele coooerative agricole din 
județul Mureș (cele din consi
liul unic Dumbrăvioara, din 
consiliul Fărăgău, precum și 
cooperativele agricole Sinmartin, 
Ceuaș, Voiniceni și Șincai) sînt 
restante la capitolul preluarea 
seminței.

Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"
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ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

SI TOVARĂȘUL DUSAN DRAGOSAVAȚ 
9 9 9 9

Toastul tovarășului
J»

Nicolae Ceaușescu

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități economice din județul Timiș

La complexul zootehnic din Pădureni

(Urmare din pag. I)
neamestecului în afacerile interne 
și colaborării reciproc avantajoase.

Să facem totul pentru ca în Eu
ropa să nu fie amplasate rachete 
cu rază medie de acțiune și să se 
retragă cele existente, pentru o 
Europă fără arme nucleare.

în acest cadru să acționăm pen
tru dezvoltarea colaborării multi
laterale între toate țările din Bal
cani, pentru realizarea unor rela
ții de prietenie care să excludă 
armamentul nuclear în Balcani.

în general, este necesar să întă
rim activitatea noastră pe plan in
ternațional, pentru reducerea chel
tuielilor militare, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 

i dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară.

De asemenea, mai mult ca ori- 
cînd este necesar să acționăm îm
preună cu toate țările în curs de 
dezvoltare pentru realizarea unei 
noi ordini economice internațio
nale.

în soluționarea acestor probleme 
Internaționale complexe un rol 
important au țările mici și mijlo
cii, mișcarea țărilor nealiniate.

începerea convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Dușan Dragosavaț

(Urmare din pag. I)
rative Iugoslavia, tovarășului Ser- 
ghei Kraigher un salut călduros și 
cele mai bune urări din partea sa, a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia' 

în mod deosebit este necesar să 
întărim conlucrarea cu toate po
poarele și forțele care se pronunță 
pentru destindere, pentru inde
pendență și pace.

Doresc să. exprim convingerea că 
întîlnirea noastră, convorbirile pe 
care le avem vor duce la dezvol
tarea colaborării româno-iugoslave 
— atît bilaterale, cit și pe plan in
ternațional — în interesul celor 
două popoare ale noastre, al cauzei 
destinderii și păcii în lume.

Cu această convingere doresc să 
ridic paharul :

Pentru întărirea colaborării și 
prieteniei între partidele și po
poarele noastre !

Pentru succese tot mai mari po
poarelor iugoslave în construcția 
socialistă, în dezvoltarea lor econo- 
mico-socială independentă !

în sănătatea dumneavoastră, to
varășe Dragosavaț 1

în sănătatea dumneavoastră, to
varăși iugoslavi !

Pentru pace și colaborare inter
națională I

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Aplauze)

au exprimat, in timpul convorbirilor, 
convingerea că noul dialog la nivel 
înalt va contribui la dezvoltarea tot 
mai puternică a relațiilor româno- 
itigoslave, în folosul celor două 
partide și țări, al poporului român 
și popoarelor iugoslave, al cauzei 
păcii, destinderii, securității șl 
independenței naționale, Înțelegerii 
și cooperării în Europa și în lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și

Toastul tovarășului 
Dușan Dragosavaț 

lor noastre bilaterale,/cit și la so-(Urmare din pag. I)
acestui scop. Continuînd pe a- 
ceastă linie, socotesc că prin 
colaborarea partidelor și țări
lor noasțre ne putem aduce 
o contribuție tot mai însem
nată la realizarea acestui obiec
tiv.

Fiecare întîlnire a noastră — la 
nivel înalt sau la un alt nivel — 
poate constitui o contribuție de 
seamă la dezvoltarea relațiilor bi
laterale pe plan politic, economic 
și în celelalte domenii de activi
tate. Aceasta este o contribuție la 
activitatea pe care o desfășurăm pe 
tărîm internațional pentru înfăp
tuirea principiilor respectului re
ciproc, ale egalității în drepturi în
tre țări — indiferent că acestea 
sînt mari sau mici, dezvoltate sau 
mai puțin dezvoltate — pentru 
realizarea progresului spre care 
tindem.

Sînt încredințat că aceste con
vorbiri pe care le avem împreună, 
precum și cele pe care le vom mai 
avea vor constitui contribuții în
semnate atît la dezvoltarea relații-

Dușan Dragosavaț au procedat la o 
largă informare reciprocă privind 
activitatea și preocupările Partidului 
Comunist Rorpân și Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, în construc
ția socialistă în România și Iugo
slavia și au avut un aprofundat 
schimb de păreri referitor la sta
diul și perspectivele relațiilor dintre 
cele două partide și țări. Au fost 
abordate pe larg probleme actuale 

luționarea marilor probleme inter
naționale, la înfăptuirea dezarmă
rii și destinderii, la asigurarea e- 
galității în drepturi, a respectului 
reciproc, a dezvoltării relațiilor pe 
plan balcanic, pe plan european, a 
dezvoltării în ansamblu a mișcării 
comuniste și muncitorești în lume. 

Realmente ne simțim la dum
neavoastră foarte bine și aș putea 
spune că ne simțim ca acasă.

Doresc să urez tovarășului 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși, parti
dului și statului dumneavoastră 
toate cele bune, multe succese în 
construcția socialismului în fru
moasa dumneavoastră țară, in 
activitatea pe care o desfășurați pe 
plan internațional și succes în dez
voltarea multilaterală a colaborării 
noastre.

Ridic paharul:
în sănătatea dumneavoastră, to

varășe Ceaușescu !
în sănătatea celorlalți tovarăși ! 
Pentru partidul dumneavoastră ! 
Pentru România socialistă!

(Aplauze).

ale vieții politice internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de de
plină înțelegere, stimă și respect re
ciproc, care ' caracterizează bunele 
raporturi dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre popoarele și țările 
noastre.

(Urmare din pag. I)
a combinatului, principalii indicatori 
ai planului de creștere și îngrășare a 
porcilor, felul in care se va reflecta 
în producția viitoare aplicarea noilor 
măsuri luate de conducerea partidu
lui și statului pentru practicarea unor 
norme unitare, fundamentate științi
fic, de hrănire a animalelor. Se in
formează că, din anul 1978, cind, la 
indicația secretarului general al 
partidului, in județul Timiș a fost 
organizat acest mare combinat zo
otehnic, producția a crescut in mod 
constant, anul acesta in cele 13 com
plexe de selecție, înmulțire, repro
ducție și îngrășare ale combinatului 
existînd 1 milion de porci. Caracterul 
industrial de creștere a fost ridicat 
la o asemenea treaptă, incit acum în 
combinat se realizează intr-o singură 
zi 325 7Ș0 kg carne, 3 288 purcei, se 
consumă 1 440 tone furaje concentra
te, 20 000 mc de apă.

Pornind de la aceste dimensiuni, 
de la grija de a se obține cu chel
tuieli cit mai mici rezultate cit mai 
bune, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat ■ îndeaproape de struc- 
tuna> furajelor folosite, de măsurile 
care se au in vedere pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de Lege pri
vind organizarea producerii și folo
sirii raționale a resurselor de nu
trețuri, supus zilele acestea dezbate
rii publice. Secretarul general al 
partidului face observație că porum
bul și alte nutrețuri verzi însilozate 
trebuie să ocupe in viitor un Ioc mult 
mai important în structura hranei, 
experiența acumulată în țara noas
tră, cit și pe plan mondial, pledind 
fără echivoc pentru aceasta. De 
aceea, a cerut să se revadă 
planul culturilor de furaje, să se 
îmbunătățească structura acestuia, 
pentru a se obține, încă în acest 
an, o eficiență tot mai ridicată in 
producerea și industrializarea cărnii 
de porc, prin aplicarea normelor de 
hrănire a animalelor fundamentate 
științific și adaptate specificului și 
cerințelor fiecărei ramuri zootehni
ce.

Combinatul dumneavoastră — a 
precizat conducătorul" partidului și 
statului — dispune de tot ceea ce 
este necesar pentru a se înscrie în 
consumurile furajere stabilite, pen
tru a desfășura o activitate econo
mică cit mai eficientă. Sint convins 
că veți demonstra aceasta.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe 
muncitorii combinatului pentru re
zultatele de pînă acum, le-a urat noi 
succese, multă sănătate și fericire. 
Ei i-au răspuns prin urale și ovații, 
scandînd „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîn- 
dria !**, alăturări simbolice care dau 
relief dragostei de care se bucură în 
rîndurile poporului cel mai stimat și 
iubit fiu al lui, unității de granit 
dintre partid și popor, garanția îna
intării ferme a patriei noastre pe 
calea luminoasă a socialismului și 
comunismului.

Secretarul general al partidului a 
fost încredințat că, la fel ca și pînă 
acum, toți cei ce-și desfășoară acti
vitatea în acest mare combinat al 
țării vor acționa cu hotărire pentru 
a se ridica la înălțimea marilor co
mandamente puse de conducerea 
partidului și statului în fața zooteh
niei — sector cu influențe atît de di
recte asupra nivelului de trai al în
tregului nostru popor.

în continuare este vizitată între
prinderea „Electrotimiș“, importantă 
unitate economică, ridicată în ultimii 
ani pe una din marile platforme in
dustriale ale orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat, la sosire, de directorul în
treprinderii, ing. Arke Marcus.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost întîmpinat, de aseme
nea, cu multă căldură și însuflețire 
de muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de aici.

Discuția de lucru a avut Ia început 
drept cadru de desfășurare o suges
tivă expoziție privind activitatea și 
preocupările întreprinderii. Colecti
vul acestei unități de vîrf a indus
triei noastre constructoare de ma
șini a raportat cu profundă mindrie 
și satisfacție că, pe baza indicați
ilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitei prece
dente, din februarie 1978, s-au stabi
lit programe concrete de acțiune, 
care au asigurat îndeplinirea, canti
tativă și calitativă, a tuturor indica
torilor de plan și au condus la obți
nerea unor însemnate realizări pe 
calea promovării progresului . tehnic,' 
diversificării producției și asimilării 
unui mare număr de mașini, agre
gate și utilaje necesare dezvoltării 
unor ramuri prioritare ale economiei 
naționale. Datorită succeselor înre
gistrate, „Electrotimiș" s-a situat pe 
unul din locurile fruntașe în între
cerea socialistă. în acest sens, au 
fost evidențiate rezultatele pozitive 
dobîndite pe linia proiectării și fa
bricării, într-o concepție proprie, a 
unei game largi de mijloace tehnice 
de producție : mașini de prelucrat 
prin electroeroziune și cu ultrasune
te, linii tehnologice pentru industria 
electrotehnică, instalații complexe 
de sudură, utilaje cu comandă nu
merică, subansamble tipizate, pro
duse de mecanică fină și optică.

Toate acestea ilustrează preocupa
rea specialiștilor, muncitorilor și 
tehnicienilor de a reînnoi perma
nent producția, de a fabrica utilaje 
cu performanțe superioare, la nivelul 
tehnicii celei mai avansate. Ele re
levă, în același timp, forța creatoare 
a specialiștilor, a întregului colec
tiv al unității, precum și capacitatea 
lor de a realiza, într-o perioadă 
scurtă de timp, mașini de o deosebită 
complexitate tehnică, cerute de mo
dernizarea continuă a industriei noas
tre. Un fapt semnificativ : anual, în 
întreprindere se produc peste 170 de 
mașini noi, precum și cîteva mii de 
tipuri de matrițe, ștanțe și scule 
multifuncționale, care, în marea lor 
majoritate, înlocuiesc importul de 
produse similare. în ceea ce privește 
actualul cincinal, se prevede ca pon
derea produselor noi și perfecționate 
să reprezinte 85 la sută din valoa
rea producției totale.

Analiza de lucru a continuat în 
principalele hale ale întreprinderii, 
unde tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost înfățișate o serie de pre
miere tehnice. Printre ele se află 
mașina de prelucrare prin electro
eroziune, cu largă utilizare în 
diferite domenii industriale. Aici, 
lăcătușul Gheorghe Nedescu in
formează pe secretarul general al 
partidului că a avut cinstea de a 
monta și pune în funcțiune prima 
njașină de acest fel produsă în țara 
noastră, angajîndu-se, totodată, ca 
împreună cu echipa sa să facă totul 
pentru îndeplinirea, în cele mai 
bune condiții, a sarcinilor de pro
ducție ce le revin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe acest destoinic muncitor și 
pe tovarășii săi de muncă și le-a 
urat >noi succese în activitatea lor.

Rind pe rind au fost apoi pre
zentate mașinile de șlefuit izolatori 
ceramici, de executat subansamble 
pentru acumulatori galvanici, de su
dat, instalația de vulcanizat benzi 
transportoare pentru exploatările mi
niere, alte agregate de înaltă tehni
citate care vor echipa noi obiective 
industriale construite la Bistrița, Be- 
clean, Craiova, Focșani, Pitești, 
Scornicești, Zalău și în alte multe 
localități din țară.

Directorul întreprinderii a subliniat 
că, paralel cu asimilarea de noi 
produse, s-au inițiat acțiuni hotărite 
pentru folosirea mai judicioasă a 
spațiilor și capacităților de produc
ție, pentru reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale și ener
gie electrică, pentru extinderea poli- 
servirii utilajelor tehnologice, pen
tru- Creșterea productivității muncii, 
pentru ridicarea eficienței economice 
a întregii activități. în cadrul dialo
gului de lucru a fost reliefată, de asfe- 
menea, preocuparea pentru autoapro- 
vizionarea cantinei întreprinderii, la 
care servesc, zilnic, masa sute de 
oameni ai muncii. S-a arătat că, în 
acest scop, a fost amenajată, în 
apropierea întreprinderii, o bază 
proprie de producție legumicolă șl 
s-a organizat, împreună cu o unita
te agricolă cooperatistă, o crescătorie 
de porci — surse care vor asigura 
necesarul de legume și carne pentru 
cantină.

în amintirea noii vizite efectuate 
în întreprindere, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost oferită macheta 
unei instalații modeme de sudat, 
produs reprezentativ al unității, care 
confirmă faima mărcii „Electroti
miș**.

Pretutindeni, in toate secțiile par
curse, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat cu flori, cu deose
bită bucurie de muncitori, care i-au 
exprimat, direct și cald, dragostea, 
stima și recunoștința lor nemărginită 
pentru activitatea neobosită consa
crată progresului și prosperității ță
rii, fericirii și bunăstării poporului 
nostru, creșterii prestigiului și rolu
lui României socialiste în lume, tri
umfului cauzei socialismului și păcii.

Secretarul general al partidului 
s-a oprit la mai multe locuri de 
muncă, a stat de vorbă cu muncitori, 
s-a interesat despre condițiile lor de 
muncă și viață.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat harnicul colec
tiv al întreprinderii pentru rezulta
tele obținute și i-a urat noi și tot 
mai mari succese în muncă, pentru 
a ocupa un loc fruntaș în întrecerea 
socialistă pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Specialiștii și muncitorii Întreprin
derii l-au asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că nu vor precu
peți nici un efort pentru a se situa, 
la înălțimea sarcinilor încredințate.

Prin întreaga ei desfășurare, vizi
ta a reafirmat cu putere voința fer
mă a populației din această parte a 
țării — români, germani, maghiari, 
sirbi — de a acționa, împreună cu 
intregul popor, sub conducerea par
tidului nostru comunist, a secretaru
lui său general, pentru înfăptuirea 
exemplară a mărețelor obiective ale 
actualului cincinal, a Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a pa
triei spre comunism.

MUREȘ

Producție-marfă 
peste plan, 

cu cheltuieli materiale 
mai reduse

Preocuparea colectivelor de oa
meni ai muncii din industria jude
țului Mureș pentru sporirea pro
ducției industriale și adaptarea 
structurii sale la noile cerințe ale 
dezvoltării economice s-a materia
lizat în realizarea, in perioada care 
a trecut de la incepUtul anului și 
pină acum, a unei producții-marlă 
suplimentare în valoare de 11,3 
milioane lei. Totodată, au fost li
vrate, peste sarcinile de plan, 42 
tone utilaje pentru industria chimi
că, 45 000 metri pătrați geamuri 
trase și laminate, 43 tone antidău- 
nători, precum și însemnate canti
tăți de ceramică fină de menaj și 
alte produse. Aceste realizări au 
fost obținute în condițiile reducerii 
consumurilor la o serie de materii 
prime și materiale de bază. (Gheor
ghe Giurgiu).

‘ ARAD

Preocupări 
pentru reducerea 

Importului
Ca urmare a preocupărilor exis

tente la întreprinderea de vagoane 
din Arad în privința reducerii im
porturilor și a realizării unor sub
ansamble cu performanțe superioa
re, incepînd din acest an întreaga 
producție de vagoane destinată eco
nomiei naționale se realizează fără 
să se recurgă la nici un import de 
completare. Frumoase succese a 
obținut colectivul de oameni ai 
muncii de aici și in asimilarea unor 
subansamble pentru vagoanele des
tinate exportului, care pînă nu de 
mult se importau. Este de subliniat 
realizarea, între altele, pentru pri
ma dată în țară, a cilindrilor de 
basculare telescopici cu două trep
te, utilizați la vagoanele tip gon
dolă. (Tristan Mihuță).

FAPTE DE MUNCA 
DIN CRONICA ÎNTRECERII

BOTOȘANI .*

Economii de metal 
prin reproiectarea 

produselor
La întreprinderea de utilaje și 

piese de schimb — Botoșani se des
fășoară o intensă activitate de re- 
proiectare a produselor în scopul 
reducerii consumului de metal. 
Față de normele de consum stabi
lite pentru acest an, presa de 
balotat deșeuri textile a intrat în 
fabricație cu 395 kilograme metale 
feroase în minus, iar foarfecă com
binată este mai ușoară cu 250 kilo
grame metale feroase și 50 kilogra
me de bronz. Continuarea acțiunii 
va aduce întreprinderii, pînă la 

sfîrșitul anului, o economie de 75 
tone oțeluri laminate, 30 tone fontă,- 
20 tone bronz și 10 tone aluminiu. 
(Silvestri Ailenei).

BAIA MARE .

Livrări suplimentare 
la export

Pe seama unei bune pregătiri' a 
producției pentru anul în curs și 
prin sporirea productivității mun
cii, colectivul întreprinderii meca
nice de reparații auto și utilaj de 
transport din Baia Mare a reușit să 
livreze la export, de la începutul 
anului și pină acum, o producție 
suplimentară in valoare de 1,8 mi
lioane lei. Lucrările de modernizare 
a capacităților de producție, pre

cum și cele de îmbunătățire a teh
nologiilor de fabricație a pieselor 
de schimb ce se execută în prezent 
in întreprindere vor lărgi posibili
tățile de onorare a" contractelor 
pentru export ale acestui colectiv. 
(Gh. Susa).

MEDIAȘ

Autocisternă 
de mare capacitate

La întreprinderea „Automecani- 
ca“ din Mediaș, unde se realizează 
un vast program de autovehicule 
destinate transportului de mărfuri, 
a intrat in fabricația de serie un 
nou tip de autotren-cisternă pentru 
transportul lichidelor petroliere, cel 

mai mare autovehicul de acest fel 
fabricat în țară. Noul tip de auto
cisternă este acționat de un motor 
Roman-diesel de 250 CP și are o 
capacitate de 22 000 litri. Pe linia 
acelorași preocupări de moderni
zare și înnoire a produselor, care 
au ca principal scop creșterea sar
cinii utile transportate și reduce
rea consumului de carburanți, co
lectivul întreprinderii a realizat, de 
la începutul actualului cincinal, și 
alte tipuri de autovehicul^ de mare 
capacitate pentru transportul de 
mărfuri generale și lichide alimen
tare. (Nicolae Brujan).

CLUJ-NAPOCA

Utilaje livrate 
înainte de termen

Colectivul întreprinderii „Meta
lul roșu** din Cluj-Napoca a livrat 
beneficiarilor, înainte de termen, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, utilaje pentru industria 
ușoară în valoare de peste un mi
lion lei. Dintre noile produse se 

remarcă războiul de țesut covoare 
plușate pe două părți, mașina de 
vopsit sculuri prin imersie și linia 
de spălat țesături cu consum redus 
de apă. (Al. Mureșan).

TG. JIU

Linie tehnologică 
pentru producerea 

benzilor transportoare
La întreprinderea de articole 

tehnice din cauciuc și cauciuc 
regenerat din Tg. Jiu a in
trat in probe tehnologice o 
modernă capacitate de produ
cere a benzilor de cauciuc desti
nate circuitelor de transport din 
bazinul minier al Gorjului. De re
marcat că specialiștii unității au 
aplicat în perioada de montare a 
instalațiilor o serie de adaptări și 
perfecționări care permit realiza
rea de benzi cu dimensiuni mari — 
de 2 000 mm lățime — atît cu in
serție textilă, cit și pe sistemul cu 
inserție metalică. (Dumitru Prună).
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Scriu, evoo in conferințe 

publice și teleemisiuni fap
tul câ dramaturgia naționa
lă are acum un moment 
bun, de puternică afirmare, 
ca atitudine și expresie, 
fiind susținută ue un amplu 
detașament de scriitori de 
toate viratele, din toată țara, 
sensibili la realitatea vieții 
românești, originali ca gin- 
dire și structuri literare, 
acceptat! de publicul cel 
mai larg, asigurind teatre
lor succese de rezonantă, 
dar sint, din cind in cmd, 
amendat de colegi. Unul 
pretinde că, dimpotrivă, ar 
fi o perioadă sălcie, jude
cind după faptul că din mai 
multe piese pe care le-a ci
tit el, doar două-trei l-au 
mulțumit. Altul, mai ales 
exeget literar $1 care nu 
frecventează teatrul, e de 
părere că literatura desti
nată scenei ar fi săracă te
matic și „rămasa in urmă“ 
față de roman. Cineva, care 
iscălea cronici teatrale 
răzlețe prin deceniul șase și 
acum urmărește mișcarea 
dintr-un tihnit fotoliu de 
pensionar, mă intreaba : 
unde e eroul pozitiv de 
altădată 7

Da, intr-adevăr, chestiu
nea eroului In construcțiile 
romanești ori dramaturgice 
e de însemnătate șl mereu 
actuală. Sub raport teore
tic e o piatră de Încercare ; 
iar din unghi axiologic, un 
indice al valorii și al calită
ții inriuririi spirituale exer
citate de operă. Examinind 
istoric • problema, ne vom 
aminti, desigur, că în dece
niile cinci șl șase, la înce
puturile dramaturgiei noas
tre noi, s-a discutat mult și 
intens despre modul în care 
apare omul în răsfrîngere 
literară, despre transforma
rea conștiinței sale șt au 
fost salutate, cu însuflețire, 
acele personaje ce repre
zentau clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualii legați 
de revoluție, constituind ti
pologii dramatice inedite. 
Apariția minerului, otela- 
rului. savantului, țăranului 
colectivist, activistului de 
partid semnifica pătrunde
rea pe scenă a unei lumi 
noi, a muncii, și a unei 
problematici revoluționare.

Acest curs al inspirației 
dramaturgilor nu a fost 
niciodată deviat sau între
rupt. Insă așa cum s-au pe
trecut adinei mutații in re
alitatea socialistă, in viata 
de fiecare zi, în modul de 
a gindl, a conduce, a acțio
na, au avut loc și procese 
de adincire și perfecționare 
a cuprinderii realității In 
dramaturgie. Au început a 
fi percepute complexitatea 
schimbărilor de moravuri șl 
mentalități și exigențele 
sporite ale societății față de 
cetățeni, creșterea gradului 
de intelectualitate a popu
lației și lărgirea considera
bilă a orizontului spiritual, 
conflictele puternice, des
chise sau mai greu depis- 
tabile, dintre ideile noi și 
deprinderile rutiniere, evo
luția sensibilității și a gus
tului — și numeroase al’e 
elemente ale transformării. 
Cum era firesc, în cores
pondență directă cu actuali
tatea alt apărut și alte note 
caracteristice în constituția 
artistică și perspectivarea

OPINII DESPRE DRAMATURGIA ORIGINALĂ CONTEMPORANĂ
Iideologică a eroului drama

turgie. Au fost biruite linia
ritatea personajului, situa
rea lui convențională in 
subiect, factologia și ilustra- 
tivismul, s-au adîncit son
dajele în psihologia sa. 
s-au diversificat implicațiile 
sale politice, sociale, etice, 
s-au multiplicat și densifi- 
cat raporturile sale cu lu
mea. Categorial vorbind, 
realismul tipului a cunos
cut o extensie deosebită 
spre modalități de amplă 
generalizare, in expresie 
alegorică, simbolică. în 
formulă parabolică. Chiar 
dacă în abordările filozo
fice ale temelor și în tra
tarea artistică a eroului 
s-au ivit dificultăți — cau
zate fie de incifrare greoaie 
ori de abstractizare cu su
port real fragil, fie de ma
nierism și epigonism în

Încearcă a întina normele 
și principiile socialiste de 
muncă și viață intr-un co
lectiv uzinal, ca în Mîrîiala 
de Paul Cornel Chitic. 
Aceeași dramaturgie aduce, 
în forme imaginative. în 
conspecte dramatice sau 
comice, tipuri de țărani — 
de la bătrînul Moromete 
din piesa postumă a regre
tatului Marin Preda, la 
conturatul personaj Năiță 
Lucean din Niște țărani 
(după un roman de Dinu 
Săraru) și la voioșii săteni 
din piesele lui Gheorghe 
Vlad, care găsesc uneori in
genioase rezolvări ale pro
blemelor printr-o atitudine 
în spiritul autentic al sati
rei populare.

E de reținut, în genere, 
că eroul literar actual trece 
el insuși prin procese su
fletești și de conștiință

primă In chip caracteristic 
ascendentul moral și infa- 
mează moravurile antiso
ciale și necetătenești prin 
refuzul categoric al com
promisului, atitudine ce 
contribuie la destrămarea 
intrigilor corupătoare și la 
sancționarea drastică a pre- 
varicatorilor.

Dramaturgia noastră par
ticipă și ea, prin lucrări de 
larg ambitus istoric și filo
zofic, la dezbaterea unor 
probleme universale pri
vind conceptele omului și 
existentei, curentele politi
ce și de gindire din lumea 
contemporană, analiza unor 
psihisme colective, exame
nul unor perioade din isto
ria recentă, într-o cronică 
istorică de treizeci de ani, 
exprimînd un punct de ve
dere asupra unor fenomene 
ale evoluției societății ro-

Funcția modelatoare a eroului 
— in relație directă 

cu forța idealului său
------------------------------------ de Valentin SILVESTRU ------------------------------------

tendințe de joc confecțio
nat, artificial — cea mai 
mare și mai bună parte a 
literaturi noastre drama
tice de azi se înscrie cu 
personalitate, specificitate 
națională, civism și exem
plaritate artistică în mișca
rea literelor șl artelor 
românești.

E de urmărit, de pildă, 
fejul in care a evoluat per
sonajul atît de reprezenta
tiv al activistului de partid, 
de la puternica dramă a lui 
Titus Popoyici Puterea și 
adevărul la piesa lui Paul 
Everac Cartea lui lovită, 
care-1 situează, mereu în 
acțiune, in condițiile actua
lității, la Orașul viitorului 
de Horia Lovinescu, unde 
același activist e chemat să 
gindească, intr-o vastă per
spectivă, asupra unor pro
bleme fundamentale, ori în 
Hardughia de Mircea Radu 
Iacoban, cind apare în 
funcții hotărîtoare. obligat 
să decidă, și în Clipa, după 
romanul Iul Dinu Săraru, 
unde e surprins ca un om 
deosebit, bogat înzestrat 
sufletește și crescind odată 
cu oamenii din jurul său 
apre o nouă înțelegere a 
fenomenelor. E, de aseme
nea, interesant de remarcat 
cit de complex structurat 
sufletește e muncitorul de 
azi — constructor pe vin 
mare șantier. în piesa Ho
țul de vulturi de D. R. Po
pescu, sau limpezit după o 
lungă și complicată expe
riență de viață. în Nu ne 
nastem toți la aceeași vir
ată de Tudor Popescu, ori 
la începutul făuririi unei 
personalități proprii. în 
Goana de Paul Ioachim. ori 
în luptă acerbă cu aceia ce

care-1 fac mai dramatic și 
în același timp îl fortifică, 
el incorporind mai apropiat 
ca odinioară momente din 
dialectica vieții, biruind în 
lupta cu dificultățile, nu 
afirmîndu-se factice, de la 
început, ca atoateștiutor si 
neted. Personaje realmente 
atrăgătoare, in acest sens, 
sînt Reportera de televizi
une din Interviu de Ecate- 
nna Oproiu, tinărul gaze
tar Eugen din'Noaptea pe 
asfalt de Theodor Mănescu, 
slujind cu cea mai profun
dă convingere adevărul, 
Medicul din Umbrele zilei 
de Radu F. Alexandru, 
pornit pe un drum asemă
nător, Scriitorul din Scene 
din viata unui bădăran de 
Dumitru Solomon și mulți 
alții. Ei se făuresc ca per
sonaje în situații acut con- 
flictuale, impunîndu-se în 
acțiune, nu declarativ. In 
afara ei ; cresc odată cu 
faptele în care sînt angre
nați, determinați de con
texte și determinînd, la 
rîndul lor, modificarea be
nefică a unor împrejurări. 
Și în comedie se poate re
marca o anume evoluție a 
eroului. După experiențele 
semnificative ale lui Aurel 
Baranga — de la Mielul 
turbat la Interesul general, 
în care protagonistul la ati
tudine cu mijloacele speci
fice genului — și aceea, 
atît de pregnantă, a lui 
Teodor Mazilu — care a fă
cut să funcționeze în sati
rele sale incisive. în expre
sie hiperbolică, personajul 
colectiv al opiniei publice 
— Ion Băieșu, Dumitru So
lomon, Tudor Popescu. Dan 
Stoica și alții introduc 
acum un erou care își ex-

mânești postbelice, în core
lație cu evoluția istorică 
europeană, Mormîntul că
lărețului avar. Dumitru 
Radu Popescu construiește 
un admirabil personaj ar
hetipal, Maria, simbol de 
continuitate și statornicie, 
expresie a celor mai bune 
trăsături ale omului român 
de azi și dintotdeauna. Tot 
astfel in Matca de Marin 
Sorescu, Irina reprezintă o 
generalizare a puterii omu
lui de a infringe vicisitu
dinile, personajul fiind atit 
de puternic implantat în 
solul național îneît a fost 
perceput ca de o specifici
tate exemplară și în cele
lalte țări unde a.apărut ne 
scenă — în Italia, Elveția, 
Finlanda. Polonia. Aseme
nea e și eroul român în 
luptă cu puhoaiele cotropi
torilor, întruchipat de Vlad 
Țepeș. în admirabilele pie
se istorice ale aceluiași au
tor, Răceala și A treia 
țeapă, momente conflgura- 
tive, dealtfel, ale dramei 
istorice moderne șl remar
cabile statuări ale unui 
erou popular la confluența 
dintre realitate, legendă șl 
ficțiune artistică. O para
bolă de mare forță drama
tică, sub spectrul războiului 
atomic, prodamînd pacea , 
ca stare firească a plane
tei, e Jocul vieții și al 
morții în deșertul de cenușă 
de Horia Lovinescu. eroină 
fiind femeia care dă viață 
șl cere pentru om un viitor 
liniștit. Două construcții 
dramatice impunătoare 
semnate de Romulus Guga, 
Evul mediu întîmplător și 
Amurgul burghez, pun în 
efigie resurecția concepții

lor antiumaniste și a doc
trinelor neofasciste din ță
rile occidentale, propunind 
ca erou personajul care 
protestează, luptă și nu ab
dică de la un crez al ome
niei, chiar cu prețul vieții 
sale, un erou în sensul 
plenar al cuvîntului și, în 
același timp, un model de 
umanitate.

Considerațiile de mai 
sus pot fi argumentate și cu 
alte lucrări ale autorilor 
citați, precum și cu altele 
semnate de Al. Voitin, Ale
xandru Sever, Dan Tărchi- 
lă, Constantin Cubleșan, 
Siito Andras, Kocsis Istvan, 
Iosif Naghiu, Nelu lonescu, 
Mehes Gydrgy, Leonida 
Teodorescu, Adrian Doho- 
taru, Virgil Stoenescu — 
lista fiind, desigur, mult 
mai lungă. Evident, piesele 
in discuție se află pe felu
rite paliere valorice, nu 
toate dau deplină satisfac
ție și, după cum nu o dată 
a arătat critica, rezolvă în 
măsuri diferite sarcinile 
artistice legate de făptura 
eroului. Sint legitime ob
servațiile care se fac une
ori cu privire la structura 
sufletească nu îndeajuns 
de consolidată a acestui 
erou și la angajarea sa re
lativa in acțiune ; sint a- 
mendate legitim, in destule 
drame și comedii, caracte
rul plat al afirmării și în
cărcătura dramatica redusă 
pe care o poartă. E cert că 
funcția modelatoare a unui 
erou dramaturgie e in re
lație directă cu forța idea
lului său, cu puterea fap
tei sale și cu indicele de 
reprezentativitate socială. 
De aceea ar fi normal să 
se manifeste în dramatur
gie o mal susținută atenție 
fată de cerințele spectato
rilor și ale utior comenta
tori avizați, care se referă 
la necesitatea multiplicării 
investigației în realitate 
pentru ca eroii timpului 
nostru, de o structură uma
nă inedită, constructorii 
noilor așezări, conducătorii 
politici ai dezvoltării mul
tilaterale a societății socia
liste, tinerii ce se pregătesc 
6ă ducă mai departe ceea 
ce s-a cucerit pînă acum, 
savanții, cărturarii, scriito
rii și artiștii ce adaugă bo
gății spirituale excepționa
le patrimoniului cultural 
național și universal să-și 
afle reflectări pe măsură, și 
cit mai directe, în litera
tura dramatică actuală, ani
mată de spirit revoluționar. 
Firește, revendicările tema
tice nu sînt formulate în 
sine, ci privesc implicit și 
caratul expresiei modeme, 
convingătoare și seducă
toare, căci nimănui nu-i 
folosesc declarațiile de in
tenții neacoperite artistic 
și propunerile onorabile, 
dar fără portanță. Cultura
socialistă e îndreptățit pre- 
tențloasă, exigențele socie
tății obligă. O civilizație ca 
a noastră, făurită eroic și 
intr-un uriaș efort istoric, 
se ridică pe masive coloa
ne de marmoră, ce au ne
voie nu de efemere ghir
lande de hîrtie, ci de crea
ții care s-o împodobească 
durabil în veac. 7

Scene iiustrînd patru din cele șapte spectacole ale prestigiosului turneu la București al Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din lași, cu „Chirița în pro
vincie'*, piese ale lui Mircea Radu Iacoban și Constantin Popa și „Cum vâ place" de Shakespeare

Țăranul de legendă al
oincidența face ca 

acum, cind, la trei 
sferturi de veac de la 

răscoala din 1907, întreaga 
țară aduce cinstire țărăni
mii, aportului ei uriaș la 
progresul țării, la păstra-. 
rea ființei de neam și a 
libertății patriei, să se 
împlinească 100 de ani de 
la moartea lui Ion Roată, 
țăranul de legendă pe 
care împrejurări revolu
ționare l-au smuls din 
anonimat, inscriindu-l în 
istorie in contururi statu
are.

Găsim la deputatul 
pontaș din Divanul ad-hoc 
al Moldovei (avea atunci 
51 de ani și reprezenta pe 
țăranii din județul Putna) 
întreaga salbă de virtuți 
care au caracterizat din
totdeauna pe țăranul 
român; cumpănit la 
vorbă, aflător de înțele
suri mai adinei in orice 
fapte și intîmplări, făcind 
din cinste și demnitate 
sensul înalt al vieții, 
adine încrezător in drep
tate, nelăsind să se întu
nece nici o clipă in suflet 
lumina speranței. Dar, 
mai presus de toate, sim- 
țindu-se, prin toate fibre
le ființei lui, om al aces
tui pămint, așezind mai 
presus de toate binele 
țării, chiar și atunci cind 
pe el și pe cei de o seamă 
cu el ii împresurau și 
apăsau atitea nevoi și ne
dreptăți.

Nu sint prea multe 
mărturiile istorice ce ne 
vorbesc de el. Dar unele 
sint de-a dreptul memo
rabile. Precum jalba celor 
15 deputați pontași din 
Divanul ad-hoc al Moldo

vei înfățișată acelei adu
nări la 9 noiembrie 
1857, jalbă in care cea 
dinții dintre semnături 
era a lui Ion Roată. Rar 
s-a putut alcătui un do
cument mai zguduitor, in 
care să se depene mai 
adevărat și mai adine 
simțit caierul fără sfirșit 
al durerilor și suferințe
lor unui întreg popor de 
țărani. „Pînă în ziua de

că cel cu putere țara iși 
părăsia, peste hotare 
trecea (...)“.

De aceea, deputății pon
tași, in numele a două
sprezece sute de mii de 
țărani, al căror riu de 
sudori curgea mare și larg 
cit Dunărea,, cereau să 
aibă și ei o nouă rinduia- 
lă și, mai ales, dreptate. 
„Vroim să nu mai fim ai 
nimănui, să fim numai ai

100 de ani de la moartea 
lui Ion Roată

astăzi toate sarcinile 
cele mai grele numai 
asupra noastră au fost 
puse și noi mai nici de 
unele bunuri ale țării nu 
ne-am îndulcit, iar alții, 
fără să fie supuși la nici 
o povară, de toată mana 
țării s-au bucurat ; că 
noi biruri grele pe cap am 
plătit, oamenii de oaste 
numai noi am dat ; is
pravnici, judecători, pri- 
vighitori și jandarmi nu
mai noi am ținut ; dru
muri, poduri și havalele 
numai noi am făcut ; bo- 
ierescuri, zile de meremet 
numai noi am dat (...) ; 
piine neagră și amară, 
udată cu lacrimi, numai 
noi am mîncat ; bătălii și 
răsmerițe, cind au fost, 
tot greul noi l-am dus ; 
oști, cînd au venit, noi 
le-am hrănit, noi le-am 
slujit, noi le-am purtat ;

țării și să avem și noi o 
țeară". Pentru România 
unită, pentru un viitor 
mai bun, țăranii declară, 
totodată, că sint gata sd 
uite împilările și suferin
țele de pină atunci. Sau, 
cu cuvintele lor : „uitat 
fie și șters din mintea și 
inimile noastre tot trecu
tul cu chinurile sale, de
parte fie toată ura, toată 
vrajba (...). Noi dorim ca 
tot poporul român să se 
înfrățească și să trăiască 
in pace și în liniște pe 
pămîntul strămoșesc al 
României, pentru mări
rea și fericirea neamului". 
Memorabilă profesiune de 
credință. Semn nepieritor 
al dragostei de țară al 
celor mulți, al adincii lor 
înțelegeri față de nevoile 
țării. Mărturie peste vre
me că, imbrățișind ideea 
unirii in sufletele lor, ță

Unirii
ranii i-au dat tăria de 
granit a numărului lor. Iar 
din tăria lor și răzimați 
pe tăria lor, oamenii po
litici patrioți au sorbit la 
rindu-le tărie și au con
dus coraoia neamului 
printre talazurile vremii 
lor spre a injăptui unirea 
principatelor-surori. De 
aceea, ordinul „Steaua 
Romăniei'‘, care in 1878, 
cind Moș Ion Roată îm
plinise 78 de ani, a fost 
așezat și pe haina săracă 
a fostului deputat pontaș, 
a vrut să aducă, fie și 
cu intirziere, tocmai recu
noașterea valorii acestei 
atitudini.

Scriind despre țăranul 
de legendă din ținuturile 
Vrancei, gindul ne poană 
la un alt țăran de peste 
munți, Badea Cirțan ; cel 
care, așa cum scrip 
Nicolae lor ga, doritor a 
cunoaște izvorul din care 
fusese izvodit neamul 
său, a bătut drumul lung 
pină in inima Romei, 
lăsind contemporanilor 
impresia că un aac a co- 
borit atunci de pe Colum
nă. Iar dacă numele lui 
Ion Roată nu poate fi des
părțit de faptul Unirii 
Principatelor, cel al lui 
Badea Cirțan nu poate fi 
desprins de realizarea 
Unirii celei Mari, pe care, 
deși n-a apucat-o, era 
convins că va veni. Iar ea 
a venit tocmai pentru că 
era scrisă mai intii și 
adine in inimile milioane
lor de țărani, de munci
tori, de cărturari, fiindcă 
era dorul cel mare al 
unui neam ihtreg.

Silviu ACHIM

PE SCENA CĂMINULUI CULTURAL

Preocupări actuale ale satului
Și în prima zi a săptămînii — lu

nea — sala căminului cultural poate 
deveni neincăpătoare. Intr-o ase
menea zi, seara, la căminul cultu
ral din comuna Golești, județul 
Vrancea, în prezența a numeroși 
participant a debutat săptămina 
activității politico-ideologice și cul- 
tural-artistice în cadrul consiliului 
unic agroindustriâl, din care face 
parte și localitatea amintită. Fiind 
vorba de un program care, prin te
matica anunțată, interesa în egală 
măsură viața și activitatea oameni
lor din componența consiliului, gaz
dele au avut ca invitați cadre cu 
munci de răspundere din toate uni
tățile agricole din teritoriu, specia
liști, activiști ai secției de propa
gandă a comitetului județean de 
partid, alte cadre din activul de 
partid și de stat din comunele res
pective și din unele Instituții jude- 
țene. Simpozionul care a urtnat, a- 
vind ca temă „Satul în contextul 
exigențelor noii revoluții agrare-, a 
răspuns interesului anticipat. S-a 
dezbătut cu competență în acest ca
dru necesitatea implicării mal ac
centuate a cercetării științifice In 
ansamblul preocupărilor pentru 
creșterea producțiilor agricole, cu 
referiri aparte la sectorul viticol 
care deține o pondere însemnată în 
unitățile din consiliu. Obiectivele 
prioritare ale înfăptuirii principiilor 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, explicate și detaliate cu 
exemple concrete din fiecare uni
tate de producție și localitate, au 
imprimat simpozionului și caracte
rul unui schimb de experiență. Mal 
mult chiar, au fost aduse în discu
ție și unele măsuri care privesc 
creșterea producțiilor agricole, folo
sirea cu mai multă eficiență a fie
cărei palme de pămint în unitățile 
agricole și în gospodăriile popu
lației, acțiuni practice care se im
pun în planul activității imediate. 
Căminul cultural din Golești, în a- 
ceeași seară, a-oferit celor prezenți 
și alte manifestări, anunțate și pre
zentate de secretarul comitetului 
comunal de partid, tovarășa Maria 
Bîtfoi, sub genericul „File din car
tea împlinirilor socialiste in locali
tatea noastră". Expozițiile cu lucrări 
de artă plastică, de cusături, de car
te — intitulată „Satul contemporan 
în literatura românească" — ediția 
specială a gazetei de perete avînd ca 
titlu și temă „Fruntașii satului" au 
întregit profilul divers al acelei ac
țiuni, încheiată în sala căminului cu 
un program cultural-artistic susți
nut de formațiile comunei-gazdă.

In aceeași zi, în toate localitățile

consiliului au fost deschise expozi
ții de carte social-politică, pa
nourile fruntașilor au prezentat 
noutățile „de ultimă oră" din 
cîmpul muncii, gazetele de perete, 
propaganda vizuală în general în- 
scriindu-se în actualitatea cerințelor 
vieții și activității comunelor res
pective.

Care sînt obiectivele urmărite 
prin organizarea unei asemenea 
„săptămîni" 7

— Inițiativa, ne spunea tovarășul 
Alexandru Cribană, șeful secției de 
propagandă a Comitetului județean

Acțiuni politico-ideologice 
și cultural-artistice 

organizate în cadrul 
consiliilor unice 
agroindustriale 

din județul Vrancea

Vrancea al P.C.R., aparține secției 
noastre și asemenea „săptămîni" 
vor fi organizate in toate consiliile 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste din județ. Este o acțiune 
complexă, care își propune in pri
mul rind să contribuie la întărirea 
rolului consiliului și manifestarea 
acestui^ potrivit atribuțiunilor care 
ii revin prin statutul său de 
funcționare, cu mai multă vigoare 
și personalitate și pe planul activi
tății politico-ideologice, cultural- 
artistice, pornind de la planificarea 
și coordonarea unitară a acțiunilor 
în consens cu cerințele concrete ale 
consiliului și ale fiecărei localități 
în parte, de la organizarea muncii 
și desfășurarea forțelor în vederea 
înfăptuirii obiectivelor propuse. Sta
rea de emulație pe care o dorim în 
planul educației multilaterale a oa
menilor muncii de la sate, cu note 
distincte, conferite de calitatea și e- 
ficiența acțiunilor, vrem să se mani
feste nu numai la centrul de reșe
dință al consiliului și al comunelor, 
ci în fiecare sat și mai ales acolo. 
„Săptămîna" consiliului este doar 
un suport al activității căreia do
rim să-i dăm un cadru de referință 
și o mai bună deschidere, de conți
nut, pentru permanentizarea mun
cii politico-ideologice, cultural-ar- 
tistice in toate localitățile județului 
nostru. Fiecare localitate dispune 
de forțe capabile, care pot contri
bui la reușita tuturor acțiunilor.

Acestora li se vor alătura — in 
funcție de necesități — și cadre din 
activul de partid și de stat al jude
țului, specialiști din cele mai in
verse instituții județene.

Ce a oferit in continuare locuito
rilor satelor din consiliul unic Cîm- 
pineanca „săptămîna" marcată de 
programul de la Golești și de cele
lalte acțiuni pe care le-am amin
tit 7 „Tot satul la muncă în agricul
tură și la gospodărirea localității" 
— a fost tema întîlnirilor cu depu
tății, iar „cadranele juridice" și-au 
propus să contribuie la cunoașterea 
lggilor și la respectarea lor. Au a- 
vut loc dezbateri cu temele : „Ac
tivitatea politico-ideologică desfă
șurată de organele și organizațiile 
de partid pentru formarea omului 
nou", „Propagandistul — factor di
namizator în munca de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste", 
„Filmul documentar in sprijinul e- 
ducației materiallst-științifice" ; au 
avut loc instruiri metodice, care 
și-au propus să evidențieze cele 
mai bune forme și metode folosite 
în activitatea agitatorilor. Comunele 
au fost în acest timp și terenul 
unor schimburi de experiență pe te
ma creșterii animalelor și păsărilor 
in gospodăriile populației, de popu
larizare a gospodarilor fruntași în 
realizarea producțiilor și în con
tractarea unei părți din acestea cu 
statul.

Tinerii comunelor, elevii școlilor 
s-au întîlnit cu mecanizatori, lucră
tori din zootehnie, cu specialiștii 
localităților in cadrul unor dialoguri 
și colocvii ce și-au propus să răs
pundă la întrebarea „Ce vreau să 
devin, cum pot să fiu de folos satului 
meu". N-au lipsit nici programele 
artistice care au atras și ele, în — 
rele serii, la căminele culturale 
meroși oameni ai muncii de la ța

între timp a debutat o nouă „săp- 
tămină" și în cadrul consiliului unic 
agroindustrial Odobești. Și aici, pro
gramul a fost conceput în așa fel 
îneît să răspundă cerințelor vieții și 
muncii de la sate, îndeplinirii sar
cinilor economice, polltico-sociale 
pe care partidul le-a pus in etapa 
actuală în fața întregii țărănimi.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii*

tv
PROGRAMUL 1

Cind, în 1947, Arthur 
Miller aducea pe scenele 
americane piesa „Toți fiii 
mei", publicul nu saluta 
doar tehnica teatrală a ti- 
nârulul dramaturg și ecou
rile lbseniene, atit de mult 
discutate, care dealtfel dă
deau o nobilă culoare, ci 
faptul câ, în fine, cineva, 
adică un mare condei, lu
mina drama unei conștiin
țe, punea cu gravitate în
trebări fundamentale des
pre timpul pe care îl tră
iește. Experiența nu rămi- 
ne solitară, pentru că doi 
ani mai tîrziu același au
tor dezbate in „Moartea 
unui comis-volajor" dra
ma Inadaptabilității indi
vidului la trepidantele 
schimbări ale unei socie
tăți în care nu prea există 
loc de oaze sentimentale. 
Arthur Miller continuă 
introspecțiile problemelor 
existențiale vorbind despre 
pedepsirea spiritelor ne- 
conformiste, despre jertfe
le pe care le seamănă „li
bertatea conștiinței" — în 
acida parabolă „Vrăjitoare
le din Salem" — despre tră
dare și pătarea conștiinței, 
despre o nedeslușită pasiu
ne (tema incestului, cu e- 
cou de teatru antic) —■ în 
„Vedere de pe pod" — vor
bind pînă la urmă, ca și în 
toate celelalte titluri, in 
această ultimă piesă aminti
tă, despre efortul de supra
viețuire într-o societate su- 
percomerciaHzată, in care 
drama psihologică se ampli
fică deoarece este flancată 
și adincită irevocabil de 
drama socială. „Vedere de 
pe pod" — scrisă după trei

succese și care, in 1955, 
stirnește mare interes și 
dincoace de ocean, adică în 
Europa. Se juca pe scenele 
teatrale, dar se propune 
prin pana compozitorului 
italian Renzo Rossellini 
(oare nu despre tragedia 
unor emigranți italieni este 
vorba 7) — scenelor lirice. 
Vrea și Rossellini să facă 
o operă modernă (muzică 
a deceniului 6) și atunci 
folosește» ceea ce îi este 
familiar — un limbaj neo- 
pucclnlan, o orchestrație 
densă, tulburătoare, în care 
de fapt punctează accente
le dramatice, o scriitură 
vocală destul de dificilă și 
incomodă, în registrul grav 
al vocilor, pentru a se uni 
cu orchestra, pentru a nu 
fi recepționate detașat, 
pentru a face o pastă so
noră (fără duete, fără arii, 
fără coruri veriste), un ta
blou sonor unic. Avea ex
periența scriiturii operis- 
tice (semnase „Războiul", 
„Caracatița") și mai ales 
experiența colaborării cu 
mari cineaști — Roberto 
Rossellini, Luciano Zam- 
pa... ; avea gustul format 
pentru montările moderne 
pe care le putea realiza 
un studio de radiotelevi- 
ziune. Pentru că dacă as
cultăm acest opus într-o 
imprimare franceză, de 
exemplu, nu putem să nu 
remarcăm că partiturii i se 
șterg handicapurile cînd 
este ajutată consistent de 
efectele electroacustice, 
cînd microfoanele ridică 
intensitatea vocilor și se 
scade cea a orchestrei, cînd 
un pupitru de comandă

scoate în relief, prin zeci 
de canale, exact culoarea 
muzicală cerută la un mo
ment dat. Cum altfel s-ar 
înțelege cuvintele (nu ui
tăm că Miller și-a gindit 
piesa, la început, în ver
suri), cum am desprinde 
sensul frazelor, depanarea 
acțiunii 7

Opera Română ne oferă 
deci, în premieră, „Vedere 
de pe pod". Nu știm dacă 
de la început au fost pre-

mele spectacole — fără 
excepție, și-au dat exame
nul unei autodepășiri, unui 
efort indiscutabil pentru 
memorarea partiturii, pen
tru ca tălmăcirea să lu
mineze fibrele acestei dra
me. Am spus „fără excep
ție", dar cîțiva dintre ei nu 
numai că s-au străduit, dar 
au și reușit creații remar
cabile. Astfel trebuie să 
vorbim despre jocul de in
tens dramatism, cu mare

trice) reușește cîteva mo
mente emoționante, dar 
nu-și încheagă întreaga 
partitură în nota dominan
tă a unui zbucium sufle
tesc greu de stăpînit, a- 
ceasta este tocmai pentru 
că vocea sa de calitate nu 
acoperă notele unei expre
sii grave, mature, reclama
te de rol. Situația apare în 
sens invers pentru Elena 

■Grigorescu, care trebuie să 
fie cu două decenii mai

merită și tenorul Florin 
Diaconescu pentru împli
nirea muzicală a rolului 
Rodolfo (de fapt este cu
noscută preocuparea sa 
pentru muzica contempora
nă), pentru creionarea me
tamorfozelor din comporta
mentul acestui tînăr, Nico
lae Bratu — pentru stră
danie și efort, Adrian Ște- 
fănescu și Valentin Loghin 
— ambii, cu gravitate, cu 
echilibru, aducînd rînd pe

premieră la operă: ^Vedere de pe pod''
văzute toate dificultățile, 
dar, la ultimele repetiții, 
cu o săptămînă înainte de 
premieră, piedicile apăreau 
ca o surpriză. Nu se mai 
punea problema să fie con
struit un spectacol modern, 
în înțelesul mai adine al 
termenului — deși fără în
doială aceasta a fost do
rința regizorului Hero Lu- 
pescu — ci ca vocile 
să se audă, ca orches
tra să-și schimbe cei 
trei fortissimo intr-un 
mezzoforte, ca spectatorul 
să înțeleagă, cît de cît, ceva. 
S-au mohtat în cele din 
urmă, pe scenă, microfoa
ne, dirijorul Carol Litvin 
a remodelat, cu mult calm 
și înțelegere, agogica și di
namica partiturii (dat fiind 
că fosa nu-1 mobilă), iar 
soliștii Operei — cele două 
garnituri prezente în pri-

talent actoricesc, dublat de 
o frumoasă voce, atributele 
cu care Marcel Roșea a 
dozat inteligent tensiunea 
frămintărilor lui Eddie 
Carbone. Despre zugrăvi
rea aceluiași personaj, în
trec manieră mai directă, 
mai dură, cu sublinierea 
slăbiciunii lui, a incapaci
tății de a-și lămuri senti
mentele — datorată lui 
Pompei Hărășteanu. Aș 
spune, de asemenea, că în 
nici un rol, pînă acum — 
așa cum s-a dezvăluit în 
Beatrice, soția lui Carbone
— nu s-au văzut atit de 
clar talentul de tragedia
nă, flacăra interioară, sub
tilitatea unui joc modern
— pe «care le posedă Elena 
Slmionescu. Iși spune cu- 
vintul, în acest caz, și ex
periența scenică și dacă 
Elvira Cîrje (tot în Bea-

tînără decît în realitate și 
care convinge, doar în 
parte (și aceasta datorită 
elasticității vocale și mu
zicalității ei), că tînăra Ca
therine are altă pedala ex
presivă de rezolvare a mo
mentelor de încleștare, de 
tensiune, decît’a celor ce o 
înconjoară. Mult mai con
vingător apare chipul Ca- 
therinei creat de Cornelia 
Angelescu — o mișcare de
gajată, mai puțin contor
sionată, tonul categoric, re
plica dură, dar și căldura 
unor dialoguri fiind țesute 
cu abilitate de momentele 
ce le-au precedat și de
clanșat... Intr-adevăr, difi
cilă partitură și, cum spu
neam, soliștii Operei Ro
mâne merită toate elogiile 
pentru că au reușit să o 
aducă onorabil la lumina 
rampei. Elogii pe care le

rind, în prim plan, figura 
celui pe care hăituiala și 
mizeriile situației de emi
grant îl îndeamnă la solu
ții extreme, la durități ini
maginabile pentru pedep
sirea trădării, a lipsei in
tegrității morale. De ase
menea, cuvinte de laudă 
merită Cristian Mihăi- 
lescu (avocatul Alfieri), 
pentru ținuta actoricească 
și eleganța cu care îmbină 
tonul confesiv, dar detașat, 
cu cel participativ, vibrat 
intens, implicat în tragedia 
marii familii nevoiașe a 
emigranților. Menționăm, 
de asemenea, corectitudi
nea și sobrietatea lui 
Nicolae Constantinescu, 
participarea adecvată a so
liștilor Ștefan Teodorescu 
și Bogdan Pancu.

„Vedere de pe pod" 
se conturează deci ca o 
experiență, ca un examen

de „arta actorului" pentru 
soliștii Operei. Cortina se 
ridică, după ce un fond so
nor vrea să ne introducă 
în atmosfera unuia dintre 
cheiurile cele mai pestrițe 
ale Brooklynului new- 
yorkez, și vedem cum doi 
cite doi (emigranți) cară 
cu 'pași greoi lăzile de gu
noi... aproape în ritmul 
muzicii (7 1). Pe unii îi 
descoperi joviali, pe alții 
căutind printre resturi... 
toți însă se prezintă bine 
îmbrăcați (uniforme care 
seamănă cu cele de la 
„Ciclop") și ori de cîte ori 
apar într-o scenă de an
samblu se așază „ca la nu
mărătoare" și înțepenesc 
pină ce li se dă semnalul 
de ieșire. Nici eroii nu au 
deloc acele vestminte mo
deste care să ne ducă cu 
gindul la paralela om-sără- 
cie, așa că transportul 
corpului neînsuflețit al lui 
Eddie Carbone cu o mașină 
de gunoi vine ca o „gă
selniță" și nu ca o conclu- 
zie-simbol. Iar a îmbrăca 
la fel două personaje (Ro
dolfo — Carbone), de a- 
semenea, nu-ți explică „a- 
mericanizarea" rapidă a 
proaspătului emigrant, ci dă 
o tentă operetistică. Nici 
inserția de „rock" nu se 
prea înțelege, pare o nein
spirată improvizație... Ră- 
mîne însă, bine conceput 
de Hristofenia Cazacu, ca
drul scenografic : planuri 
diferite, într-un cadru ge
neral, care, luminate rind 
pe rînd, oferă varietate 
derulării Intîmplărilor. A 
întîmplărllor cărora soliștii 
primei scene lirice — repet

— reușesc în bună măsură 
să le dea viață ; aici 
se relevă reușita regi
zorală în lucrul cu actorii, 
priceperea lui Hero Lu- 
pescu de a pune în evi
dență calitățile, tempera
mentul fiecărui interpret, 
de a-i orienta spre o lec
tură adecvată a partiturii, 
de a le solicita, pe cît po
sibil, toate resursele inter
pretative, pentru • desprin
derea sensurilor sociale ale 
textului. Dar creația in
dividuală, portretizarea u- 
nuia sau altuia dintre 
eroi nu pot rezolva com
plexitatea, problematica 
acestei tragedii, nici a- 
samblarea cu toate planu
rile : dezvăluirea condiției 
emigranților, a ceea ce în
seamnă pînă la urmă „a- 
mericanizare" sau cauzele 
crimei, ale trădării, înfi
riparea dragostei, urii... Un 
lucru curios, dar adevărat, 
spectatorul de azi, pretu
tindeni în lume, se duce să 
asculte „Madam Butterfly", 
chiar dacă vocea celebră 
are cu patru decenii mai 
mult decît vîrsta eroinei ! 
Dar în nici un caz nu ac
ceptă convenția (nepotri
virea rol-actor, scene sta
tice, lungimi, stîngăcii...), 
atunci cînd este vorba de 
o operă contemporană 
Dacă Shakespeare stîrneș- 
te „furtuni" în regia mo
dernă, nu merită și o piesă 
modernă (fie ea transpusă 
muzical) să îmbrace hai
na, atît de potrivită, a unui 
limbaj regizoral mai direct, 
mal acuzat modern 7

Smaranda OȚEANU

11,00 Viata satului » La zi in agricul
tură a Proiectul Legii retribuirii 
muncii In unitățile cooperatiste
• Luna cârtii la sate. Raid-an- 
chetă a Recital de folclor mehe- 
dintean a Teatru TV : „O fe
meie ca multe altele" de Lucia 
Demetrius. Partea a Il-a

13.00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămînă. Din su

mar : • Debut TV : Lucian do
rită. clasa de contrabas a cont. 
Ion Cheptea de la Conservatorul 
„C. porumbescu" a Muzică pe 
placul Inimii a Serbările zăpezii
• Reportaj 82. Semnături In cartea 
muncii a Un actor-cetătean : Ro
bert Redford (III) a Magnetoscop 
muzical cu Juliette Greco. Milva. 
Amanda Lear și grupul „Vulca- 
no“ • Pămîntul — eseu TV de 
Petre Sălcudeanu a Gala desenu
lui animat — Emisiune de Tudoc 
Vomicu șl Ileana Vlad

17.45 Săptămîna politică 
18,00 închiderea programului 
20.00 Telejurnal
20.40 Teleencldopedla
21,Io Film serial : „Lumini si umbre". 

Distribuția : Ilarlon Ciobanu.
Margareta Pogonat. Gheorghe Dl- 
nică, Mitică Popescu. Florin Căli- 
nescu, Monica Rlstea. Ion Besoiu. 
Iurie Darie, Florin Zamflrescu. 
Eva Papp Adrian Plntea. Petre 
Gheorghiu. Dumitru Palade, Au
rel Giurumia. Theodor Danetti. 
Andri Traian. Ion Anestin. Ale
xandru Manolescu și alții. Scena
riul: Titus Popovlci; colaborator: 
Francisc Munteanu. Regia: Andrei 
Blaier, Mlhal Constantinescu. O 
producție a Studioului de film TV 
Episodul 1

22.20 Telejurnal
22.30 Nocturnă TV
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.40 Cintarea României. De pe marea 

scenă a tării pe micul ecran. Ju
dețul Caraș-Severin

21.45 Videoteca muzicală TV. Gustav 
Mahler — Simfonia a IV-a (frag
mente) In Interpretarea Filarmo
nicii din Vlena, dirijor Leonard 
Bernstein.

22.20 Telejurnal
22.30 Pagini muzicale de mare popu

laritate
23,00 închiderea programului
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■FAPTUL! 
! DIVERS!

Cronica zilei

I După 40 de ani |

I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I

In mod cu totul întimplător, 
învățătorul pensionar Gheorghe 
Drinda din Măguri-Răcătău, ju
dețul Cluj, a aflat că unul din 
subalternii săi, cu care a făcut 
armata in Regimentul 2 Infan
terie, cu peste patru decenii in 
urmă, ar trăi și ar locui in 
București. Și-a amintit că erau 
tizi, că amindoi se numeau 
Gheorghe. A trimis — „la no
roc" — o scrisoare Miliției mu
nicipiului București, rugind sd 
se dea de urma lui Guler 
Gheorghe, „care mi-a fost in 
vremurile acelea tulburi, ca un 
adevărat frate".

Punind la inimă rugămintea 
omului, cadre de miliție de la 
Serviciul evidența populației 
au inceput investigațiile. După 
o muncă deloc ușoară, l-au gă
sit pe cel căutat, azi și el pen
sionar in București. Cei doi 
și-au dat intilnire, cu emoție și 
bucurie, după mai bine de pa
truzeci de ani.

La bună revedere !

Un gest lăudabil
Suferind o fractură. Mariana 

D., muncitoare din Lupeni, s-a 
trezit in ghips și imobilizată in 
casă pentru o bucată de vreme. 
Deprinsă cu munca, zilele și 
nopțile i se păreau acum nesfir- 
șit de lungi. Dar iată că i-au 
bătut in ușă citeva colege de 
muncă. I-au adus flori, au îm- 
brățișat-o, au vorbit de cite toa
te și casa a devenit, deodată, 
plină de lumină.

Era aniversarea zilei de naș
tere a Marianei. O zi frumoasă 
ca și gestul simplu și firesc al 
colcj, dr sale, in mijlocul căro
ra — ca intr-o adevărată și 
mare familie — abia așteaptă 
să se întoarcă.

I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
I
I
I
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In cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării a 75 de ani de la răscoa
la din 1907, Direcția generală a Ar
hivelor Statului a organizat, vineri, 
la Muzeul arhivelor din Capitală, o 
sesiune de comunicări, la care au 
participat istorici, cercetători în do
meniul științelor sociale, cadre di
dactice, muzeografi, elevi.

Comunicările prezentate au relevat 
date inedite care se adaugă bogatu
lui volum de documente referitoare 
la cauzele declanșării marii răscoale 
țărănești, eveniment ce a marcat 
puternic peisajul social șl politic al 
României din primii ani ai secolului 
XX, la sprijinul acordat de către 
clasa muncitoare din țara noastră 
luptelor țărănimii, la puternicul ecou 
al răscoalei peste hotarele țării, ates
tat de numeroase documente păstrate 
în arhive din țări europene și din 
alte zone geografice.

★
Vineri după-amiază, la Casa Cen

trală a Armatei a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 64-a 
aniversări a armatei și flotei mari
time militare sovietice, la care au 
participat generali și ofițeri din gar
nizoana București.

Adunarea a fost deschisă de 
general-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, care a rostit un cuvînt de salut.

Cu această ocazie a vorbit căpitanul 
R. 1 D. M. Terentiev, atașat militar.

aero și naval al U.R.S.S. la Bucu
rești.

Au fost prezențl V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice in 
România, membri ai ambasadei.

Participanții la festivitate au vizio
nat apoi un film documentar pus la 
dispoziție de ambasada sovietică.

Cu același prilej, la Muzeul mili
tar central a avut loc vernisajul unei 
expoziții de fotografii cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor sovie
tici. Au rostit alocuțiuni generalul- 
maior Constantin Antip și căpitanul 
R. 1 D. M. Terentiev.

De asemenea, atașatul militar so
vietic s-a lntilnit cu cadre șl elevi 
ai Liceului militar „Dimitrie Cante- 
mlr“, precum și cu militari dintr-o 
unitate a armatei noastre.

★
Senatul Universității din Craiova a 

găzduit, vineri, simpozionul cultu- 
ral-științific „Giuseppe Garibaldi și 
România" organizat de lectoratul de 
limbă italiană de la Universitatea 
craioveanâ în colaborare cu Biblioteca 
italiană din București, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la moartea 
marelui revoluționar italian. Au sus
ținut comunicări prof. dr. Vito Gras
so, atașatul cultural al ambasadei 
Italiei la București, și conf. univ. dr. 
Ion Pătrașcu, de la universitatea din 
localitate.

(Agerpres)

Ședința de lucru a Academiei 
de științe agricole și silvice

In zilele de 18 și 19 februarie a 
avut loc ședința de lucru a Acade
miei de științe agricole și silvice. Au 
participat cadre de conducere și spe
cialiști din Ministerul Agriculturii șl 
Industriei Alimentare, Academia de 
științe agricole și silvice, din institu
tele și stațiunile de cercetări, spe
cialiști din unitățile agricole de pro
ducție.

In lumina sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, la consfă
tuirile de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din septembrie 1981 și din ianuarie 
anul acesta, cei prezenți au analizat 
în ,mod critic și autocritic activita
tea desfășurată de institutele și sta
țiunile de cercetare, modul in care 
au fost generalizate rezultatele cer
cetării in unitățile agricole de pro

ducție. Au fost analizate, de aseme
nea, conținutul programelor de cer
cetare, felul in care acestea răspund 
noilor orientări cu privire la asigu
rarea bazei furajere necesare dezvol
tării producției animaliere, precum 
și modul In care Academia de ști
ință agricole și silvice asigură, prin 
unitățile sale și cele de producție, 
întreaga cantitate de sămînță, de 
înaltă calitate, necesară unităților 
agricole de stat și cooperatiste. Pro
gramele au fost structurate în func
ție de cerințele îmbunătățirii tehno
logiilor de cultură și obținerii unor 
soiuri și hibrizi mai productivi, spe
cifici fiecărei zone de cultură și 
destinații în consum, în. vederea în
deplinirii Integrale a sarcinilor pri
vind autoaprovizionarea cu produse 
agroalimentare.

(Agerpres)

—COTIDIAN—
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ** nr. 4/1982

| Iad de unde nu-i |
Procurorul 1. Anghelescu din

I Slatina ne relatează un caz mai ■ 
puțin obișnuit. Intr-o zi, con- I 
ducerea S.M.A. Drăgotești, din ■

I județul Teleorman, s-a pomenit 
cu un tractor la poartă.

— Am fost repartizat aici să | 
vă ajut la lucrările cimpului —

Ile-a spus cel de pe tractor, Ni- I 
colae Joița.

Bucuroase, gazdele i-au pus ’ 
!la dispoziție lui Joița casă și . 

masă gratuit. Dar Joița a I 
inceput să facă tot felul de I 

I curse clandestine, la tot felul
de chilipirgii, pupă două săp- I 
tămini, Joița a dat bir cu fu- | 
giții, lăsind tractorul de izbeliș-

Ite. Tractor pe care cei din Dră- ■ 
gătești l-au pus la lucru, cu fo- I 
los. o lună de zile, pină cind... I

IPlnă cind s-a aflat că.respec- 
tivul tractor fusese furat de la I 
S.M.A. Găneasa-Olt, iar Joița, | 
făptașul, nu era tractorist, ci...

I recidivist. Pentru ultima ispravă ■ 
a fost condamnat la doi ani și I 
patru luni închisoare. ■

Lucrările sesiunii 
„Problemele globale 

Vineri s-au desfășurat, in Capitală, 
lucrările sesiunii științifice cu tema 
„Problemele globale și viitorul ome
nirii", organizată de Academia Repu
blicii Socialiste România și Acade
mia de științe sociale și politice. Au 
participat academicieni, profesori u- 
niversitari, cercetători științifici, ca
dre didactice, specialiști, studenți. 

înscrise in contextul preocupărilor 
cercetării științifice din țara noastră 
și din alte țări privind studierea și 
soluționarea unor probleme funda
mentale care confruntă astăzi ome
nirea, lucrările sesiunii au relevat 
atenția deosebită pe care conducerea 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu personal, o 
acordă activității pe care oamenii de 
știință o desfășoară în acest do
meniu, în conformitate cu Programul 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, contribuția crescîndă 
a științei la progresul general, la 
menținerea și consolidarea păcii pe 
planeta noastră.

Comunicările prezentate au pus în 
evidență aspecte esențiale privind

științifice cu tema 
si viitorul omenirii"

rolul științei In soluționarea proble
melor globale, perspectivele ocrotirii 
sănătății în următoarele decenii, apa 
ca sursă a dezvoltării economieo-so- 
ciale, probleme ale dezechilibrului 
ecologic, resursele minerale, energe
tice și conceptul de dezvoltare eco
nomică în condițiile globale, tehno
logiile viitorului, probleme ale agri
culturii și alimentației, tendințele 
fluxului internațional de tehnologie, 
contribuția cercetării din domeniul fi
zicii la rezolvarea problemelor globa
le, relația mediu-dezvoltare, biolo
gia șl viitorul omenirii, raportul din
tre conceptele de pace și dezvoltare. 

Sesiunea a evidențiat profunda an
gajare a oamenilor de știință In e- 
fortul general de realizare a progre
sului multilateral al țârii noastre, an
gajamentul lor de a-și spori contri
buția la soluționarea problemelor de 
care depind pacea și dezvoltarea co
laborării internaționale, la traducerea 
în viață a strălucitei inițiative "de 
pace a secretarului general al parti
dului, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

în deschidere este publicat edito
rialul „Insuflețitor program de mun
că pentru progresul continuu al pa
triei și ridicarea nivelului. de trai". 
In continuare sînt inserate articole
le : „Politica de prețuri in slujba 
dezvoltării economiei naționale, a 
bunăstării generale" de Ion Tulpan ; 
„O preocupare de mare actualitate : 
funcționarea continuă, cu înaltă efi
ciență a echipamentului tehnic din 
industrie" de Richard Winter ; „Dez
voltarea zootehniei — obiectiv prio
ritar al politicii agrare" de Emil 
Petrache ; „Strategia tipizării impu
ne inovare tehnică și un mod nou 
de a gîndi economic" de Victor 
Calcan ; „1907 și evoluția problemei 
noastre agrare" de Constantin 
Dropu ; „Productivitatea muncii și 
căile creșterii ei în ritm rapid în 
socialism" de Florin Burtan ; „Cer
cetarea sociologică a formelor și 
mijloacelor educației materialist-ști- 
lnțifice" de Aurel Olaru și Gheorghe 
Dumitriu ; „Dezarmare — dezvolta
re, o corelație organică" de Constan
tin Vlad ; și „Metafizica iraționalistă 
și implicațiile ei ideologice" de Gh. 
Al. Cazan.

Revista mal cuprinde dezbaterea 
cu tema „Evoluția structurii demo
grafice și sociale în țara noastră" (II) 
și rubricile „Cărți și semnificații", 
„Revista revistelor" și „Cuvîntul 
cititorilor”.

★
Cititorii șl abonațil sînt anunțați 

pe această cale că începind cu nu
mărul 4 din 20 februarie 1982 prețul 
de vînzare al revistei „Era socialistă" 
este de 5 lei exemplarul. Tinînd 
seama de sumele achitate de abona- 
ții revistei, abonamentele încheiate 
pentru lunile februarie și martie sînt 
valabile pînă la numărul 4 inclusiv..

Pentru a avea asigurată primirea 
In continuare a revistei, abonații, sint 
rugați să se prezinte la oficiile 
poștale, la factorii poștali și difuzo- 
rii voluntari din întreprinderi și in
stituții pentru achitarea diferenței 
de 6 lei pentru luna martie și reîn
noirea abonamentelor pe perioadele 
următoare.

Prețul abonamentului este de 30 
lei pe trei luni, 60 lei pe șase luni 
și 90 lei pe 9 luni.

A apărut „Viitorul social"
A apărut „Viitorul social", se

ria nouă, revistă de sociologie și 
științe politice, cu studii și articole 
de mate actualitate semnate de per
sonalități proeminente ale vieții 
noastre publice, ale științei și cultu
rii românești. Cuprinde un mare nu
măr de recenzii ale principalelor pu
blicații și cărți de specialitate din 
lumea Întreaga, note și: informații la

zi. Apare de 6 ori pe an, sub egida 
Academiei de științe sociale și poli
tice, Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
Comitetului național de sociologie și 
Asociației române de științe politice. 
Președinte al consiliului de condu
cere — Mihnea Gheorghiu. Redacția : 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 64, 
București 5, cod. 70609, căsuța poșta
lă 67, of. 1, cod. 701 ; tel. 16 08 52.

ȘTIRI SPORTIVE

vremea
• Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 februarie. In tară : Vremea va 
fi rece, cu cer schimbător. Vor cădea 
ninsori locale în estul și sUd-estul tă
rii, cu caracter izolat In rest. Vîntul 
va sufla moderat, cu Intensificări in 
Moldova. Dobrogea și Bărăgan, tinde 
la începutul intervalului va spulbera

zăpada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 20 si minus 10 
grade. Izolat mai ooborîte în depresiuni, 
șl între minus 10 șl zero grade în ce
lelalte regiuni. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între minus 6 si plus 3 
grade. In București : Vreme rece cu 
cerul mal mult noros. Vor cădea nin
sori slabe. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 si minus 4 grade, iar cele maxi
me între minus 2 și plus 2 grade. 
(Margareta Strutu, meteorolog de ser
viciu) .

■ La șantierul naval „2 Mal” din 
Mangalia au inceput lucrările pre
gătitoare pentru construcția unui 
nou doc ' uscat destinat reparației 
novelor de mare tonaj. Noul doc 
va fi dotat cu macarale puternice șl 
instalații de înaltă tehnicitate. El 
este amplasat pe un teren recupe
rat de constructori din mare, iar la 
execuția lui se folosesc tehnologii 
dintre cele mai moderne, de mare 
eficiență economică.

■ La întreprinderea de accesorii 
pentru mașini-unelte din Blaj a fost 
asimilată în fabricație instalația de 
răcire pentru strungul greu SM-2 500 
NC, destinată echipării mașinilor de 
prelucrat metal de acest tip, fabri
cate la întreprinderea de utilaj greu 
Craiova. De menționat că pînă 
acum această instalație se aducea 
din import.

■ Printre cele mal noi realizări 
in acțiunea de autodotare ale co
lectivului întreprinderii „Relaxa* din 
Mizil se numără mașina de matla- 
sat fețe de mobilă. Prin intrarea în 
funcțiune a noii mașini se renunță 
la aducerea ei din import, ceea ce 
inseamnă o economie de 15 mili
oane lei.

■ întreprinderea de tricotaje „Zim
brul" din Suceava a început ream- 
plasarea unor mașini, lucrare simplă 
și necostisitoare, prin care se creea
ză noi spații productive. Numai pe 
această cale se vor realiza in plus 
în acest an 150 000 confecții din 
tricot. Spiritul gospodăresc este la 
el acasă.

■ Peste 17 000 kg de zahăr au 
pi imit cooperatorii din comuna Mur- 
geni, județul Vaslui, care au culti
vat pe loturile personale sfeclă de 
zahăr și au livrat-o statului. Ei au

hotărît în acest an să cultive o su
prafață și mai mare cu sfeclă.

■ Organizarea mai bună a acti
vității pe șantiere, precum și apro
vizionarea ritmică a punctelor de 
lucru au permis constructorilor din 
județul Buzău să realizeze un vo
lum de lucrări mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Drept urmare, au fost date 
in folosința oamenilor muncii un 
număr sporit de apartamente.

■ Rețeaua de învățqmînt a sec
torului 1 din municipiul București se 
va îmbogăți anul acesta cu noi edi
ficii. In reînnoitul cartier Băneasa 
este prevăzut un complex format 
dintr-o școală cu 1â săli de clasă 
și sală de sport, o grădiniță cu 225 
locuri și o creșă cu 300 locuri,”iar 
la școala din str. Ardealului, o sală 
de gimnastică.

■ Mulți, foarte mulți turiști erau 
Incîntați de popasul reconfortant pe 
core-l făceau la „Hanul morilor", 
situat în apropiere de Hîrșova, pe 
artera de largă circulație spre și 
dinspre litoral. Acum, cei care ii 
calcă pragul rămîn dezamăgiți din 
punct de vedere al preparatelor cu
linare, al modului de servire, al în
căperilor neîncălzite. Te ia cu frig, 
nu alta I

■ La spitalul județean Dîmbovița 
a fost dată în folosință o nouă și 
modernă secție de recuperare me
dicală și reumatologie cu o capaci
tate de 80 de paturi, dotată, între 
altele, cu patru bazine de apă 
caldă și complex de saune. Noua 
secție asigură întreaga asistență 
medicală preventivă, curativă și de 
recuperare a bolnavilor cu afecțiuni 
reumatice, ortopedice și neurologice.

în magazinele sătești „Decada mărțișorului"

I Trei, intr-o
I noapte
• Sub titlul „Ei au distrus ar- 
I borti", ziarul județean „Steaua

Roșie" publică pozele lui Bara- 
basi Albert Attila, Biro Iozsef 
și Kolcear Karoly, trei tineri 

Icare au săvîrșit, intr-o noapte, 
după ce au întrecut măsura cu 
băutura, o faptă reprobabilă : 

Iau distrus, pur și simplu, 22 de 
arbori abia plantați pe una din 
marii- artere ale municipiului 

ITg '^'reș.
A ori plantați cu exemplară 

dăruire de oameni care pun la 
inimă interesul și răspunderea 

I pentru plusul de frumusețe al
orașului in care trăiesc și mun
cesc.

ICum toți trei făptașii lucrează 
in tot atitea unități economice, 
s-a hotărît să fie puși in discu-

Iția colectivelor din care fac 
parte.

Pină una, alta, primăria mu
nicipiului i-a obligat pe cei trei 

Isă pună imediat mina pe cazma 
și să sape 22 de gropi pe locul 
unde se ridicau arborii distruși, 

Idupă care, tot ei, să planteze 
alții în loc.

• Remorca 
’ dispăruta

I Șoferul loan Szenrtes de la
Autobaza din Baia Sprie fusese 
trimis cu camionul încărcat 

I(21-MM-3276), avind și remorcă, 
la „Policolor" București. La un 
moment dat, motorul autocami- 

Ionului s-a blocat. Șoferul a fost
nevoit să apeleze la remorcare, 
pentru a ajunge la un atelier de 
reparații, lăsind remorca lingă 

I întreprinderea bucureșteană, pe
bd. Șulea. Cind s-a întors cu 
camionul reparat, remorca bas- 

I culantă (510, tip 2R B5A, seria
11 086, fabricată la Medgidia) 
nu mai era. A căutat-o omul 
zile in șir, dar degeaba.

IIntimplarea s-a petrecut anul 
trecut, in luna martie. Acum, 
șoferul e obligat să plătească

I paguba, adică zeci de mii de 
lei. Cine-l ajută să găsească 
vehiculul ?

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Campionatele republicane de 
schi (probe alpine) au continuat vi
neri la Poiana Brașov. Proba mas
culină de slalom special a fost cîș- 
tigată de Al. Manta (A.S.A. Brașov) 
cu timpul de l’30”56/100, iar cea fe
minină s-a încheiat cu victoria, Su- 
zanei Nagy (C.S.S. Miercurea Ciuc), 
cronometrată în l’20”80/100.

• Astăzi și mîine, în sala Com
plexului sportiv „23 August" din Ca
pitală se desfășoară campionatele 
naționale de atletism pe teren aco
perit, una dintre ultimele verificări 
ale atleților noștri fruntași în vede
rea participării la campionatele eu
ropene „Indoor" de la Milano, de 
luna viitoare. Vor fi prezenți la în
treceri (în program sint înscrise pro
be de 50 m plat, 50 m garduri, lun
gime, înălțime, triplusalt și arunca
rea greutății), printre alții. Adrian 
Proteasa, Gheorghe Lina, Paul Stan- 
ciu și Ion Oltean, precum și Anișoa- 
ra Cușmir și Vali Ionescu, ce promit 
un interesant duel la săritură in lun
gime, Mihaela Stoica și Mihaela Lo- 
ghin.

Sîmbătă, concursul începe la ora 
13, iar duminică — la ora 9.
• Competiția de rugby „Turneul 

celor cinci națiuni" continuă, astăzi,

cu meciurile Irlanda — Scoția șl 
Franța — Anglia. In eventualitatea 
unui succes azi, ce pare foarte po
sibil, echipa Irlandei, singura avînd 
pînă acum numai victorii, își poate 
asigura locul 1, indiferent de rezul
tatul ultimului său meci, contra 
Franței, la Paris, in luna martie.
• Proba feminină de 10 km din 

cadrul campionatelor mondiale de 
schi fond de la Holmenkollen (Nor
vegia) a revenit norvegienei Berit 
Aunli, cronometrată cu timpul de 
29’25”9/10, urmată, în ordine, de 
Hilkka Riihivuori (Finlanda) — 
29’46”5/10, Kvetoslava Jeriova (Ceho
slovacia) — 30’15”8/10 etc.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 
19 FEBRUARIE 1982

Extragerea I : 33 62 11 31 61 6 30 
60 19

Extragerea a II-a : 17 82 45 22 77 
65 66 63 28

Fond total de ciștiguri : 1 545 468 
lei din care 467 421 lei report la ca
tegoria I.

teatre
• Teatrul National (sala mică), 
14 71 71) : Filumena Marturano -r-
15.30, Comedie de modă veche —
19.30, (sala Atelier) ; Ifigenia — 15, 
Cartea lui loviță — 19, (la sala mică 
a Palatului) : Romulus cel Mare —
19.30,
• Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
ria Rusticană, Paiațe — 18.
a Teatrul de operetă (13 98 48) : Ope
reta cîntă, ride și dansează — 19.30.
• .Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 15. Mormîntul 
călărețului avar — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei. 12 44 16) : Poezia muzi
cii tinere — 15.
a Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
a Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mirîiala — 20.
a Teatrul de comedie (16 64 60, la 
sala Polivalentă) : Preșul — 18.
a Teatrul „Nottara" (59 31 03. aala 
Magheru) : Mizerie șl t noblețe — 15, 
Mița în sac — 19,30, (sala Studio) : 
Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas

Catinca fată bătrină — 15, Echipa de 
zgomote —■ 19,30, (sala Giulești, 
18 04 85) : Șapte martori — 19.
a Teatrul ..Constantin Tăn£se" (sala 
Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase — 
19,30. (sala Victoria, 50 58 65) : Idolul 
femeilor — 19,30.
a Ansariiblul „Rapsodia română** 
(13 13 00) : După datina străbună — 
19.
a Teatrul „Ion Vasilescu** (12 27 45): 
Dulcea Ipocrizii a bărbatului matur 
— 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Aibă ca zăpada și cei șapte pitici — 
10, Recreația mare — 17,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
încotro, căluțule ? — 17.
a Circul București (1101 20) : Fan
tastic circ — 16; 19,30.

cinema
• Liniștea din adincuri : SCALA 
(11 03 72) — 0,30; 11,30; 13.30: 15,45: 18; 
28,15. GLORIA (47 46 75) — 10: 12; 14; 
16; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 8; 
10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Grăbește-te încet : VICTORIA
(10 28 79) — 9,30; 11,30; 13.30: 16; 18; 
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 0; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. MELODIA

Și în acest an, între 27 februarie 
și 8 martie, în magazinele dip în
treaga țară se desfășoară tradițio
nala decadă a mărțișorului. Coope
rația de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor a luat din timp 
măsuri pentru buna aprovizionare 
a rețelei sale comerciale cu măr
furi care să satisfacă cele mai di
verse preferințe ale cumpărători
lor.

Marile complexe comerciale, su- 
percoopurile și magazinele univer
sale își întîmpină clientela cu o 
mare diversitate de articole de îm
brăcăminte pentru noul sezon pe 
care-1 anunță tradiționalul mărți
șor. Printre acestea se numără di

verse modele de tricotaje, articole 
de galanterie și marochinerie, că
măși, cravate, lenjerie fină, poșete, 
cordoane, confecții de primăvară 
etc.

Mult solicitate sînt și articolele 
de podoabă pentru femei, precum 
și gama largă de mărțișoare, care 
Însoțesc cadourile oferite în aceas
tă- perioadă.

Un dar plăcut este, desigur, șl o 
carte. Librăriile și raioanele de li
brărie din cadrul magazinelor din 
comune și sate oferă iubitorilor de 
carte ultimele apariții editoriale.

In fotografie : Complexul co
mercial din Piatra, jud. Teleor
man.

(12 08 88) — i; 10; 12; Ui 18: 18; 20.
• Stop cadru la masă : CENTRAL 
(14 12 24) — 8; 10; 12; 14; 16: 18: 20.
• Maria Mirabela: GIULEȘTI (17 55 46)
— 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Destine romantice : COTROCENI 
(49 48 48) — 15.30; 17,30; 19.30. ARTA 
(213186) — 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.
• Saltimbancii : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19.38.
• Iubește, iubește, dar nu-tl pierde 
capul : TIMPURI NOI (15 6110) — 8; 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
a De la 0 la 5 : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. CUL
TURAL (83 50 13) — 0; 11.15: 13,30;
15,45: 18: 20,15, LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 0; 11; 13,15; 15^30; 18;
20,15.
• AII Baba $1 cei 40 de hoți : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 0; 11.30; 14; 17) 
19.30.
• întoarcerea acasă: EFORIE (13 04 83)
— 0; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
■ Jumătate de casă fără mire
— 20; Kramer contra Kramer — 16; 
18 : DRUMUL SARH (31 28 13).
■ Legătura de singe: PACEA (80 30 85)
— 15,30: 18,30.
• Legenda lui Cluan Hlan : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 18,30.
• Tren cu destinație specială : PRO
GRESUL (23 04 10) — 15; 17.15; 19,30.
• Tora, Tora, Tora 1: CAPITOL 
(16 28 17) — 8; 10.45; 13.30; 16.15; 19.15.
• Toate ml se tntlmplâ numai mie t

BUCUREȘTI (18 61 54) — 9:' 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20,15, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
a Cobra se întoarce t FESTIVAL 
(15 63 84) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. AURORA
(35 04 66) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Prințesă pe un bob de mazăre — 
9; 10,30; 12; 15.45, 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.
a Bronco Billy : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 14,30; 17. LIRA — (31 7171)
— 15,30; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 
8; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
a Concediu pe malul mării : STU
DIO — 19. GRIVITA (17 03 58) — 8;
10; 12; 14; 16; 18; 20.
■ Hangar 18 : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30: 17,30; 19,30.
• Despărțirea: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 13; 16,30; 20, TOMIS (21 49 46)
— 8; 11; 14; 17; 20.
a Oglinda spartă : MIORIȚA
(14 27 14) - 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
a Vulcanul: MUNCA (21 50 97) — 15: 
17.30; 20.
a Iubirea are multe fete : COSMOS 
(27 54 95) — 13; 16; 19.
a Polițist sau delincvent: FLACĂ
RA (20 33 40) — 15,30: 17,30: 19,30,

ag-ZHT" Microelectronica în serviciul 
economisirii energiei

Pornind de la necesitatea economisirii energiei, ca o condiție a men
ținerii unui înalt nivel de dezvoltare a industriei, ziarul vest-german 
„Die Zeit" publică un arttcol in care sint expuse citeva din preocupările 
științei și tehnicii din R.F.G. în scopul reducerii consumului energetic 
pe calea progresului tehnic realizat in diferite domenii și, îndeosebi iu 
electronică si microelectronici. Reproducem măi jos~ extrase din acest 
articol : »

„Cercetătorii a trei Institute ale 
„Societății Fraunhofer” atrag atenția 
asupra unui progres tehnic In mă
sură să contribuie la soluționarea 
unor probleme actuale, să promove
ze creșterea și competitivitatea eco
nomiei. cerința protejării mediului 
înconjurător și, totodată, să nu di
minueze. ci, dimpotrivă, să determi
ne sporirea numărului locurilor de 
muncă. Un asemenea progres ar 
trebui să se bazeze pe microelectro
nică. Cercetătorii de la cele tref in
stitute au studiat, la cererea minis
trului federal al cercetării, problema 
cantităților de energie ce s-ar putea 
economisi în viitor printr-o utiliza
re consecventă a microelectronicii. 
Și concluziile lor sînt foarte satisfă
cătoare : avind în vedere prețurile 
actuale ale energiei, balanța de plăți 
a R.F.G, ar putea fl „ușurată" către 
mijlocul anilor *90 de cheltuieli de 
ordinul a 12—13 miliarde de mărci. 
Necesitățile de energie primară ar 
putea să se micșoreze cu 8—9 Ia su
tă. O nouă ramură industrială, care, 
concomitent, ar putea lua avint ar 
fi cea specializată în fabricarea, la 
preturi ieftine, a sistemelor electro
nice de măsură și de reglare a con
sumului concepute pentru realizarea 
economiei de energie".

în continuare sînt citate citeva 
domenii în care consumul de ener
gie ar putea fi redus prin introdu
cerea unor tehnici bazate pe cuceri
rile tehnicii moderne. „Astfel, rele
vă articolul, se știe că există o mul
țime de procese industriale care 
consumă energie ; toate avind ca 
punct comun faptul că nevoile ener
getice variază mult în timp. Or. în 
prezent, prea adesea se mai exploa
tează resursele energetice la maxi
mum în scopul de a obține un ran
dament optim în mod constant, per
manent. Energia excedentară la un 
moment dat este evacuată sub for
mă de căldură. Instalația respectivă 
devine atît de caldă, incit trebuie să 
recurgi la o sursă de energie supli
mentară pentru a o răci. Or. această 
tehnică datează dintr-o epocă cind 
energia electrică era încă ieftină și 
dispozitivele de reglare costisitoare. 
Dar in acest domeniu situația, prac
tic. s-a inversat. Energia a devenit 
din ce în ce mai costisitoare. în timp 
ce sistemele de măsură și de regla
re au devenit rentabile. Toți cgi care 
sînt preocupați de calculul economic 
se vor pronunța pentru adoptarea 
principiului potrivit căruia nu tre
buie consumată mai multă energie 
decît este necesar. Numai în R.F.G., 
17 milioane de motoare electrice ar 
putea funcționa pe viitor într-un 
mod mai economic, ceea ce ar per
mite o reducere cu 12 miliarde de

kWh a consumului de energie elec
trică.

Nevoile energetice relative la în
călzirea centrală vor scădea oricum 
în perioada 1932—1985 pentru că teh
nicile de încălzire și de construcție 
țin cont de necesitatea de a realiza 
economii de energie. Dar oamenii 
de știință de la „Societatea Fraun
hofer" ne asigură că printr-o tehni
că de măsură și reglare foarte per
fecționată s-ar putea realiza o eco
nomie suplimentară de 95—130 mi
liarde kWh.

Cit privește automobilul, acesta se 
va opri mai rar în fata unei pompe 
de benzină pentru ca șoferul „să 
facă plinul". Și asta nu numai grație 
îmbunătățirii construcției vehicule
lor. ci și unei reglări automate a 
sarcinii vehiculului.

Bazîndu-se pe opiniile unui cerc 
larg de specialiști, cercetătorii de la 
„Societatea Fraunhofer" au studiat 
largul evantai de posibilități de cate 
6-ar putea dispune pentru a econo
misi energia recurgîndu-se ,1a micro
electronică. Ei s-au limitat la studie
rea a șase domenii : încălzirea cen
trală și producerea de apă caldă ; a- 
paratele electrocasnice ; circulația 
rutieră ; ramurile care fabrică pro
duse de mic consum și care consu
mă multă energie ; producătorii da 
vapori și de apă caldă ; motoarele 
electrice — domenii care ..înghit" 
trei pătrimi din consumul de energie 
globală în R.F.G. Rezultatul anche
tei : grație microelectronicii, s-ar pu- 
tea obține, pînă în 1985. ecdnomii de 
energie care să meargă, în funcție 
de sector, pînă Ia 20 la sută. Produ
cătorii industriali și consumatorii ar 
putea să realizeze o economie de 
180—210 miliarde kWh de energie 
finală.

Pentru a Se putea servi de noile 
tehnici este totuși necesar să ai la 
dispoziție- instrumente de măsură și 
control foarte sensibile, capabile să 
reacționeze la date cum sînt presiu
nea. temperatura, debitul sau nive
lul de umplere, care să corespundă 
exigentelor tehnice și care pot fi fa
bricate în masă cu cheltuieli mici. 
Dar in acest domeniu ne găsim abia 
lntr-o primă fază de dezvoltare. 
Astfel, nu există astăzi decît un mic 
număr de detectoare compatibile cu 
circuitele electronice integrate. Dar, 
tinînd seama de . progresele extrem 
de rapide obținute în domeniul cer
cetării privind instrumentele de de
tectare. situația se va modifica, cu 
siguranță. în curînd. E semnificativ 
că, bunăoară, prețul unui palpator 
pirometric este de numai 1,5 mărci, 
în timp ce numai cu cîțiva ani în 
urmă sonda de temperatură costa de 
20 de ori mai mult".I Omul |

I de pe acoperiș
• Trecînd pe lingă una din vi- I 
Ițele stațiunii Băile Săcelu din

Gorj, oamenii au rămas sur- |< 
prinși văzind că. asupra lor, un I 
anume Viorel Farcaș arunca de 1 

Ipe acoperiș țigle și tot felul de .
obiecte găsite prin pod.

Viorel Farcaș, beat criță, fă- I I cină-o pe cascadorul, se cățărase
pe acoperișul vilei, de unde I 
arunca jos tot ce-i cădea sub | 
mină. A fost coborit de acolo di-

Irect in arestul miliției. Apoi — ■ 
după cum ne informează pre- I 
ședințele judecătoriei Tg. Cărbu- I

Inești, C. Banță — a fost judecat
și condamnat după procedura de I 
urgență. ț

I 
L

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
*i corespondenții „Sc'mteii*

• „RESPIRAȚIA PĂ- 
MINTULUI" Șl PROS
PECȚIUNILE GEOLOGI
CE. Specialiștii din Moscova 
au Început prelucrarea datelor 
obținute în cadrul unui original 
experiment geologic. O expedi
ție, care a efectuat recent pros
pecțiuni în Asia centrală, a 
evaluat zonele cu perspective în 
ce privește existența de mine
reuri, folosind o metodă ce se 
bazează pe așa-numita „respi
rație a Pămîntului". Zăcămintele 
aflate în pămînt „respiră", dega- 
jind în atmosferă vapori conți- 
nînd urme de metale. Con
centrația de metale din acești 
vapori este infimă, și proble
ma principală constă iii a des
coperi aceste urme. Explo

rările 8-au efectuat cu a- 
jutorul unui avion, la bordul 
căruia se afla un spectrometru 
special, care emitea impulsuri 
luminoase și le recepționa apoi 
reflectate. Prin analiza acestor 
impulsuri s-a putut stabili can
titatea de metal existentă in 
atmosferă. După prelucrarea 
datelor cu ajutorul computere
lor vor fi întocmite hărțile 
geologice ale zonei explorate.

• HOTELUL DIN... 
TREN. Pe căile ferate indiene 
și-a făcut recent apariția un 
tren denumit de Ministerul Tu
rismului din această țară „Pa
latul pe roți". Este vorba de 12 
vagoane ale unei garnituri de 
lux utilizate, la începutul seco
lului, de marii feudali și auto
ritățile coloniale. Vagoanele

restaurate și parțial moderniza
te vor servi drept hotel mobil 
pentru călătorii dornici să cu
noască zone dă mare interes 
turistic. Reintrarea în exploata
re a acestui tren se înscrie în 
cadrul eforturilor depuse de au
toritățile indiene în direcția 
dezvoltării turismului, impor
tantă sursă de valută necesară 
finanțării planurilor de dezvol
tare economică a țării.

• ELICOPTERE CU 
„NAS" FIN. Poliția franceză 
a fost dotată cu elicoptere la 
bordul cărora a fost instalată a- 
paratură electronică specială în 
măsură să „simtă", de la o dis
tanță de cîțiva kilometri, mi
rosul emanat de laboratoarele 
clandestine pentru prepararea 
narcoticelor.

DE PRETmiNDEWl
• „OCHIUL ALB IN

DIAN" ATACA... Cultivato
rii de pe coasta californiană a 
S.U.A. sînt preocupați de o nouă 
amenințare pentru recolte: o 
specie de păsări, de dimensiuni 
reduse, denumită „ochiul alb 
indian", provenită din Asia de 
sud-est, care perforează cu 
ciocul tomatele și alte legume 
cu coaja fragedă. O pereche din 
această specie de zburătoare a 
scăpat de la grădina zoologică 
din San Diego In urmă cu opt 
ani, iar acum autoritățile agri
cole locale vorbesc de o explo

zie a populației „ochiului alb 
indian",

• ENIGMA PALEON
TOLOGICĂ. Fosila unul 
straniu animal, care ar fi trăit 
acum 70 milioane de ani, a fost 
descoperită într-un bloc de 
stîncă de șapte tone in împre
jurimile localității braziliene 
Itaborai, la nord de Rio de Ja
neiro. Este vorba de cea mal 
importantă descoperire pale
ontologică din America de Sud, 
afirmă profesorul Fausto Luis 
de Sousa Cunha, de la Univer
sitatea din Rio de Janeiro. 
Totuși, experții brazilieni sint 
de părere că mamiferul al cărui 
schelet a fost găsit nu se înca
drează în nici una din catego
riile cunoscute în lumea știin
țifică.

• SUPOZIȚII CON
FIRMATE. într-o criptă a Ca
tedralei din Lima au fost desco
perite craniul și părți dlntr-un 
schelet aparținind unul cavaler 
spaniol de rang înalt. Studiile 
efectuate asupra acestora au 
confirmat că supoziția potrivit 
căreia scheletul aparține fonda
torului orașului Lima, cavalerul 
spaniol Francisco Pizarro, „cel 
care a descoperit și a cucerit 
viceregatele peruane", este un 
adevăr. Potrivit declarației 
făcute de Hugo Ludena, direc
torul tehnic al Institutului pen
tru conservarea patrimoniului 
național peruan, investigațiile 
făcute de specialiști au determi
nat că asasinarea lui Fran
cisco Pizarro a avut loc 
Intr-adevăr In 1541, scheletul

purtînd urmele a cinci lovituri 
cu spada aplicate la cap, șase în 
zona coloanei vertebrale și trei 
la brațe.
• TEZAUR NUMIS

MATIC, O comoară ca-n bas
me a descoperit un tractorist 
tunisian care lucra la amena
jarea unui drum în provincia 
Casserin. El a scos la lumină 
peste 4 000 de monede de aur șl 
de argint de acum 80(i de ani. 
Descoperirea, prezintă un deose
bit interes pentru specialiști. 
Monedele au fost bătute in tim
pul existenței statului nordafri- 
can al almohadizilor (veacurile 
XII—XIII e.n.). Nici un muzeu 
din lume nu dispune de o ase
menea cantitate de astfel de 
monede.



ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIJIE ÎN 
FAVOAREA PĂCII Șl DEZARMĂRII

LA NEGOCIERILE DE LA VIENA

Propuneri de reducere și limitare a armamentelor
- prezentate de statele socialiste direct participante

la tratative

In principalele orașe ale Portugaliei s-au desfășurat recent marșuri ale păcii. în cadrul cărora participant» s-au 
pronunțat împotriva amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării. Fotografia înfățișează un aspect din timpul marșului păcii desfășurat la 

Lisabona

SUEDIA : 700 000 semnături pe apelul 
pentru o zonă denuclearizată 

în Europa de nord
STOCKHOLM 19 (Agerpres) — La Stockholm a avut 

loc o reuniune a Comitetului suedez pentru crearea 
unei zone denuclearizate în nordul Europei, la lucră
rile căreia au participat reprezentanți ai unor orga
nizații obștești care militează pentru dezarmare, îm
potriva cursei înarmărilor nucleare.

In cadrul reuniunii au fost dezbătute probleme ale 
luptei pentru pace și dezarmare, pentru crearea unei 
zone demilitarizate în nordul cțntinentului. Au fost 
discutate, de asemenea, modalitățile de activizare a 
stringerii de semnături pe Apelul pentru crearea unei 
zone denuclearizate în Europa de nord, semnat pînă 
în prezent de 700 000 de cetățeni ai Suediei.

JAPONIA : Un apel cerînd lichidarea 
arsenalelor nucleare

TOKIO 19 (Agerpres) — La Tokio a fost dată publi- 
^cității o declarație semnată de 150 de cunoscute per-

sonalități ale vieții științifice și culturale care adre
sează un apel în favoarea unor măsuri pentru redu
cerea pericolului nuclear și încetarea cursei înarmări
lor. In document se atrage atenția asupra pericolelor 
grave pe care le generează pentru toate popoarele 
lumii programele actuale vizînd punerea la punct și 
producerea unor noi tipuri de arme de nimicire în 
masă și se subliniază necesitatea încheierii unor 
acorduri pentru eliminarea armelor nucleare și 
crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale 
planetei. '

R.F.G.: împotriva amplasării 
de noi rachete în Europa

BONN 19 (Agerpres) — Comitetul vest-german pen
tru pace, cooperare și destindere în Europa a dat 
publicității o declarație prin care cheamă la acțiuni 
împotriva amplasării de rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune în Europa, pentru dezarmare 
și destindere pe continent. Hotărîrea N.A.T.O. cu 
privire Ia amplasarea în vestul Europei a noi rachete 
este pasibilă să ducă la distrugerea completă a con
tinentului, se spune in declarație.

Reuniunea general-europeană de la Madrid
Eforturi depuse de unele state pentru crearea unui climat 

de lucru, propice negocierilor

Situația din Salvador
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

într-o scrisoare adresată Congresu
lui, 400 de persoane, aparținind 
„Grupului clericilor și laicilor an
gajați" — o asociație grupind lideri 

i religioși și educatori americani — 
cer forului legislativ al S.U.A. 

j „să-și exercite responsabilitățile 
| constituționale, punînd capăt imediat 

ajutorului militar acordat guvernului 
I din Salvador, inclusiv instruirii celor 
I 1 600 de militari salvadorieni aflați 

în prezent pe teritoriul Statelor 
Unite", informează agenția France 
Presse. Scrisoarea cere, de aseme
nea, organizarea de negocieri „între 
toate părțile angajate" in conflictul 
din Salvador.

BRUXELLES 19 (Agerpres) — Gu
vernul belgian a hotărit vineri să 
nu trimită observatori la alegerile 
care se vor desfășura la 28 martie 
in Salvador — a anunțat primul mi
nistru, Wilfried Martens. Hotărîrea 
în acest sens a fost luată de Con
siliul de Miniștri la revenirea în 
țară a primului ministru, Martens, 
din vizita oficială efectuată în S.U.A.

I-------------------- - ” ■
NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 

l RICANE DE LA GENEVA. La 19
februarie, la Geneva a avut loc o 

1 nouă ședință plenară a delegațiilor
I U.R.S.S. și S.U.A., participante la

negocierile privind limitațea arma
mentelor nucleare în. Europa.

| PREȘEDINTELE FINLANDEI,
Mauno Koivisto, va face o vizită 
în U.R.S.S., in prima jumătate a

• lunii martie, la invitația Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

ȘOMAJUL ÎN TARILE C.E.E.

IDupă cunf informează agenția 
France Presse, șomajul afectează, la 
ora actuală, 10,7 milioane persoane, 

| număr record ce reprezintă 9,7 la 
sută din totalul forței de muncă a 

' țărilor din C.E.E. Statisticile relevă 
Ică șomajul a crescut cu 4,4 la sută 

in decurs de numai o lună. În ulti
mele 12 luni, șomajul s-a agravat 
in mod deosebit în Republica Fe-

Iderală Germania și Olanda, țări în 
care rata de creștere a fost de 49 și, 
respectiv, 42 la sută.

e scurt
LA LUANDA s-au încheiat lucră

rile reuniunii miniștrilor energeticii 
din țările membre ale Conferinței 
pentru coordonarea dezvoltării ță
rilor independente din sudul Africii, 
la care au fost reprezentate Angola, 
Botswana, Malawi, Mozambic, Tan
zania, Zambia și Zimbabwe. Au 
fost examinate probleme legate de 
extinderea și întărirea colaborării 
interafricane in domeniul energe
ticii. Reuniunea a adoptat o serie 
de hotăriri intre care instituirea 
Comisiei energetice a țărilor din 
sudul Africii. Participanții au re
levat necesitatea dezvoltării .cola
borării economice internaționale in 
domeniul energeticii cu toate 
statele.

VIENA 19 (Agerpres). — în cadrul 
negocierilor de la Viena, delegația 
poloneză a prezentat oficial, din 
partea R.S. Cehoslovace, R.D. Ger
mane, R.P. Polone și U.R.S.S., state 
direct participante la tratative, un 
„proiect de acord privind reducerea 
reciprocă a forțelor armate și arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa Centrală, în prima etapă" — 
relatează agenția T.A.S.S.

In proiectul de acord este formulat 
obiectivul final al tratativelor — di
minuarea, la capătul a două etape 
de reduceri, a numărului total al 
efectivelor forțelor armate ale fiecă
rei părți pînă la nivelurile colective 
egale de cite 900 000 oameni, dintre 
care trupe de uscat — 700 000 și forțe 
militare aeriene — 200 000 oameni.

în prima etapă ar urma să fie su
puse reducerii și limitării trupele și 
armamentele U.R.S.S. și S.U.A. Ast
fel, U.R.S.S. ar urma să-și reducă 
trupele sale de uscat din Europa 
Centrală cu 20 000, iar Statele Unite 
cu 13 000. Se propune ca efectivele 
trupelor terestre și armamentelor re
duse să fie precizate intr-un proto
col special, anexat la acord. Trupele 
reduse ar urma să fie retrase in in

Declarațiile noului
HELSINKI 19 (Agerpres). — Pre- , 

ședințele Finlandei, Mauno Koivisto, 
a aprobat vineri lista noului guvern 
de coaliție, condus de primul minis
tru, Kalevi Sorsa, liderul Partidului 
Social-Democrat. Actuala coaliție gu
vernamentală este formată în baza 
acordului realizat intre cele patru 
formațiuni politice reprezentate în 
cabinetul anterior, după demisia a- 
cestuia ca urmare a desfășurării ale
gerilor prezidențiale — Partidul So
cial-Democrat, Uniunea Democratică 
a Poporului Finlandez, care cuprinde 
și Partidul Comunist, Partidul de 
Centru și Partidul Popular Suedez. 
Noul cabinet dispune în parlament de 
134 din cele 200 de mandate.

Cancelarul R.F.G. critică practica dobinzilor ridicate
BONN 19 (Agerpres). — Ratele 

dobinzilor și politica măsurilor res
trictive și , proteeționiste vor consti
tui principalele puncte pe agenda 
întilnirii la nivel înalt a șapte state 
occidentale industrializate, progra
mată să aibă loc la Paris in luna iu
nie a.c. — a declarat cancelarul

VIZITA LA BONN. Ministrul 
francez al relațiilor externe, Clau
de Cheysson, a făcut joi o vizită 
oficială de 24 de ore la Bonn, unde 
a conferit cu omologul său vest- 
german, Hans-Dietrich Genscher. 
Convorbirile dintre cei doi miniș
tri au avut un caracter pregătitor, 
în vederea întilnirii ce va avea loc, 
în zilele de 25 și 26 februarie, în
tre președintele Franțois Mitte
rrand și cancelarul Helmut Schmidt.

CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII 
HARVARD din Statele Unite a a- 
nunțat majorarea cu 15 la sută a 
taxei de învățămînt in această cu
noscută instituție de învățămînt 
superior. Odată cu începerea noului
_______________ _________ 

teriorul frontierelor naționale ale 
statelor respective și să fie redislo- 
cate in așa mod incit să nu se aducă 
daune securității statelor participante 
la negocieri cu statut special.

Paralel cu reducerea trupelor și 
armamentelor de către U.R.S.S. și 
S.U.A., ceilalți participanți la acord 
ar urma, potrivit proiectului, să în
ghețe efectivele forțelor lor armate — 
fiecare parte pe o bază colectivă — 
pe durata valabilității acordului. în 
scopul asigurării interdependenței 
dintre prima și a doua etapă și a 
caracterului unitar al procesului de 
reducere, în proiect se prevede obli
gația tuturor participanților la acord 
de a-și reduce trupele și armamen
tele în a doua etapă pe o bază apro
ximativ proporțională. Este prevăzută, 
între altele, regula potrivit căreia 
nici unul dintre participanții la 
acord nu trebuie să dispună în Eu
ropa centrală de forțe armate al că
ror efectiv să depășească 50 la sută 
din nivelurile colective de 900 000 oa
meni, stabilite pentru fiecare alianță.

în sfirșit, proiectul cuprinde pre
vederi referitoare la asigurarea înde
plinirii acordului.

premier finlandez
Premierul Kalevi Sorsa a declarat 

că guvernul său va înscrie între 
obiectivele prioritare ale politicii in
terne problema stimulării economiei. 
Totodată, el a afirmat’ că guvernul 
va continua să promoveze, pe plan 
extern, o politică activă de pace, de 
dezvoltare a relațiilor cu țările ve
cine, a raporturilor tradiționale cu 
statele din nordul Europei.' Noul 
guvern finlandez își propune, tot
odată, să acționeze pentru transpu
nerea in viață a principiilor Actului 
final de la Helsinki al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa.

R.F.G., Helmut Schmidt. Deși nu a 
făqpt alte referiri, agenția Reuter 
menționează că Helmut Schmidt a 
criticat frecvent în ultima vreme 
rata înaltă a dobinzilor practicată de 
către Statele Unite, care creează di
ficultăți economice partenerilor vest- 
europeni.

an universitar, taxa anuală pentru 
dreptul de a urma cursurile uni
versității va fi de 12 000 de dolari.

PRIMIRE LA TRIPOLI. Condu- 
cătorlir Marii Revoluții’ de la 1 
septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, ' colonel 
Moammer El Geddafi. l-a primit pe 
ministrul iranian al afacerilor ex
terne. Aii Akbar Velayati, aflat in
tr-o vizită oficială la Tripoli. Au 
fost abordate probleme referitoare 
la întărirea relațiilor dintre cele 
două țări, precum și aspecte ale si
tuației internaționale.

ACCIDENT NAVAL. Nava ami
ral a flotei Republicii Sud-Africa- 
ne, fregata „Prezident Kruger", cu 
un deplasament de 2 380 tone, s-a 
scufundat joi, la sud de ■ Capul 
Bunei Speranțe, în urma unei co
liziuni cu vasul care urma să o 
alimenteze. 13 marinari din cei 190 
cîți se aflau la bordul fregatei sint 
dați dispăruți.

MADRID 19 — Corespondență de 
la Radu Adrian : La Palatul Con
greselor din Madrid au continuat vi
neri lucrările reuniunii general-euro- 
pene. Reprezentanții celor 35 de sta
te participante au adoptat prin con
sens programul de lucru pentru pri
ma jumătate a săptămînii viitoare.

în cadrul ședinței plenare au luat 
cuvîntul reprezentanții Franței, 
R.F.G., Ungariei, S.U.A., R.D.G., Po
loniei și U.R.S.S. Din păcate, și, dez
baterile ședinței de vineri au fost 
dominate de tonuri polemice, de a- 
cuzații reciproce, de încercări de a 
se concentra atenția pe probleme lă
turalnice care țin de competența in
ternă și suveranitatea statelor, cum 
sint evenimentele din Polonia, și nu 
pe problemele esențiale ale secu
rității și cooperării în Europa.

Așa se explică de ce reprezentan
ții mai multor state au subliniat din 
nou că sarcina principală care se 
află acum în fața reuniunii de la 
Madrid, conform angajamentului a- 
doptat prin consens la sfirșitul lu
nii decembrie, este aceea de a se 
acționa cu toate forțele pentru con
tinuarea negocierilor și încheierea lor 
într-un timp cit mai scurt posibil, 
prin adoptarea unui document final 
substanțial șl echilibrat. Proiectul de 
document final prezentat de țările 
neutre și nealiniate oferă o bună

Mărturii despre situația imigranților
în țările occidentale

UN RAPORT AL ORGANIZAȚIEI INTERNATIONALE A MUNCII 
DEZVĂLUIE :

„Drama părinților 
dublată de tragedia copiilor”

GENEVA 19 (Ager
pres). — Noi docu
mente vin să pună în 
adevărata lumină soar
ta tragică a muncito
rilor imigranți din ță
rile occidentale și a 
familiilor lor, care in 
majoritatea covirșitoa- 
re a cazurilor rămin 
la statutul trist de 
„străini în țară stră
ină".

Un raport publicat 
zilele acestea la Ge- l 
neva de Organizația 
Internațională a Mun
cii (O.I.M.) arată că. 
în prezent, in țările 
vest-europene se află 
aproximativ 4,1 mili
oane de copii ai mun
citorilor imigranți, care 
sint confruntați cu

CONSTATARI ALE UNUI STUDIU ELABORAT DE MINISTERUL 
ITALIAN AL MUNCII :

„Pentru muncitorii străini, 
salarii de mizerie"

ROMA 19 (Ager
pres). — In Italia e- 
xistă la ora actuală 
circa 500 000 de mun
citori străini, prove
nind din Africa de 
nord, America Latină, 
Orientul Mijlociu și 
Filipine. Majoritatea 
muncesc clandestin 
sau, mai bine spus, sint 
folosiți ilegal de pa
troni, care profită din 
plin de aceasta, plă- 
tindu-le un salariu de 
mizerie, folosindu-i la 
muncile cele mai 
grele. 

problemele unei exis
tențe precare, cu difi
cultăți adesea insur
montabile de adaptare 
la noile condiții din 
țările-gazdă. „O bombă 
socială cu explozie în- 
tirziată — statutul e- 
chivoc al copiilor mun
citorilor imigranți poa
te ajunge la punctul 
de explozie în anumite 
țări din Europa occi
dentală".

Referindu-se la soar
ta „celei de-a doua 
generații de imigranți", 
documentul releva că 
acești tineri „sint sfi- 
șiați intre țara părin
ților lor și noile lor 
cămine, suferă din 
cauza necunoașterii 
limbii, încetinelii pe

Aceste date sint re
levate de un studiu al 
Ministerului italian al 
Muncii, dat publicită
ții cu prilejul depune
rii in parlament de 
către guvern a unui 
proiect de lege cu pri
vire la situația munci
torilor imigranți in a- 
CeaStă țară.

Muncitorii străini fo
losiți in Italia, ca de
altfel și in celelalte 
țări occidentale, sint 
supuși discriminării, 
foarte mulți dintre ei 
nu au nici posibilita

bază pentru finalizarea negocierilor 
și, de aceea, este necesar să se trea
că la discutarea sa fără nici un fel 
de condiționări. Pentru îndeplinirea 
mandatului reuniunii se impune de
sigur să se dea dovadă de modera
ție, să se restabilească dialogul.

Mai multe delegații au relevat că 
atenția principală trebuie acordată 
măsurilor îndreptate spre oprirea 
cursei aberante a înarmărilor, care 
reprezintă o primejdie reală pentru 
primul și cel mai important drept 
al oamenilor, dreptul la viață, pen
tru insăși supraviețuirea umanității. 
Vorbitorii au arătat că încheierea cu 
succes a forumului de la Madrid, 
convenirea mandatului conferinței 
pentru creșterea increderii și dezar
mare in Europa, precum și asigura
rea continuității procesului început 
la Helsinki, prin stabilirea datei și 
tocului viitoarei reuniuni general- 
europene, ar avea o influență pozi
tivă asupra actualei situații inter
naționale, ar contribui la reluarea 
cursului spre destindere și largă coo
perare internațională.

Pornind de la situația concretă e- 
xistentă in cadrul reuniunii, țările 
neutre și nealiniate, alte țări mici 

■ și mijlocii, între care și România, 
depun in prezent eforturi pentru de
pășirea actualului impas, pentru 
crearea unui climat de lucru, propice 
negocierilor.

✓

care o manifestă șco
lile in luarea în consi
derație a nevoilor lor 
și ratei neobișnuit de 
ridicate a șomajului".

Se menționează, de 
pildă, că șomajul face 
ravagii in rindul copii
lor imigranților, rata 
șomajului in cazul a- 
cestora fiind in Sue
dia de două ori mai 
mare decit in rindul 
tinerilor autohtoni (6,9 
la sută, comparativ cu 
3,4 la sută)', în timp cs 
în R.F.G., 60 000 de ti
neri imigranți nu-și 
pot găsi un loc unde 
să lucreze. „Acești co
pii sint pe cale să 
devină inadaptabilii 
Europei occidentale" — 
.conchide raportul.

tea să locuiască îm
preună cu soțiile și 
copiii lor, pe lingă fap
tul că nu pot obține o 
calificare profesională 
sau să fie înscriși pe 
listele de' șomeri, in 
momentul cînd sint 
concediați. Mai mult, 
după ce lor li se re
zervă cele mai necali
ficate și grele munci, 
sint forțați să lucreze 
și cite 12 ore, și chiar 
mai multe, pe zi, pen
tru un salarju , c/ș nu 
atinge defefr m’ -imui 
realizat de airt'; ' ,L

Fenomenele crizei economice mondiale persistă și iși accentuează implicațiile
Indiciile unei noi recesiuni.

Anul 1982 se anunță, în continuare, 
un an de mari dificultăți pentru eco
nomiile naționale ale unor țâri ca
pitaliste dezvoltate. Prognozele opti
miste, făcute la sfîrșitul anului 1980 
și începutul lui 1981 cu privire la 
perspectivele relansării economiei 
după recesiunea manifestată în 1980, 
au fost intre timp corectate intr-un 
sens pesimist. Publicația semes
trială „Perspectives economiques de 
l’O.C.D.E." (numărul 30, recent apă
rut), cunoscută prin caracterul său 
strict relatativ — ca să nu spunem 
obiectivist — al înfățișării evoluției 
economiilor țărilor membre (24 de 
țări capitaliste dezvoltate), vorbește 
despre faptul că „marasmul econo
mic va continua" de-a lungul anului 
1982. In plus, prognozele sale cu pri
vire la 1983 se caracterizează prin- 
tr-un optimism atît de moderat, incit 
el seamănă mai degrabă cu preves
tirea unor dificultăți suplimentare 
pentru economiile acestor state.

Pentru a căuta explicația unei ase
menea evoluții contradictorii, să a- 
mintim că, după criza din 1974/1975, 
nu a avut loc o relansare reală a 
economiilor naționale ale acestor 
țări. înviorarea a fost scurtă și nesi
gură și nu a fost urmată de un avînt 
economic, așa cum se petrecea, de- 
obicei', în cursul unui ciclu economic 
după o criză. Mai mult chiar, spre 
sfîrșitul lui 1979, iar în alte țări Ia 
începutul lui 1980, economia a căpă
tat toate indiciile unei noi recesiuni, 
în prezent, orice observator al aces
tei evoluții nu se mai întreabă de 
ce există aceste dificultăți, ci dacă 
și cînd se va reintra într-un mers 
normal al dinamicii ciclice a econo
miei și. mai ales,, cum va avea Ioc 
o adevărată relansare economică.

Un șomaj de proporții fără 
precedent in perioada postbe- 
lică. Prima problemă care explică 
dificultatea de a se da un răspuns 
la o asemenea întrebare este evo
luția șomajului. In orice ciclu nor
mal, variațiile șomajului au loc în 
funcție de dinamica economiei : cînd 
producția crește, șomajul scade și 
invers. Or, după criza din 1974 T975 
redresarea relativă a producției nu a 
fost însoțită de o reducere corespun
zătoare a șomajului. In Franța, de 
pildă, care a cunoscut scăderea cea 
mai ușoară a producției industriale 
în timpul acestei crize, șomajul a e

voluat astfel: de fa 262 000 șomeri în 
1970 se ajunge la 4977)00 in 1974, în 
ajunul crizei, pentru a sălta in 1975 
la 839 000; după 1976 nu numai că 
nu are loc o reducere a numărului 
de șomeri, ci, dimpotrivă, fiecare an 
aduce o nouă sporire, astfel încît la 
sfirșitul anului 1980 se înregistrau 
1 451 000 de șomeri oficiali, iar în 
cursul lui 1981 peste 1 600 000. în 
R.F.G., șomajul sporește de la 
273 000 în 1973 la 1 074 000 în 1975, iar 
după o ușoară reducere în 1977—1980 
se ajunge in 1981 la un nivel ce va
riază între 1 100 000—1 310 000 de șo
meri, cifre nemaiatinse in cele trei 
decenii și jumătate de la sfîrșitul

• Prognozele privind relansarea economiei țărilor dezvoltate în 1981 au fost 
infirmate • „Marasmul va continua" — o apreciere motivată de evoluțiile în 
domeniul producției, ai folosirii forței de muncă, al inflației • O puternică 

influență negativă asupra ansamblului economiei mondiale

celui de-al doilea război mondial. Ja
ponia, cunoscută prin ritmurile sale 
înalte de dezvoltare din perioada 
postbelică, depășește în 1981 cifra de 
1 370 000 șomeri, după ce ani întregi 
aceasta oscila între 300 000—500 000. 
Creșteri realmente impresionante se 
înregistrează în Marea Britanie (de la 
500 000—600 000 la peste 2 850 000 în 
1981) și in Statele Unite (de la circa 
3 milioane la peste 8,5 milioane în 
1981).

După cum arată experiența, șo
majul este un însoțitor inevitabil al 
oricărui ciclu capitalist El asigură 
economiei, ca un fel de supapă de 
siguranță, găsirea forței de muncă 
necesare perioadelor de relansare și, 
prin concediere, debalastarea produc
ției de forța de muncă devenită „de 
prisos" în perioadele de criză și de
presiune. în prezent, perpetuarea șo
majului la cote înalte împiedică o a- 
devărată relansare a economiei, men- 
ținînd-o într-o stare de lîncezeală. 
Nu este lipsit de interes să semnalăm 
că, în acest context, unii oameni 
politici occidentali consideră — în
tr-un spirit pe care l-am putea numi 
malthusianism în cea mai cinică va
riantă a sa — că șomajul ar trebui 
să fie și mai mare și că scăderea 
salariilor reale ar fi insuficientă, 
printre altele și din cauza ajutorului 

de șomaj. De .aici și propunerea lor 
de a se desființa sistemul asigurări
lor de șomaj, avansată atît in Sta
tele Unite, cit și în unele țări din 
Europa occidentală. Absurditatea 
premiselor unor asemenea idei re
iese din examinarea cifrelor oficia
le. Apare cel puțin ciudat să se spună 
că șomajul ar fi prea redus atunci 
cînd in Statele Unite, Canada și 
Marea Britanie el oscilează in pre
zent între 7,5 și 8,5 la sută din to
talul forței de muncă civile active, 
cînd în Danemarca, Irlanda și Por
tugalia depășește 11—12 la sută, cind 
în țări cunoscute in perioada post
belică prin rate reduse ale șomaju

lui, ca, de pildă, R.F.G., Elveția, Nor
vegia, Finlanda, Australia, acum pro
porția celor care caută de lucru a 
atins cote de 6—7 la sută din forța 
de muncă activă.

Cele mai rapide și spectacu
loase creșteri de prețuri. u“ aI 
doilea factor ce frînează, dacă nu 
chiar împiedică relansarea econo
miilor este inflația puternică și 
persistentă ce a început în anii *60 
și se prelungește pînă în prezent, 
în cursul ciclului normal, prețurile 
oscilau în funcție de conjunctura e- 
conomlei: în perioadele de criză și 
depresiune ele scădeau, în cele de în
viorare și avînt creșteau. Or, din 
1964 și pînă în momentul de față, în 
nici un an și in nici una din cele 24 
de țări membre ale O.C.D.E. nu s-a 
înregistrat măcar o singură scădere 
a prețurilor cu amănuntul, ci, dim
potrivă, in această perioadă s-au 
înregistrat cele mai rapide creș
teri : pe ansamblul țărilor O.C.D.E., 
creșterile anuale de prețuri au osci
lat între 1964 și 1972 între 2,4 și 5,6 
la sută; în 1974—1975 creșterile au 
fost de 13,5 și, respectiv, 11,3 la sută; 
iar in 1980 ele s-au apropiat de 13 Ia 
sută și în 1981 de circa 12,5 la sută.

Funcția pe care o joacă în economia 
capitalistă prețurile este deosebit de 

însemnată. Ele au un rol de regle
mentare spontană a proporțiilor eco
nomiei naționale, stimulind sau fri- 
nînd creșterea producției în funcție 
de sporirea sau scăderea lor in di
feritele ramuri sau la diferitele pro
duse. Reducerea prețurilor in perioa
dele de criză reprezenta tocmai 
acel stimul care impulsiona mai 
apoi reluarea investițiilor și, prin 
aceasta, relansarea creșterii econo
mice. Or, în condițiile inflației pu
ternice manifestate in. economia ță
rilor capitaliste, investițiile cunosc o 
frînare suplimentară, dată fiind deva
lorizarea capitalurilor, paralel cu a- 
beranta creștere a dobinzilor. Dacă 

sistemul bancar tinde să-și apere ca
pitalurile de devalorizare, prin do- 
bînzi mari, acestea anulează profitu
rile sau le reduc într-o astfel de "mă
sură încît capitaliștii din ramurile 
productive de mărfuri și servicii sint 
tot mai puțin tentați să împrumute 
bani pentru a-i investi in economie. 
Efectul prelungit al acestei evoluții 
a piețelor de capital este resimțit 
tocmai sub forma incertitudinii ac
tuale în ce privește înviorarea ciclică.

Pe de altă parte, inflația își spune 
cuvîntul și în privința relansării in
dustriei bunurilor de consum. In 
condițiile în care veniturile nominale 
ale populației au o anumită limită, 
cererea diferitelor categorii de pro
duse este inegală și ea se concen
trează, în primul rînd, asupra măr
furilor vitale, absolut necesare traiu
lui zilnic, neglijind, pentru moment, 
bunurile de consum mai îndelungat. 
Or, în economia țărilor capitaliste 
dezvoltate, producția bunurilor de 
consum îndelungat are o pondere 
destul de mare în ansamblul indus
triei bunurilor de consum. Așadar, 
lipsa de cerere solvabilă pentru acest 
gen de industrie contribuie la în- 
greunarea relansării. Acțiunea pa
ralelă a creșterii prețurilor și a do
binzilor a dus și la paralizarea con

strucțiilor, în primul rînd a celor de 
locuințe.

O politică protecționistă dis
criminatorie. Un ro1 de seamă, 
care merită de fapt o analiză se
parată mai detaliată, joacă relațiile 
comerciale externe. In perioadele de 
criză și. depresiune, toate țările iși 
teduc, de regulă, importurile și se 
străduiesc să-și sporească exporturi
le. O asemenea politică are drept țel 
asigurarea echilibrului balanței ex
terne, ca și stimularea propriilor 
producători. Or, in. prezent, această 
politică a evoluat, în cazul țărilor 
capitaliste dezvoltate, către ceea ce 
chiar guvernele acestor state numesc 
„o politică protecționistă discrimina
torie". Este evident că nu este po
sibilă asigurarea simultană a echi
librului balanțelor externe dacă toate 
țările iși reduc, în același timp, im
porturile. Și mai ales dacă, încâlcind 
regulile stabilite în cadrul G.A.T.T. 
(Acordul General pentru Tarife și 
Comerț), se practică politici prin care 
sint ridicate bariere artificiale în 
calea comerțului internațional. Ast
fel de politici au ca efect direct și 
ingreunarea relansării economiei.

Evident, factorii care frînează în 
prezent depășirea perioadei de criză 
și depresiune prelungită mult peste 
limitele sale firești sint mai nume
roși. Cei enumerați sint insă dintre 
cei esențiali și-și fac resimțită in
fluența nu numai asupra economiilor 
naționale ale țărilor capitaliste dez
voltate, dar și asupa ansamblului e- 
conomiei mondiale. în această ordine 
de idei, referindu-se la dificultățile 
pe care Ie resimt economiile naționa
le ale tuturor țărilor lumii, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU spu
nea: „Acestea sint determinate, în 
primul rînd, de criza economică, de 
reducerea activității economice in
tr-un șir de țări și, îndeosebi, in ță
rile occidentale, de rata foarte inaltă 
a dobinzilor care, practic, împiedică 
orice folosire a creditului ca mijloc 
al dezvoltării relațiilor economice".

Intr-un cuvînt, criza prelungită din 
economiile țărilor capitaliste exercită 
o influență negativă asupra ansam
blului economiei mondiale, imprl- 
mîndu-i un caracter de instabilitate, 
care se resimte cel mai puternic a- 
supra țărilor în curs de dezvol
tare.

N. S. STANESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demers al Libanului la O.N.U. • Vizita președintelui Egiptului 
în Oman • Continuă greva populației druze din zona înălțimilor 
Golan • Premierul francez despre dreptul poporului palestinian 

la autodeterminare
NEW YORK 19 (Agerpres). — Re

prezentantul permanent al Libanului 
Ia O.N.U., Ghassan Tueni, a cerut 
Consiliului de Securitate să adopte 
măsuri pentru retragerea imediată a 
forțelor israeliene din zona de fron
tieră din sudul Libanului.

Intr-o scrisoare adresată președin
telui în exercițiu al Consiliului de 
Securitate, care urmează să se întru
nească în curind pentru a dezbate 
situația din sudul Libanului. Tueni 
cere in special o definire mai clară 
a prerogativelor Forței interimare a 
O.N.U. (U.N.I.F.I.L.), care să permi
tă „căștilor albastre" să utilizeze, 
eventual, dreptul lor de legitimă a- 
părare ca mijloc de descurajare și 
să se desfășoare în sud, pînă la 
frontiera libanezo-israeliană. Libanul 
cere, totodată, o sporire cu 1 000 de 
oameni a efectivelor U.N.I.F.I.L., re
intrarea în vigoare a armistițiului 
libanezo-israelian din ț.949 și adnota
rea de' către Consiliul de Securitate 
a unei rezoluții care să sprijine „un 
program eșalonat de activități prin 
care U.N.I.F.ț.L. să ajute guvernul 
libanez să-și desfășoare propriile 
sale forțe și să asigure restabilirea 
autorității sale efective în regiune".

CAIRO 19 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei în Oman a președin
telui Egiptului, Hosni Mubarak, sub
liniază dorința celor două părți de 
a se instaura o pace justă și globală 
in Orientul Mijlociu. Comunicatul, 
precizează agenția M.E.N., se pro
nunță pentru asigurarea respectării 
drepturilor poporului palestinian și 
ale națiunii arabe, care să favorize
ze securitatea și stabilitatea popoa
relor din această regiune.

De asemenea, s-a evidențiat rolul 
ce revine statelor din zona Golfului 
pentru menținerea stabilității și secu
rității- in această regiune.

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Cele 
patru personalități druze din zona 
înălțimilor Golan, aflate in închiso
rile israeliene de o săptămînă, sint 
supuse unui regim de detenție „se

ver și umilitor" — a declarat agen
ției France Presse avocatul lor, Fe
licia Langer.

Kamal Kanj, fost deputat in parla
mentul sirian, Mahmud Safadi, So- 
leiman Kanj și Abu Salah Kanj au 
fost acuzați de „incitare la dezor
dine" de către autoritățile militare 
israeliene, menționează agenția cita
tă, pentru că au luat poziție publică 
împotriva anexării de către Israel a 
teritoriului ocupat din zona înălți
milor Golan.

Sfidind rezoluțiile1 O.N.U. și opinia 
publică internațională, care cer anu
larea hotăririi de anexare de către 
Israel a teritoriului ocupat din zona 
înălțimilor Golan, ministrul israelian 
al comunicațiilor, Mordechari Zip- 
pori, a declarat cu cinism — potrivit 
agenției France Presse — că ..druzii 
din Golan, care afirmă că sint si
rieni și sint nemulțumiți de prezen
ta noastră in această zonă, au o so
luție . foarte simplă, Ia care sintem 
gata să contribuim : să fie evacuați 
in Siria".

Populația druză din zona înălțimi
lor Golan se ridică, in prezent, la 
15 000 de locuitori. După cum se 
știe, aceștia au declarat, începind de 
duminică, o grevă generală în semn 
de protect împotriva hotăririi Israe
lului de a anexa zona înălțimilor 
Golan și a arestării a patru perso
nalități druze locale.

TUNIS 19 (Agerpres). — Primul 
ministru al Franței, Pierre Mauroy, 
care face o vizită oficială în Tuni
sia, a declarat, potrivit agenției 
France Presse, că Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei nu poate fi în
lăturată de la negocierile privind 
căutarea unei soluții pașnice in 
Orientul Mijlociu. Poporul palesti
nian, a continuat el, la fel ca toate 
celelalte popoare, trebuie să-și exer
cite dreptul său la autodeterminare. 
El trebuie să aibă posibilitatea să-și 
făurească structurile viitorului său 
stat. O.E.P. nu poate fi înlăturată din 
negocierile între părțile care vizează 
găsirea unei reglementări globale de 
pace, a spus premierul francez.
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