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Un început bun este o garanție pentru

ÎNDEPLINIREA ÎN BUNE CONDIȚII
A PLANULUI PE 1983

In fiecare unitate, în întreaga economie trebuie să se acționeze, zi de zi, 
pentru realizarea la nivel calitativ ridicat a prevederilor la producția fizică

• Din primele zile ale anului - muncă exem
plar organizată, disciplină fermă pentru respectarea 
neabătută a programelor de fabricație, a ritmurilor 
de lucru stabilite

• O cerință primordială: producerea și livrarea, 
zi de zi, în condiții de calitate ireproșabilă a fon
dului de marfă destinat exportului

• Maximă atenție, în toate unitățile economice, 
reducerii mai accentuate a consumurilor materiale 
și energetice, creșterii susținute a productivității 
muncii, înnoirii și modernizării produselor

• Puternică mobilizare a forțelor pe șantiere
In pagina o lll-a : Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scinteii" prezenți ieri 

în mări îht'fd’prTn'Cferi TndustriOte-

pentru punerea în funcțiune la termen a capacită 
iilor de producție planificate

PRAGA 4 (Agerpres). — La 4 ia
nuarie a început la Praga Consfă
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia. '

La consfătuire participă :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. ăl P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R.P.B., conducătorul delegației ;
G. Filipoy, membru al Biroului Po
litic al CÎC. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri ; D. Djurov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., ministrul apărării populare ; 
P. Mladenov, membru al Biroului 
Politic al CjC. al P.C.B., ministrul 
afacerilor externe ; D. Stanișev, 
secretar al C.C. al P.C.B. ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — tovarășul Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al P.C.C., 
președintele R.S.C., conducătorul de
legației ; L. Strougal. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele guvernului ; V. Bilak, membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C. ; M. Jakes, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C.C. ; 
B. Chnoupek, membru al C.C. al 
P.C.C., ministrul afacerilor externe; 
M. Dzur, membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul apărării naționale ;

Din partea Republicii Democrate 
Germane — tovarășul Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., conducătorul dele
gației ; W. Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de’ Miniștri ;
H. Axen, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.S.U.G. ; 
H. Hoffmann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
apărării naționale ; G. Mittag, mem

bru al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
afacerilor externe ;

Din partea Republicii Populare 
Polone — tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.P., conducătorul de
legației ; J. Czyrek, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. ; S. Olszowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe ; F. Si- 
wicki, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
șeful Statului major general al Ar
matei poloneze ;

Din partea Republicii Socialiste 
România — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, con
ducătorul delegației ; Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului ; Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe ; general
colonel Constantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale ;

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Janos Radar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
conducătorul delegației ; G. Lazar, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Consiliului 
de Miniștri ; P. Varkonyi, secretar 
al C.C. al P.M.S.U. ; L. Czinego, 
membru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul apărării naționale ; F. Puja, 
membru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul afacerilor' externe

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — tovarășul Iuri 
Vladimirovici Andropov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., conducă
torul delegației ; N. A. Tihonov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri ; A. A. Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor exter
ne ; mareșal al Uniunii Sovietice 
D. F. Ustinov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării ; K. V. Rusakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Consfătuirea a fost deschisă de to
varășul Gustav Husak, care a salutat 
cu căldură delegațiile țărilor frățești.

Participanții la consfătuire au 
păstrat un. moment de reculegere in 
memoria lui Leonid Ilici Brejnev.

Prima ședință s-a desfășurat sub 
președinția tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, conducătorul delegației 
R. P. Polone.

Cea de-a doua ședință a fost 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România.

La consfătuire sint dezbătute pro
bleme actuale ale luptei pentru pre- 
întîmpinarea pericolului războiului 
nuclear, ale menținerii și întăririi 
procesului de destindere internațio
nală, ale întăririi securității și dez
voltării cooperării în Europa.

La consfătuire ia parte mareșalul 
Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, co- 
mandant-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Funcția de 
secretaț- general al Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia o înde
plinește la această consfătuire D. 
Spacil, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 

’Cehoslovace. ' ’"

O MARE ÎNDATORIRE^O MARE RĂSPUNDERE A MINERILOR

Sporirea bazei proprii de materii 
prime și energetice a țării

PRODUCJiA DE CĂRBUNE ÎN 1983

MUNCA
— terenul afirmării depline 

a personalității umane

— La Conferința Națională a parti
dului s-a subliniat din nou necesita
tea creșterii și mai puternice a pro
ducției de cărbune și substanțe mi
nerale utile, metalifere și nemetalife
re. Privit prin această prismă, care 
este bilanțul anului 1982 ți ce sar
cini revin industriei extractive in 
anul 1983 ?

• r~ într-adevăr, la Conferința Na- 
âonală a partidului' s-a pus un accent 
Ca totul deosebit pe necesitatea creș
terii mai accentuate a bazei de ma
terii prime minerale din resursele 
interne, in special a celor energetice: 
lignit, huilă, șisturi bituminoase. 
Toți lucrătorii din industria minieră 
sint conștienți de importanța sarci
nilor ce le revin și țin să-și afirme 
deplina lor mobilizare pentru înde
plinirea exemplară a o- 
biectivelor și programelor 
speciale stabilite de con
ducerea partidului, perso
nal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Anul 1982 s-a 
încheiat cu citeva rezul
tate bune. Mă refer la 
faptul că s-au extras și 
livrat consumatorilor cu 
circa 2,5 milioane tone 
lignit mai mult decit in anul 
1981. Totodată, multe unități, prin
tre care intreprindgrile miniere 
Cimpulung, Căpeni, Filipeștii de Pă
dure, Comănești, Horezu, au îndepli
nit și chiar depășit planul anual de 
producție. Si la producția de mine
reuri metalifere și nemetalifere pu
tem evidenția unitățile din subordi- 
nea Centralei minereurilor Baia 
Mare, care au realizat planul la 
cupru in concentrate sau cele din 
subordinea Centralei minereurilor 
Deva, care au îndeplinit și depășit 
planul la plumb și zinc in concen
trate. Din păcate, pe ansamblul mi
nisterului nu s-a îndeplinit planul la 
toate produsele miniere, nerealizări 
mai mari inregistrindu-se la cărbune 
(peste 5 milioane tone), la minereu 
de fier (circa 40 000 tone) și la cupru 
in concentrate (circa 2 400 tone).

Ion LĂZARESCU,
ministrul minelor

Tn anul 1983, ținind seama de in
dicațiile date de conducerea de partid 
și de stat cu privire la creșterea ac
centuată a producției fizice de ma
terii prime minerale, industriei ex
tractive ii revin sarcini deosebite. 
Citeva cifre ilustrează acest lucru : 
producția de lignit va crește față de 
realizările din 1982 cu 13 milioane 
tone, iar cea de huilă extrasă cu 1 
milion tone. La metalele neferoase 
in concentrate creșterile sint de 5—8 
la sută, iar la substanțele nemetali
fere sporurile de producție sint co

CONVORBIRILE Scinteii
LA ÎNCEPUT DE AN

relate cu cererile beneficiarilor. In 
anul 1983 va incepe, in premieră na
țională. exploatarea șisturilor bitumi
noase, urmi nd să fie produse două 
milioane tone.

— Țlnind seama de greutățile în
tâmpinate in anul 1982 in îndeplinirea 
planului, îndeosebi la producția de 
cărbune, ce măsuri au fost luate in 
vederea realizării exemplare a obiec
tivelor propuse in 1983 ? Ce capaci
tăți de producție noi vor fi puse in 
funcțiune in anul 1983 ?

— Ca urmare a indicațiilor și 
orientărilor date de conducerea parti
dului și a statului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
elaborat un amplu program de 
măsuri prin care s-au stabilit po
sibilitățile și căile concrete de 
creștere a producției fizice de căr
bune, șisturi bituminoase și mi

nereuri. Astfel, s-au luat măsuri 
pentru creșterea gradului de folosire 
a utilajelor tehnologice din dotare, 
îmbunătățirea organizării producției 
și a muncii, creșterea gradului de 
recuperare a rezervelor din zăcămin
te și de valorificare a substanțelor 
minerale, asigurarea, formarea și 
perfecționarea personalului muncitor. 
Prin înseși prevederile de plan, in 
acest an căutăm să recuperăm rămi- 
nerile in urmă la lucrările de desco- 
pertări, deschideri și pregătiri, res
tanțe care au influențat negativ ni
velul producției in ultimii ani. Astfel, 
dacă in anii 1981 și 1982 s-au desco- 
pertat 52,4 milioane mc și, respectiv, 
74,4 milioane mc, in acest an se pre
vede să se excaveze 115,2 milioane 
mc de steril. La lucrările de deschi

deri s-au executat 32 134 
m in 1981 și 35 434 m in 
1982, iar in acest an sint 
planificați 41 852 m în 
sfirșit, la lucrările de pre
gătiri s-au efectuat 26 243 
m în 1981 și 186 700 m in 
1982, in acest an urmind 
să se execute potrivit pla
nului 206 567 m. Totodată, 
in acest an vor fi puse in 

funcțiune noi capacități de producție 
pentru lignit in județele Gorj. Vilcea 
și Mehedinți, in bazinele miniere 
Rovinari, Jilț. Amaradia-Tîriia, Li
vezile, Prunișor ; pentru huilă — in 
județul Hunedoara, in bazinul Văii 
Jiului ; pentru șisturi bituminoase — 
la Anina, in județul Caraș-Severin ; 
pentru minereuri cuprifere — la Mol
dova Nouă, Roșia Poieni și Valea 
Morii. Datorită sprijinului primit din 
partea conducerii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pu
tem spune că sint asigurate toate 
condițiile materiale necesare pentru 
îndeplinirea planului de producție pe 
acest an.

Convorbire realizată de
Ion TEODOR

(Continuare în pag. a V-a)

MINERI, OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ!

Dezvoltarea bazei proprii de materii prime și energetice este o îndatorire 
patriotică, o cerință a întregii economii, o condiție fundamentală pentru progresul 
multilateral al patriei noastre socialiste. Faceți totul pentru creșterea mai 
puternică a producției de cărbune, de substanțe minerale utile, metalifere și 
nemetalifere, pentru sporirea eficienței în acest sector vital al economiei naționale!

Omul a parcurs o 
foarte lungă istorie in 
care apartenențele sale 
păreau, și in bună 
măsură chiar erau, 
separate sau opuse. 
De o parte se situa 
corpul, de cealaltă 
— sufletul, la un pol 
se configurau muncile 
materiale, iar la polul 
opus — activitățile spi
rituale. Dedublările 
practice, social expli
cabile, au născut o 
seamă de dualități teo
retice in consecință, 
astfel incit la un 
moment dat divorțul 
și incomunicabilitatea 
dintre extreme le apă
rea aproape ca o fa
talitate celor ce ii erau 
supuși. A fost nevoie 
de un șir de restruc
turări istorice • obiec- 
ttve, care au început 
in secolul trecut și 
s-au accentuat in cel 
prezent, in planul pro
gresului civilizatoric 
si intr-al desăvirșirli 
lui revoluționare, ca 
omenirea sau părți ale 
ei avansate să fi pu
tut ajunge la conști
ința omogenizărilor, la 
o gindire monistă in 
toate interogațiile ți 
soluțiile ei.

Cadrul schițat este, 
presupun, cel adecvat 
si pentru înțelegerea 
omului ca ființă pu
blică. De fapt, ei est: 
integral acceptat și 
pină la capăt investi
gat în această calitate 
a lui, in unitara ,lui , 
condiție publică, doar, 
după ce s-a elibțjr * 
de amintitele aliena^,,' 
Fiindcă și în situația 
dată a funcționat’ <*’a> 
plin acea lăuntrică
ruptură a condiției
omenești care a dus 
la reciproca înstrăinare 
dintre caracteristicile 
ei publice și cele pri
vate. Aceste două 
sfere s-au izolat una 
de alta, între omul 
privat și omul public 
s-au deschis prăpăstii 
aproape de netrecut, 
individualitatea, cu în
rădăcinările. preocu
pările, interesele ei, 
comunica tot mai greu 
si mai puțin cu colec
tivitatea — restrinsă 
sau de tot cuprinză
toare — în care se 
înscria sau ar fi tre
buit să se Înscrie. Mult 
invocatul individua
lism burghez reflecta 
(și, evident, exacerba

totodată) condiții de 
viață axate pe proprie
tatea privată asupra 
mijloacelor de pro
ducția. De bună sea
mă, producția capita
listă cu deosebire nu 
se punea în acțiune 
dșcit, prin eforturi co
mune, atita doar că 
mecanismele ei pre- 
dispuneau, în același 
timp, la atomizări si 
izolaționisme, drept 
care se ajungea și la 
iluzia că recuperarea 
frustrărilor economice 
sau politice va fi cu 
putință exclusiv intr-o 
total „privatizată" e- 
xistență a individu
lui...

Nu intîmplător am 
adus vorba despre

Ion IANOȘI

producție, fiindcă șan
sa istorică principală 
a recuplaiii persona
lității și colectivității 
tot in sfera ei, a mun
cii creatoare de. valori, 
este și va fi cu pu
tință. „Eliberarea mun
cii". vechea și înnoita 
lozincă a socialiștilor, 
implica și o eliberare 
in și prin muncă. Pină 
și pentru ca omul 
să-și. poată nestinghe
rit manifesta forțele 
în alte domenii de 
exteriorizare, el va
trebui să pună de
plină stăpirfjre pe
principala zonă de
interacțiune a sa activă 
si reciproc activiza- 
toare cu lumea, care 
este munca, producția, 
producerea bumrrilor 
și a valorilor. Acesta 
este șt motivul pen
tru care se păstrează 
iluzorii, în cel mai 
bun caz binevoitor 
utopice, toate presupu
nerile care reduc vi
itorul liber al omului, 
inclusiv libertatea ma
nifestărilor lui pu
blice. doar Ia domenii 
exterioare muncilor 
efectiv muncite de el. 
Drumul de la extrema 
„privatizare" a vieții 
la redobîndirea dimen
siunilor publice defi
nitorii trece obligato
riu și primordial prin 
înnoitele acțiuni și 
activități de producție. 
Prezența publică a 
omului se verifică, să 
zicem așa, mai cu sea

mă prin ce și cum 
muncește el, prin re
lațiile pe care, in pro
cesul producerilor e- 
fective. le statornicește 
cu semenii săi..Socia
lizarea accentuată și 
din ce in ce mai ac
centuată a muncii de 
tip industrial, dacă 
este consecvent explo
rată in condiții ce ii 
sint favorabile. nu 
poate sâ nu sporească 
și coeficientul public 
al vieții pe care o des
fășoară practic omiu 
de azi și de miine. 
Creșterea rosturilor 
publice ale activități
lor economice se inter
ferează și se va inter
fera, totodată, cu o 
similară creștere a lor 
din cadrul acțiunilor 
politice sau manifes
tărilor spirituale.

Nu ne vine ușor să 
denâsim schemele dim
ie moștenite in gin
dire, de aceea mai 
obișnuim să oouneih 
una alteia prezențele / 
noastre private și pu
blice, într-un mod care 
nu nai corespunde 
realității. In fapt ele 
se întrepătrund și se 
susțin reciproc, și n i 
doar in cadrul pr >- 
ducției de sorginte și 
de eficiență colective. 
Ce altceva este, în 
fond. întregul proces 
de instrucție, de la pri
mele la ultimele lui 
trepte, decit o înscrie
re in colectivități a fie
cărei distincte indivi
dualități ? Oare nu i se 
chiar spune acesteia 
„instrucție publică", 
ceea ce nicidecum nu 
duce sau nu ar trebui 
să ducă la nivelări, ci 
tocmai la accentuarea 
stărilor de personali
tate ? Ideea că ar pu
tea să existe vreun 
colț de suflet atit de 
„privat" incit asupra 
lui să nu se fi exerci
tat nici o influentă 
„publică" este în cel 
mai bun caz naivă. 
Fiecare ins e născut 
intr-o anume parte 
de lume și de țară, 
vorbește o limbă, moș
tenește o psihologie a 
respectivei colectivi
tăți, se realizează prin 
intermediul ei. Ceea 
ce, din nou, nu trebuie 
în ni'-i un caz să ali
menteze iluzia unei to-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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u- 
____ ...__  _____ _ pe 
șantierul hidrocentralei Porțile 
de Fier II. împreună cu oame
nii din formația sa, el execută 
cu o precizie milimetrică „tipa
rele" in care se toarnă betoane- 
le și prind contur dimensiunile 
marelui obiectiv. Meseria a in- 
vățat-o la Bicaz. Apoi a lucrat, 
rind pe rind, la alte cinci hidro
centrale de pe Bistrița. Apoi a 
mers „pe Argeș in sus". Apoi, la 
Porțile de Fier I și de la.pune
rea primului țăruș se află aici, 
la Porțile de Fier II. In cei 32 
de ani de muncă pe șantierele 
hidroenergetice ale țării, Nicolae 
Ciortan i-a învățat meseria de 
dulgher pe zeci și zeci de tineri. 
Mulți dintre ei l-au urmat pe 
toate șantierele. Cu toții ii spun 
„profesorul". Și este !

Pianist la 10 ani

Prin conținutul major, prin com
plexitatea problemelor dezbătute, 
prin orientările date, Raportul pre
zentat de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința Națională se înscrie 
ca un bogat tezaur al gindirii crea
toare, ca un amplu și concret pro
gram de muncă al fiecărei organiza
ții de partid, al fiecărui colectiv. 
Tocmai de aceea, ideile, sarcinile cu
prinse în acest document progra
matic se cer să fie temeinic dezbă
tute și însușite de fiecare comu
nist, de fiecare om al muncii, apli
carea lor constituind obiectul unor 
largi acțiuni politico-organizatorice și 
educative, menite să ridice răspun
derea și inițiativa tuturor, să cul
tive spiritul activ, angajant in trans
punerea în practică a hotărîrilor 
adoptate de înaltul forum al comu
niștilor. Acestui scop ii sînt acum 
subordonate și în municipiul Vaslui 
toate formele și mijloacele muncii 
de partid, care, cu promptitudine și 
suplețe, urmăresc adaptarea cerințe
lor generale la specificul fiecărui do
meniu de activitate, al fiecărui loc 
de muncă.

„Buna pregătire a producției unui 
nou an începe prin realizarea exem
plară a planului pe anul anterior" — 
iată deviza sub care și-a des
fășurat întreaga activitate în 
ultimele două luni ale anului 
trecut comitetul de partid de la ÎN
TREPRINDEREA DE PRELUCRA
RE A LEMNULUI. Tovarășul Ion 
Marcu, secretar al comitetului de 
partid de aici, ne spunea că, după ce 
s-a întors de la Conferința Națională 
a partidului, unde a participat ca 
deîegat, prima sarcină pe care a re
zolvat-o a fost de a organiza popu
larizarea documentelor, studierea și 
însușirea temeinică a acestora. Șe
dința comitetului de partid, a activu
lui său a permis conturarea unor 
acțiuni clare. La panourile de afi
șare, la gazetele de perete au fost 
expuse documentele conferinței, au 
apărut articole cu opinii și angaja

FAPTUL!
I

DIVERS
li spun 
„profesorul"

Nicolae Ciortan este șeful 
nel brigăzi de dulgheri de

Gabriel Bită are 10 ani si este 
elev in clasa a IV-a a Școlii nr. 
6 din Botoșani. Pină la cei zece 
ani ai săi, Gabriel a obținut, ca 
pianist, numeroase premii repu
blicane, inclusiv la ultima ediție 
a Festivalului național „Cînta- 
rea României". Repertoriul său 
cuprinde numeroase piese de 
concert din creația muzicală na
țională și universală. De curind, 
el a apărut ca solist Intr-un 
foarte pretențios concert susți
nut împreună cu orchestra sim
fonică din localitate. Pină il vom 
vedea și pe afișele altor orches
tre simfonice din țară, să adău
găm doar că ținărul pianist este 
și un strălucit elev la învăță
tură.

-------------------------  ÎN SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl HOTĂRÎRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE ------------------------.
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Casă-muzeu
Potrivit dorinței eminentului 

dascăl Mihail M. Câmpean din 
satul Goreni, județul Mureș, 
după petrecerea lui in neființă 
casa în care a trăit și a studiat 
a intrat in patrimoniul statului 
și a devenit acum muzeu. Aici 
se păstrează numeroase vestigii 
arheologice strinse cu pasiune in 
timpul vieții de dascălul mure
șean. Sint expuse, in ordine cro
nologică, piese de mare valoare 
istorică și documentară datind 
din epoca neolitică și a bronzu
lui, renumitul tezaur monetar 
roman de la Sînrăsii, descoperiri 
arheologice din perioada da- 
co-romană alături de cele din 
feudalismul timpuriu, toate în
soțite de un bogat material ex
plicativ și ilustrativ, casa-mu- 
zeu de la Goreni constituind 
o vibrantă lecție de istorie. DIVERSITATE, CALITATE, PROMPTITUDINE 

în prestările de servicii pentru populație
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Patinoar la... 
hipodrom

Corespondentul „Scînteii" pen
tru județul Prahova, Constantin 
Căpraru, ne semnalează că toți 
șoferii care și-au condus mași
nile la începutul acestui nou an 
prin dreptul stației PECO, de 
lingă Hipodrom, pe șoseaua 
dinspre București au constatat, 
cu surpriză, că Ploieștiul are un 
nou patinoar artificial. Patinoar 
cu gheață groasă, sănătoasă. De 
unde și pină unde ? Din negli
jența celor de la Grupul între
prinderilor de gospodărie comu
nală și locativă. In zona respec
tivă au curs sute și sute de tone 
de apă potabilă de la o mare 
conductă spartă. Nici luni, 3 ia
nuarie, „riului" nu i se pusese 
stavilă, „patinoarul" luind pro
porții îngrijorătoare nu numai 
pentru siguranța circulației ru
tiere. După atita risipă fără rost, 
nu se poate să nu intre Și cine
va ...la apă.

Un apel
„Trecind de 70 de ani și fiind 

și suferindă, m-am mutat din 
Baia Mare, unde locuiam, la fiul 
meu, in municipiul Călărași, 
unde m-am stabilit definitiv. La 
plecarea din Baia Mare am fă
cut toate formele pentru ca 
dosarul de pensie să-mi fie 
transferat la Călărași, dar..."

Și incepind cu acest „dar", ci
titoarea noastră Ana Rocscu ne 

încăscrie „cu amărăciune" că 
din septembrie așteaptă să-i 
vină pensia la Călărași. ~ 
pensia nu i se poate inmina pen
tru că nu i-a sosit dosarul. Care 
dosar are numărul 18625. Cei din 
Baia Mare spun că l-au trimis, 
cei din Călărași dovedesc că nu 
l-au primit.

Hotărît lucru : dosarul 
împotmolit pe undeva pe 1 
Baia Mare — Călărași via... 
rocrația.

Zorzoane pe...

Dar

s-a 
ruta 

. bi-
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Conferința Națională a partidului, analizind condițiile infăptuirii pre
vederilor de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, a hotărît, 
concomitent cu alte măsuri, dezvoltarea și diversificarea in continuare 
a prestărilor de servicii pentru populație. In acest domeniu, Planul 
național unic de dezvoltare economico-socială pentru 1983 a prevăzut 
un ritm inalt de creștere - respectiv 12 la sută. La Conferința Națională 
s-a relevat că prin valorificarea unor noi resurse este posibilă depășirea 
acestui ritm.

Pentru a evidenția cum se va materializa acest ritm, ne-am adresat 
tovarășului Valeriu GEORGESCU, secretarul Consiliului pentru coordona
rea și indrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii 
pentru populație, care ne-a relatat:

— înainte de a ne referi la pre
vederile propriu-zise — ne-a spus 
interlocutorul — trebuie evidențiat 
rolul important ce revine prestărilor 
de servicii pentru populație în noua 
etapă de dezvoltare a țării. Așa cum 
a subliniat in repetate rîndurl tova
rășul Nicolae Ceaușescu, întreaga ac
tivitate de prestări de servicii, acti
vitate complexă și larg cuprinză
toare, este menită să satisfacă Ia timp 
și in condiții cit mai bune solicitările 
populației. Aceste solicitări sînt, in 
mod firesc, în continuă creștere, 
urmînd ritmul și evoluția exigențe
lor vieții moderne, cu cerințele ei 
mereu mai ridicate de promptitudi
ne, calitate și diversitate. Pentru a-i 
implica mai profund, mai susținut și 
într-o viziune unitară oe toți presta
torii de servicii în angrenajul com
plex al dezvoltării economico-sociale 
pe plan local, prevederile privind 
prestările de servicii au fost incluse, 
incepind cu acest an, in programul 
de autoconducere și autoaprovizio» 
nare teritorială.

— Pe ce posibilități de realizare se 
întemeiază ritmul inalt de dezvoltare 
a prestărilor de servicii în anul care 
a incenut ?

— Ritmul de creștere prevăzut 
pentru noul an se înscrie la cote mai 
înalte față de ritmurile stabilite pen
tru întregul cincinal oe temeiul rea
lizărilor efective obținute în primii 
doi ani ai cincinalului. Astfel, este de 
remarcat că s-a acționat cu mai 
multă consecventă pentru mărirea 
numărului de unită*!. Cnns'liile ocu
lare județene, UCECOM, Centro- 
coon au realizat anroape în întregime 
sarcinile pe cincinal nrivind înfiin
țarea de unități noi. Concret, au fost
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Păpuși, maimuțe, cățeluși, 
sicuțe cu fundiță, elefanți, 
gete mișcătoare, iepurași, 
clame de mașini, reclame de ți
gări, reclame de uleiuri, 
turi din reviste, papagali 
păiați, ursuleți de catifea...

Și inventarul zorzoanelor, 
„abțibildurilor" ve care le 
servi in interioarele unor auto
turisme, pe borduri și pe gea
muri ar putea continua la nes- 
firșît, după gustul și fantezia 
„apropitarului". Multe din ele 
reduc vizibilitatea sau distrag 
atenția celui de la volan, ceea 
ce înseamnă tot atîtea peri
cole pentru siguranța circula
ției.

Mai nou, în 
ceput de an, 
numai astfel 
sorcove, ci șl 
fel de înscrisuri în zona port
bagajelor : „Atentie, 
„Nu posed CASCO". „N'i 
lovi că plă'ești „Ai grijă, 
copil". (Să-i trăiască !).

tăie- 
im-

al 
ob

aceste zile de în- 
am întîlnlt nu 

de autoțnrisme- 
unele cu fel de

fragil !“, 
mă 
am
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IRubrică realizată de 

Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii^J

Hărnicia
De cînd se știu, locuitorii satului 

Jirlău, județul Brăila, au fost agri
cultori. Așa au apucat de la părinții, 
de la bunii și străbunii lor : să cul
tive cereale, legume, să crească ani
male. Țărani-țărani ; meșteșugari 
erau puțini in săt : un potcovar, un 
dogar, un dulgher... Ce trebuia mai 
mult unui sat aflat în inima Bărăga
nului 1 De aceea, despre Jirlău nu se 
aflase prea departe ; doar în județ 
erau cunoscuți jirlăienil, pentru hăr
nicia lor.

Din 1979 însă...
...Iși amintește Stelian Dima, pre

ședintele cooperativei agricole de 
producție :

— Mă pomenesc într-o zi că vine 
la mine un tinăr, plecat de mai mulți 
ani din sat. îmi arată citeva coșuri 
pentru piață și pentru biciclete, îm
pletite din răchită. O frumusețe, nu 
alta. Și-mi spune : „Uite, nea Stelică, 
la ce lucrăm in Rîmnicu Sărat". 
I-am strins mina și l-am rugat să 
ne mai lase coșurile, să le vadă și 
alții.

— Si ?

mente ale oamenilor muncii ; pro
paganda vizuală a fost regîndită, îm
prospătată și orientată pe direcțiile 
de acțiune ale anului 1933. Informă
rile politice din adunările generale 
de partid au avut drept temă : „Sar
cinile concrete' ce revin din docu
mentele Conferinței Naționale". Tot 
cu acest prilej, un accent deosebit 
s-a pus pe transpunerea in practică 
a îndemnului mobilizator al secreta
rului general al partidului de a se 
acționa cu cea mai mare răspun

Prin autoanaliză exigentă la măsuri ferme pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor economice

dere pentru desfășurarea ritmică a 
întregii producții, astfel ca în anul 
1983 să nu mai fie nici un produs 
nerentabiL

— In activitatea consiliului oame
nilor muncii, la întrunirile biroului 
executiv al acestuia, ca și la fiecare 
loc de muncă — ne spunea tovarășul 
Dan Berbescu, directorul unității — 
se simte o intensă mobilizare gene
rală pentru a acționa intr-un climat 
de ordine și disciplină, de răspun
dere și exigență, în vederea realiză
rii exemplare a sarcinilor în noul an.

în acest scop, sprijinul întregului 
activ de partid s-a cerut să fie în
dreptat cu precădere spre atelierele 
cu „locuri înguste", în special acolo 
unde se realizează sarcinile de ex
port. Firește, s-a avut în vedere un 
sprijin concret, efectiv, acordat la 
fața locului prin forța exemplului 
personal și nu prin indicații gene
rale, ședințe sau analize intermedia-
--------- -------------------«---------  

puse la dispoziția populației de la 
orașe și sate peste 5 000 de centre și 
ateliere noi. De acum încolo se va 
urmări cu mai multă atenție ampla
sarea judicioasă pe teritoriu a uni
tăților prestatoare, considerînd mul
țumitoare densitatea unităților și a 
meseriașilor în orașele reședință de 
județ și în centrele muncitorești, dar 
nesatisfăcătoare în celelalte orașe și 
în comune.

— Ați amintit că unul din indica
torii calitativi ai prestărilor de ser
vicii este diversitatea lor. Ce se pre
conizează pentru diversificarea ser
viciilor 2

— într-adevăr, de ritmurile înalte 
de dezvoltare se leagă în mod firesc 
și diversificarea, lărgirea ofertei de 
servicii, concomitent cu îmbunătă
țirea calității lor de către toți pres
tatorii. Răsounzînd nevoilor curen
te, solicitărilor populației, cele mai 
multe dintre unitățile noi asigură 
prestări in construcții, reparații și 
întreținere auto-molo, prelucrări in
termediare metal-lemn, canalizări, 
servicii de gospodărie locativă, re
parații de obiecte de uz casnic și 
gospodăresc, de îmbrăcăminte, în
călțăminte, de produse electronice 
și electrotehnice. Această tendință 
va fi continuată. Mai intens vor fi 
dezvoltate prestările in domenii 
oarecum neglijate o vreme, dar 
care sînt de un deosebit interes so
cial, privind turismul, sportul, cul
tura, agrementul.

— Ați amintit, între altele, și de 
prestările de servicii pentru popu
lația sătească. Ce ar fi de reținut, 
mai deosebit, la acest capitol 2

— Serviciile organizate în mediul 
rural se impun atenției îndeosebi

sporește valoarea resurselor locale
— Am chemat numeroși săteni. 

Le-au privit cu atenție, dar cei mai 
mulți au spus : „Asta-i prea greu 
pentru noi. Nu vezi, parcă-s făcute 
la mașină". Cîțiva, totuși, s-au încu
metat să încerce.

Acesta a fost începutul. „Cîțiva 

Din experiența locuitorilor satului Jirlău, județul Brăila

s-au încumetat să încerce". Coopera
tiva agricolă de producție a trimis 
mai intîi patru oameni „dintre cei 
care s-au încumetat" să învețe me
seria de impletitoii. Cei patru au re
venit in sat Li s-au alăturat și alții, 
în 1980, primul an de producție, s-au 
confecționat coșuri in valoare de 
120 000 lei. în al doilea an, producția 
ajunge la 560 000 lei.

— Calitatea ?
— Se lucrează numai pentru export, 

după cataloage ale unor firme de 
prestigiu 1

re, care imobilizează de fapt, ore în 
șir, importante forțe umane. în 
timpul documentării noastre, forma
țiile de muncă conduse de comuniștii 
Dorin Ioana, Titus Marcu. Victor 
Rusu șl Gheorghe Bogatu acționau 
pentru generalizarea uscării materia
lului lemnos în faza de piese semi
fabricate — și nu în faza de materie 
primă — o tehnologie ce permite 
economii de peste 20 la sută de 
energie electrică și combustibili, re
ducerea timpului afectat acestei ope-

— Viața de partid în
rații și a capacităților de producție 
necesare.

Cerința economisirii materiilor pri
me și materialelor — cerință esen
țială pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării noastre in etapa ac
tuală și în perspectivă, stabilită de 
Conferința Națională — ocupă un loc 
primordial și in activitatea pe care 
o desfășoară organele și organiza
țiile de partid din COMBINATUL 
DE FIRE SINTETICE. Din planul de 
muncă pe trimestrul I al comitetului 
de partid redăm o prevedere :

„Pentru creșterea susținută a efi
cienței economice se va continua ac
țiunea de reducere a consumurilor 
de materii prime, materiale și ener
gie prin reintroducerea in circuitul 
productiv a granulelor plastcompac- 
tate, încărcarea utilajelor Ia capaci
tatea normală, recondiționarea unui 
număr cit mai mare de piese".

Despre această prevedere din pla

prin caracterul de noutate, în sensul 
că depășesc sfera nevoilor curente. 
Cu alte cuvinte, alături de croitorie, 
cizmărie, frizerie, dulgherie sau co- 
jocărie au apărut — urmind să se 
dezvolte în continuare — unități 
cate, prin serviciile prestate, spri
jină pe producători în prelucrarea și 
reciclarea unor produse și) prin 
aceasta, în îndeplinirea programelor 
de autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială. Se asigură, astfel, o 
gamă mai variată de servicii cu ca
racter agrozootehnic, veterinar, de 
producere a alimentelor și furaje
lor. Menționez în acest sens servicii 
de incubare și livrare a puilor de o 
zi, crearea de stîne cooperatiste, în
chirierea de unelte și mașini agri
cole. Se preconizează, de asemenea, 
folosirea bazei materiale a stațiuni
lor de mașini și tractoare, întreprin
derilor agricole de stat, a altor uni
tăți cu ateliere in mediul rural, pen
tru participarea acestora la repara
rea unor bunuri de folosință înde
lungată.

— In spiritul de analiză exigentă a 
fiecărui sector de activitate, spirit 
impulsionat de Conferința Națională 
a partidului, vă rugăm să precizați 
care vor fi obiectivele pe care Consi
liul de coordonare le propune orga
nizatorilor de servicii în vederea îm
bunătățirii funcționării lor 2

— Un prim obiectiv este creșterea 
spiritului de receptivitate al condu
cătorilor unor unități sau uniuni 
coordonatoare, a inventivității, pa
siunii și interesului acestora, ca și 
ale fiecărui meseriaș față de cerin
țele cetățenilor. Un alt obiectiv este 
îmbunătățirea dotării atelierelor, în 
special pe calea auțodotării, conco
mitent cu folosirea mai completă a 
spațiilor și capacităților de produc
ție. Deosebită exigență trebuie să se 
manifeste față de calitatea presta
țiilor, față de respectarea termene
lor, prețurilor și tarifelor. Vom mi
lita mai hotărît pentru întronarea 
normelor de etică și echitate socia
listă in relațiile cu publicul.

— O idee repusă de Conferința Na
țională a partidului in centrul aten
ției tuturor sectoarelor economiei, 
tuturor oamenilor muncii, este aceea 
a folosirii cit mai chibzuite a resur
selor materiale de care dispune so

Ce-i rămine reporterului să adau
ge ? In anul trecut s-a construit o 
clădire specială, destinată micii in
dustrii, cu mai multe ateliere, in 
care lucrează peste 70 de oameni — 
împletitori, sortatori, fierbători și 
decojitori. Datorită comenzilor, tot 

mai numeroase, și datorită posibili
tăților locale, planul de producție 
s-a ridicat în 1982 la 695 000 lei. Se 
exportă zeci de mii de coșulețe in 
Olanda, Danemarca, Suedia. Calitatea 
se află pe primul plan. Nici măcar 
up singur exemplar nu a fost refuzat 
de partenerii externi.

Convinși acum de avantajele micii 
industrii, gospodarii din Jirlău s-au 
gîndit și la perspective. Pe primul 
plan al interesului — preocuparea 
pentru asigurarea materiei prime, ră

nul de muncă l-am solicitat să ne 
vorbească pe tovarășul Constantin 
Marin, secretar cu probleme econo
mice al comitetului de partid : „în 
preajma Conferinței Naționale am 
reușit să producem pentru prima 
dată în țară granule plastcompactate 
pe care le folosim în procesul de 
obținere a firelor poliesterice. Sursa 
acestor granule o constituie -căderi
le» din procesul de producție. Fie și 
numai după primele testări putem să 
afirmăm că vom realiza in 1983 o

municipiul Vaslui •—
economie de cel puțin 6 milioane lei. 
Animați de această reușită și por
nind de la imperativele ce reies din 
programele adoptate in acest sens de 
Conferința Națională, ne-am propus 
să realizăm, cu forțele noastre, o 
instalație de valorificare superioară 
a materialelor recuperabile care 
transformă firul în fibră de tipul 
R 66, care se folosește în industria 
nețesutelor sau se poate toarce etc. 
Acest sistem il vom adapta pentru 
utilizarea tuturor tipurilor de mase 
plastice ce se pot recupera".

Animatorii acestor acțiuni sînt în 
primul rind membrii colectivelor de 
agitatori, ai comisiei inginerilor și 
tehnicienilor. De reținut că ideea re
cuperării acestor „căderi" tehnologi
ce s-a născut intr-un schimb de 
experiență organizat cu partici
parea tuturor specialiștilor din u- 
nitățile de profil din Moldova, in
clusiv a unor cadre didactice din 
Institutul politehnic din Iași. Rezul

cietatea. Cum va răspunde sectorul 
prestărilor de servicii acestei ce
rințe 2

— Sînt încă foarte multe de făcut 
pentru ca întregul sector al prestă
rilor de servicii să acționeze mai 
sistematic, mai perseverent pentru 
aprovizionarea prin proprie iniția
tivă a unităților cu ceea ce le este 
necesar — aceasta fiind o condiție 
importantă a creșterii volumului, 
diversificării și ridicării calității 
prestațiilor. Se impune o orientare 
mai operativă a tuturor organizato
rilor de servicii spre folosirea unor 
resurse locale încă slab sau deloc 
aduse în circuitul economic, spre 
unele stocuri supranormative și 
imobilizate, spre unele materiale pe 
care nici industria republicană, nici 
industria mică nu le folosesc, ca și 
spre tot felul de piese de schimb și 
subansamble uzate, ce-și pot găsi 
totuși o întrebuințare. Cadrul creat 
de programele de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială contu
rează largi posibilități de soluționare 
pe plan local, sub directa coordonare 
a consiliilor populare, a multora din 
aceste cerințe, in condiții avanta
joase de economicitate și eficientă.

O sursă de deosebită însemnătate, 
care nu s-a folosit suficient pină 
acum și care poate asigura cantități 
considerabile de materiale și piese 
de schimb valoroase, de o mare di
versitate, precum și efectuarea unui 
volum important de servicii, o con
stituie achiziționarea, recondițio
narea și revalorificarea unor obiecte 
de folosință indelungată, precum și 
a altor bunuri de la populație. Mă
surile în această direcție, care sint 
încă la înceout — început făcut de 
UCECOM, dar încă nu cu cele mai 
eficiente mijloace de organizare — 
trebuie să capete o mare extindere. 
O asemenea activitate de mare inte
res trebuie să se bucure în perioada 
ce urmează de atenția pe care o im
pun spiritul gospodăresc și de econo
mie, chibzuință, grija pentru a obți
ne maximum de eficiență cu mini
mum de cheltuieli, pentru - a nu se 
irosi nimic din resursele de care dis
punem.

Convorbire realizată de
Maria BABOIAN

chita. încă din anul trecut a fost 
plantată răchită pe o suprafață de 17 
hectare, pe un teren impropiiu pen
tru alte culturi. în 1933, suprafața va 
crește la 20 hectare, asigurind răchi
tă de cea mai bună calitate.

Cit despre cîștigurile meșterilor, 
este concludent faptul că, cei mai 
mulți dintre ei, ciștigă intre 80—100 
lei pe zi, avind, totodată, posibilitatea 
de a lucra și in agricultură.

Dacă in urmă cu numai trei ani 
doar patru jirlăieni „se încume
tau" să împletească coșuri pentru ex
port, in curind numărul împletitorilor 
din Jirlău va ajunge la o sută, P40- 
filindu-se astfel o veritabilă între
prindere.

Jirlău — o localitate cunoscută pină 
nu de mult, cum spuneam, doar in 
perimetrul județului — se face as
tăzi cunoscut în lume prin munca 
și priceperea meșteșugarilor săi. 
Iată incă un argument al eficienței 
micii industrii, al cărei teritoriu de 
afirmare este practic nelimitat.

Corneliu IFRIM
corespondentul „Scînteii" 

tatele obținute și alte probleme ale 
valorificării superioare a „recupera
bilelor" vor fi popularizate tot prin- 
tr-un schimb de experiență care va 
avea loc in luna ianuarie.

Prin planul pe 1933, activitatea de 
sporire a volumului de produse li
vrate pieței externe și de reducere 
mai accentuată a importului con
tinuă să ocupe un loc de primă mă
rime in ansamblul preocupărilor or
ganelor și organizațiilor de partid, 
ceea ce face imperios necesară grija 

pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ, a competitivității fiecărui 
produs executat, dar și găsirii de noi 
soluții pentru asimilarea unor pro
duse sau materiale importate. Asu
pra acestui obiectiv — ce este re
liefat in mod clar în Raportul pre
zentat Conferinței Naționale a parti
dului — și-a concentrat atenția și 
comitetul de partid din ' ÎNTRE
PRINDEREA MECANICA. Tovarășul 
Mihai Cărare, secretar al comitetu
lui de partid, și dinsul delegat la 
lucrările conferinței, ne-a spus : 
„Avem o gamă de mașini și utilaje 
foarte diversă și modernă. Lucrul 
acesta ne permite să ne adaptăm 
producția oricînd în funcție de ce
rințele pe care le ridică economia 
națională, piața externă. Drumul pe 
care l-am parcurs de la înființare — 
august 1974 — este edificator : venti
latoare, reductoare de turații, cupla
je mecanice și hidraulice, servo- 
mecanisme și, acum, prealiaje care

CUVINTUL CITITORILOR-, 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUN<

Puterea exemplului personal
în secția mecanică grea a între

prinderii de mașini-unelte pentru 
presare și forjare din municipiul 
Tirgu Jiu lucrează un colectiv re
lativ tinăr prin virstă, dar matur 
prin bogata sa experiență de pro
ducție, prin rezultatele pe care le 
obține. în cadrul acestui colectiv 
se distinge figura maistrului prin
cipal coordonator, comunistul Ni
colae Năstăsoiu, crescut și format 
la școala „Griviței Roșii" șl reîn
tors pe meleagurile natale ale 
Gorjului.

De flecare dată îl găseș*i acolo 
unde este greu. în miezul proble
melor, in mijlocul muncitorilor 
celor 4 formații din subordinea sa, 
pe care-i îndrumă cu răbdare și 
competență. Preocupat permanent 
de introducerea tehnologiilor mo
derne, de promovarea noului, spri
jină realizarea de inovații, avind 
drept rezultate creșterea producti

Printr-o simplă schimbare de or
Zeci și zeci de cetățeni circulă 

cu autobuzele întreprinderii de 
transporturi auto Maramureș : 
locuim în comunele Brebeni. Cu- 
foaia, Bercut, alții în Tg. Lăpuș și 
lucrăm la Uzina de utilaj minier 
din Baia Mare. Dar, deși avem 
abonamente, I.T.A. nu ne asigură 
decît transportul de la domiciliu la 
uzină, iar pentru a ne întoarce 
acasă, cind ieșim din schimbul doi 
(ora 22) trebuie să parcurgem pe 
jos 14 km. Se înțelege, mai ales pe 
viscol și nămeți este aproape impo
sibil să batem zi de zi drumul res
pectiv. Trebuie să fie foarte limpe
de : nu dorim o nouă cursă special 
pentru noi, ci doar schimbată ora de 
plecare a autobuzului care circulă 
de la Baia Mare la Tg. Lăpuș. El 
are plecarea de la Baia Mare la

Cind locuințele 
in...

Recent mi s-a atribuit o garso
nieră în strada Miron Constanti- 
nescu (bl. 16 M 14, etajul 8, ap. 
99) din sectorul 6 al Capitalei. 
Bucuria mutării în noua locuință 
mi-a fost însă umbrită chiar de a 
doua zi, cind a trebuit să apelez la 
centrul nr. 4 al I.C.R.A.L. Giulești 
pentru întocmirea contractului de 
închiriere. Am solicitat inspecto
rului de teren să mi se prezinte 
mai întii garsoniera (în care ante
rior locuise o altă familie), pen
tru a vedea starea în care se află, 
și apoi să semnez actele necesare ; 
am fost însă rtefuzată. După mai 
multe zile de umblat pe la ghișeele 
centrului I.C.R.A.L., unde am fost 
întîmpinată cu totală lipsă de soli
citudine, uneori chiar cu jigniri, 
am fost nevoită — ca și alții in si
tuația mea — să semnez contractul 
și procesul-verbal de recepție în 
care se menționa că locuința este 
in perfectă stare. Altminteri nu pu
team primi cheile.

★

Nota redacției. întrucît nu este 
singurul caz semnalat ziarului pri
vind modul defectuos în care cen
trele I.C.R.A.L. pun la dispoziția 
noilor locatari apartamentele, am 
verificat această sesizare la fața 
locului. De la bun început trebuie 
precizat că cele semnalate în scri
soare corespund realității. Vizitînd 
apartamentul împreună cu lucră
tori de la centrul nr. 4 al I.C.R.A.L. 
Giulești și cu șeful acestuia, 
Gheorghe Leonard, am constatat că, 
intr-adevăr, în această locuință tre

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Buni gospodari. Ceferiștii de la atelierul de zonă C.F.R. Satu Mare 

(Ferăstrău), specializați in reparații de vagoane, au înscris la capitolul 
economii mari realizări. Organizindu-și mai bine munca, ei au economisit 
anul trecut 36 tone de combustibil tehnologic și, in paralel, 63 340 kW 
energie electrică. De asemenea, au valorificat 425 tone de fier vechi, 124 
tone de fontă veche, 1 500 kg compoziție de plumb, 475 kg bronz, 
1 500 kg tablă galvanizată, 149 mc cherestea ș.a.m.d. (V. Tibârnă, 
muncitor) • Reparații... nereparate. Autobaza I.T.A. călători din Rim- 
nicu Vilcea a trimis in luna septembrie 1982 un autobuz pentru reparații 
capitale la întreprinderea de reparații auto din Tirgu Mureș. După două 
luni a fost preluat, dar din cauza reparațiilor de mintuială, cu greu 
a putut fi adus la Rimnicu Vilcea ; pe drum era să-și piardă... ra
diatorul ; o roată i s-a blocat și a luat foc ; alte două roți i-au sărit in 
timpul mersului, iar prin plafon ploua ca afară. Cum sint controlate și 
cine garantează lucrările de reparații la I.R.A. Tg. Mureș ? (Toina Chisă- 
roiu, revizor tehnic, Autobaza 2 călători — I.T.A. Vilcea) ,

se află în faza de probe tehnologice. 
Rapiditatea cu care asimilăm unele 
produse din import sau gîndite de 
noi ne determină să ne concentrăm 
activitatea intr-un atelier de proto
tipuri. Iată de ce in programul de 
activitate al biroului comitetului de 
partid acest lucru este trecut pe pri
mul plan. Am și luat măsuri ca 
aceasta să devină fapt împlinit. Am 
selecționat oamenii și am propus co
mitetului municipal de partid înfiin
țarea unei noi organizații de partid, 
locul unde comuniștii Valeriu Barbu, 
Vasile Preda, loan Bujor și alții vor 
putea dezbate probleme ale muncii 
lor specifice".

Așadar, o inițiativă care dovedește 
cît de operativ se pot adaota viața 
de organizație, activitatea de partid 
la noile cerințe formulate de Confe
rința Națională a partidului.

„Ridicarea întregii munci de 
partid la parametri calitativi supe
riori — ne spunea tovarășul Pavcl 
Stoica, secretar al Comitetului jude
țean de partid Vaslui — impune per
fecționarea neîncetată a stilului de 
muncă. Iată de ce, imediat după 
Conferința Națională, am acționat și 
acționăm ca fiecare organ și 'organi
zație de partid să-și reexamineze 
metodele de lucru in lumina cerin
țelor actuale. Pornim de la faptul că 
problema unei noi calități in munca 
de partid nu vizează numai comite
tul județean de partid, activul și 
aparatul acestuia, ci fiecare organ de 
partid, organizație de bază, fiecare 
comunist, care trebuie să prlr'-°r,»ze 
la o profundă autoanaliză pt 
găsi noi surse de progres, d 
fecționare a propriei activităț 
tru a acționa intr-un mod d 
nou în realizarea sarcinilor 
mice complexe pe anul 1983, 1 
carea consecventă a hotăriri 
doptate de Conferința Națio 
partidului".

Virqil GHEORG1 
Petru NECULA 
corespondentul „Sein'

vității muncii, reducerea 
de cost, micșorarea efortul 
etc. Astfel, secția pe care ' 
duce a realizat în 1982 o> 
ție suplimentară în vale 
aproape 20 milioane lei, a 
misit lună de lună peste 
metal, a realizat indicatorii 
mici cu depășiri consiț 
Pentru activitatea sa, pen 
ruirea și competenta cu cai 
cește, pentru exigența pro 
lă și prestigiul de care se 
comuniștii l-au ales pe N. 
soiu secretar al organiza 
partid pe secție și l-au d, 
ca membru în consiliul oa 
muncii, în comitetul de pai 
întreprindere și în comiteti 
țean.

Ion TARBAC 
întreprinderea de mașir 
pentru presare și forjare

ora 20,20, iar noi solicităm 
cerii I.T.A. să schimbe ora 
care și să o fixeze pentru 21 
atit mai ușor este de făcu 
lucru cu cit pentru ora 20.20 
nu are nici un abonat, ci do 
soane care merg întimplătoi 
comunele noastre. Mai ară 
noi, muncitorii de la uzina 
laj minier, dăm o mină de 
și cooperativelor agricole d 
ducție din comunele de domi 
e păcat să pierdem ore între 
blind pe jos. mulți kilometr 
cu puțină bunăvoință s-ar 
rezolva lesne această proble-

Silviu LAZAR
Uzina de utilaj min 
Baia Mare

sint recepționai 
birou

Ajunsă în apartament am c 
tat multe defecțiuni care cor 
ceau procesul-verbal semr 
ghișeul I.C.R.A.L. Ușile (4 
erau vopsite, instalația sanit« 
de apă nerevizuită, conduct 
apă caldă spartă, globurile 
(3), oglinda și suportul de la 
deteriorate, tîmplăria degr- 
balconul cu multe spărturi r: 
după smulgerea din zidărie s 
rame metalice, geamul despi 
spart etc. Se înțelege că nu m 
team muta într-o asemenea 
ință înainte de a i se face, 
cum este normal, remedierii, 
cesare. Dar toate demersuril 
cute la centrul 4 I.C.R.A.L. a 
mas fără rezultat, fiind eu obi 
să fac reparațiile respective, 
întreprinderea încasase de la fos
tul locatar contravaloarea acestora.

Petrana GEANGU
muncitoare la I.T.B.

* *
buiau să se facă mai multe reme
dieri de către I.C.R.A.L., după ple
carea fostului locatar, dar acestea 
nu au fost executate.

Pentru a se preveni asemenea 
neajunsuri ar trebui ca D.G.D.A.L. 
să impună renunțarea la această 
practică și să urmărească cu stric
tețe ca semnarea proceselor-verba- 
le de predare-primire a locuințelor 
să se facă la fața locului, numai 
după ce locatarul a confruntat per
sonal mențiunile din procesul-ver
bal cu starea reală a apartamentu
lui. (Dumitru Manole).
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------------— Un început bun este o garanție pentru--------------

Îndeplinirea In bune condiții a planului pe 1983
In fiecare unitate, le întreaga economie trebuie să se acționeze, zi de zi, pentru realizarea la nivel calitativ ridicat a prevederilor la producția fizică

Organizarea exemplara a lucrului 

și disciplina in muncă sint decisive

■ LA ÎNTREPRINDEREA DE POMPE „AVERSA" BUCUREȘTI

— ...Și pe deplin realizabile — ne 
asigură tovarășul Paraschiv Stănescu, 
secretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii. Argumentele? în întreprindere 
s-a acordat o atenție deosebită pre
gătirii producției anului 1983. Dar 
cel mai edificator argument îl con
stituie faptele, rezultatele obținute in 
producție din primele două zile ale 
anului, așa cum se poate constata pe 
întregul flux de fabricație...

...Secția turnătoria de fontă. Aici 
notăm că pe 3 ianuarie s-au produs, 
peste media zilnică obișnuită, 3 000 
kg fontă lichidă ; în ziua următoare, 
adică ieri, alte 5 000 kg. Brigada con
dusă de Ernest Moțse lucra cu între
gul efectiv* 1 la execuția unor repere 
pentru o serie de pompe destinate 
exportului ; cea condusă de Tudor 
Simion turna corpurile pentru pom
pele necesare termocentralei de la 
Rovinari. „Prezența este foarte bună, 
organizarea și aprovizionarea — la 
fel, iar producția se desfășoară nor
mal, ne spune maistrul Simion. Și 
dacă în prima zi de lucru am turnat 
15 corpuri de pompe, cu trei mai 
mult decît realizăm în medie, azi 
vom realiza în plus și o serie de 
piese de schimb pentru utilajele din 
dotarea întreprinderii".

Marți, 4 ianuarie. Sintem la Intre- 
irinderea de pompe „Aversa" din 
Capitală, unde ne-am propus să ur- 
nărim cum a debutat activitatea 
iroductivă din noul an.

Precizăm, de la început, că răspun- 
urile primite în timpul documentă- 
ii noastre în legătură cu această 
emă au fost unanime : „bine, foarte 
iine“. Dar asupra semnificațiilor 
oncrete ale acestor aprecieri vom 
eveni. Să notăm mai întii citeva 
intre sarcinile ce revin oamenilor 
nuncii din această unitate în cel 

■•te-al treilea an al cincinalului.
— Obiectivele pe care ni le-am 

iropus in noul an — ne spune ing. 
lugen Zarcula, directorul tehnic al 
atreprinderii — sint deosebit de 
omplexe, mobilizatoare. Ele vizează, 
u precădere, laturile calitative, de 
ficiență ale activității productive, 
bunăoară, produsele noi și moder- 
jzale vor trebui să dețină in acest 
n o pondere de peste 48 la sută din 
aloarea producției-marfă, urmind 
ă fie introduse în fabricație o serie 
e noi produse de înaltă tehnicitate
I complexitate, cum sint pompele 
entru centralele atomoelectrice și 
Ite tipuri de pompe speciale. La 
indul său, exportul va spori de peste 
•ei ori față de anul trecut. De ase- 
ienea, răspunderi sporite ne revin 
l în ceea ce privește creșterea pro- 
uctivității muncii, reducerea cheltu- 
elilor materiale de producție și va- 
irificarea materialelor refolosibile.
După cum se observă, sarcinile pe 

jre și le-a asumat colectivul intre- 
rinderii bucureștene in acest an sint 
eosebit de complexe, mobiliza- 
>are...

...Atelierul strungărie ușoară. Pre
tutindeni, la fiecare loc de muncă, 
se lucrează dțn plin. „Aprovizionarea 
mașinilor și lucrările de întreținere 
a acestora s-au asigurat din ultima 
zi a anului trecut — ne spune șeful 
de brigadă Marin Petre. Prezența 
este de 100 la sută, așa că acum, din 
primele zile ale anului, lucrăm cu 

toate forțele, in ritmul planificat". 
Reținem insă și remarca strungaru
lui Bălănică Gabriel, care ne relata 
că in atelier se resimte lipsa uleiu
rilor și emulsiilor.

...Atelierul montaj ușor. Aici se fi
nalizează o bună parte din producția 
întreprinderii. Pe un panou, citim : 
„Un minut pierdut zilnic este echi
valent pentru secția noastră, lunar, 
cu timpul de lucru necesar montării 
a 92 pompe". „Este un calcul care 
exprimă un mare adevăr : buna or
ganizare și disciplina sint decisive 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
sporite din acest an — ne spune ing. 
Silviu Gruia, șeful atelierului. Toc
mai pentru a nu pierde nici un minut 
din timpul de lucru, au fost întoc
mite din vreme graficele de pro
ducție pentru fiecare loc de muncă 
și brigadă. Aceasta a permis cunoaș
terea din timp a sarcinilor ce revin 
fiecărui lucrător, o bună organizare 
a producției, să realizăm un ritm 
înalt de fabricație din primele zile 
ale anului, cînd trebuie să fabricăm 
o serie de pompe necesare punerii în 
funcțiune a unor obiective de inves
tiții foarte importante de la Midia- 
Năvodari, Turceni, Rovinari, Dro- 
beta-Turnu Severin ș.a. Ca urmare,

Oțel peste plan din primele zile

ale anului

Zilnic, de la marele Combinat 
siderurgic din Hunedoara trebuie să 
fie expediate însemnate cantități de 
metal beneficiarilor din țară și 
partenerilor externi. Iată de ce, încă 
din primele zile, de fapt încă din 
primele bre ale noului an, în secțiile 
cu „foc nestins" ale combinatului 
munca a continuat cu intensitate 
pentru realizarea producției de me
tal prevăzute. In complexul flux 
tehnologic al producerii metalului, 
cocsarii sint cei care dau „tonul", 
adică întîi și intii trebuie să existe 
cocs pentru ca furnaliștii, oțelarii și 
laminatorii să-și poată desfășura 
activitatea in mod normal. 

în 3 ianuarie am finalizat peste 300 
de pompe, depășind astfel ritmul din 
graficele de producție, așa cum o 
vom face și astăzi, în cea de-a doua 
zi de lucru a noului an".

Așadar, Ia întreprinderea bucu- 
reșteanâ primele zile de lucru din 
noul an anunță un debut productiv 
bun, la nivelul sarcinilor planificate. 
Iată insă, in încheiere, citeva pro
bleme care trebuie soluționate ur
gent pentru ca ri-tmu'l de fabricație 
să se încadreze, în continuare, la 
nivelul sarcinilor de plan.
• Asigurarea oțelurilor inoxidabi

le necesare fabricației de pompe 
speciale ;
• Reanalizarea neintirziată a cotei 

de motoare electrice repartizate în
treprinderii, deoarece cota de mo
toare repartizată inițial este mult 
mai mică decît cantitatea de pompe 
contractate cu beneficiarii interni și 
Ia export ;
• Respectarea obligațiilor contrac

tuale de către I.T.A. — C.I.U.T.M.R. 
și I.T.A. — București, autobaza 6 Co- 
lentina privind asigurarea mijloace
lor de transport.

Iile ȘTEFAN

— Intr-adevăr așa este, ne spune 
inginerul Cornel Ghergheli, directo
rul uzinei cocso-chimice, pe care 
l-am intîlnit la bateria nr. 1 de coc
sificare, unde urmărea desfășurarea 
procesului de producție. Fără cocs 
nu se poate produce fontă, fără de 
care nu se poate produce in conti
nuare oțelul. De aceea, ne-am și 
străduit să începem anul cu dreptul. 
Pină azi (n.r. 4 ianuarie) am și reali
zat suplimentar 72 tone de cocs me
talurgic. Acest debut bun al produc
ției a fost posibil ca urmare a mă
surilor luate din timp pentru apro
vizionarea cu materialele necesare, 
revizuirea instalațiilor și utilajelor.

— Mai concret, despre ce este 
vorba ?

— Am început anul 1983 cu un 
stoc de cărbune cocsificabil de la 
Lupeni, de calitate corespunzătoare, 
de peste 5 000 tone. In luna decem
brie a anului trecut s-au făcut re
vizii generale la cele 5 mașini de 
șarjare, iar in secția de pregătire a 
cărbunelui s-au completat rolele1 
lipsă și s-au vulcanizat benzile de 
cauciuc care prezentau pericol de 
rupere.

— S-a putut astfel ca din primele 
ore de producție ale acestui an să 
se asigure un mers constant al tutu
ror instalațiilor din cocserie, fără 
nici un fel de oprire, a intervenit 
Andrei Petrescu, secretarul comite
tului de partid.

— Și așa vor funcționa și în conti
nuare, a întărit șeful schimbului B, 
maistrul principal Nicolae Blejan. 
Noi sîntem pregătiți pentru a ne 
îndeplini exemplar sarcinile pe acest 
an. Dacă minerii din Lupeni ne vor 
trimite zilnic cîte 1 500—1 700 tone 
cărbune cocsificabil, cu un procent 
de cenușă și umiditate cit mai scă
zute, noi ne vom face datoria...

Și la secția I furnale planul a 
fost depășit cu 480 tone fontă. Discu
tăm chiar cu șeful schimbului care 
a început noul an pe platforma fur
nalului. subinginerul Petru Bora.

— Avînd asigurate din timp cocsul, 
minereul de fier, aglomeratul, auto- 
fondantul și șpanul necesare, iar 
munca fiind organizată corespunză
tor, nu ne-a fost prea greu să depă
șim, în fiecare schimb, planul de 
producție.

Parcurgind în continuare fluxul 
tehnologic ajungem la secția O.S.M. 
II, una din marile oțelării ale com
binatului. Toate ce’e 8 cuptoare 
funcționează în plin. Producția obți
nută peste plan însumează 748 tone 
oțel. Printre fruntașii primelor zile 
ii notăm pe prim-topitorii Cornel 
Rusu, Tăiță Ilea și Emil Bighiu de 
la cuptoarele 4 6 și 8.

— Totul se desfășoară normal, ne 
spune inginerul Alexandru Dragotă, 
șeful secției. Fiecare schimb șl-a 
depășit planul și am produs numai 
oțel de cea mai bună calitate, desti
nat fabricării țevilor, cordului me
talic, industriei constructoare de ma
șini și centralelor nucleare.

— Chiar totul merge perfect 1
— Nu lipsesc, din păcate, nici pro

blemele. Avem temeri in ce privește 
aprovizionarea tuturor cuptoarelor cu 
fier vechi și fontă lichidă. Combi
natul nu are asigurată pentru pe
rioada următoare capacitatea nece
sară pregătirii fierului vechi și, cum 
în ultimul timp folosim mai mult 
fier vechi la pregătirea șarjelor, în- 
tîmpinăm greutăți.

Intrăm și într-una din secțiile care 
„finisează" munca unui șir lung de 
siderurgiști pe firul procesului teh
nologic al producției metalului : la
minorul de profile mijlocii. Primul 
nostru interlocutor a fost maistrul 
principal loan Munteanu, secretarul 
comitetului de partid :

— Anul 1982 l-am încheiat cu bine 
și am început tot așa noul an. Am 
realizat peste plan 150 tone de la
minate. Nu este prea mult, dar noi 
sintem constanți în realizări. Anul 
trecut am exportat laminate finite 
în 27 de țări și. datorită prestigiului 
cîștigat, în acest an avem sarcini la 
export la fel de mari.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

înnoirea și modernizarea produselor

— in centrul preocupărilor

LA ÎNTREPRINDEREA DE TRACTOARE BRASOV

Marca întreprinderii de tractoare 
din Brașov este bine cunoscută nu 
numai in țară, ci și peste hotare, 
produsele realizate aici fiind expor
tate in peste 90 de țări. Este un mo
tiv în plus ca, an de an, in centrul 
preocupărilor colectivului brașovean 
să se situeze înnoirea și moderniza
rea producției, ridicarea nivelului 
performanțelor tehnice și calitative. 
Iată că acum, la început de an nou, 
muncitorii și specialiștii întreprinde
rii sint puternic angajați în fabrica
ția de serie a două noi tipuri de 
tractoare : U-850 și U-l 000. Noile 
tipuri de tractoare, rod al creației 
cercetătorilor și prolectanților Cen
trului de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru tractoare 
din Brașov, în colaborare cu specia
liștii întreprinderii, sint apreciate ca 
fiind cele mai moderne și economice 
tractoare realizate pină acum de 
către colectivul întreprinderii, ele 
situîndu-se prin parametri tehnico- 
economici și funcționali la nivelul 
celor mai bine cotate produse străine 
de acest gen.

Așa cum ne-a informat inginerul 
Vasile Sechel, directorul general al 
centralei industriale de resort, noile 
tipuri de tractoare pe roți cu simplă 
și dublă tracțiune sînt echipate cu 
motoare cu 6 cilindri, realizate și ele 
în premieră națională la Brașov. 
Tractoarele au 12 viteze de mers 
înainte șl 3 de mers înapoi, gamă 
care poate fi extinsă pînă la 16 și, 
respectiv, 4 viteze, fapt ce face po
sibilă alegerea regimului optim in 
funcție de condițiile de lucru și care 
acoperă o scară de viteze între 
0,5 km și 24 km pe oră.

Noile tractoare sînt destinate me
canizării lucrărilor în agricultură, 
ele putînd executa întreaga gamă : 
pregătirea solului, semănat, întreți
nerea culturilor, împrăștierea îngră
șămintelor naturale și chimice, ad
ministrarea insecticidelor, recoltarea. 
Dar noile tractoare vor putea fi fo

losite cu rezultate bune și ca mij
loace de transport. Echipate cu di
verse mecanisme, ele pot fi utilizate 
și în industrie.

In fața cîtorva exemplare din noua 
familie de tractoare, putem aprecia 
un alt element caracteristic : do
tarea lor cu o nouă cabină de o 
concepție modernă, insonorizantâ, 
ergonomică. Cabina dispune de 
o instalație de încălzire și condi
ționare a aerului cu posibilitatea 
montării și a unei instalații de cli
matizare a aerului — in zone ale 
lumii cu climat cald. De asemenea, 
cabina mai este prevăzută cu un post 
de conducere integrat, care concen
trează toate comenzile. Acest fapt, 
ca și sistemul hidrostatic, comanda 
hidraulică a frînelor și ambreiajului 
asigură noilor tractoare o conducere 
ușoară, comodă, în condiții de de
plină siguranță.

Definitorie pentru noile tipuri de 
tractoare nu este numai complexita
tea lor ridicată, dar și asigurarea — 
în condițiile de fabricație de serie 
— a unei utilizări mai raționale a 
metalului și combustibilului : greu
tatea specifică pe cal-putere fiind 
de numai 32 kg, In timp ce consumul 
de combustibil este de 18,8—19,4 pe 
oră în regim nominal de lucru, 
niveluri echivalente cu ale celor mai 
reușite produse străine.

Datorită performanțelor pe care Ie 
au, noile tractoare au și fost solici
tate la export, existînd deja contrac
te încheiate în acest sens.

Așadar, și la întreprinderea de 
tractoare din Brașov putem consem
na un început de bun augur, care 
poate și trebuie să fie consolidat 
printr-o bună conlucrare cu între
prinderile care cooperează în reali
zarea noilor tipuri de tractoare.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
Foto : S. Cristian____ 1 y

Puternică angajare a oamenilor muncii de la sate pentru creșterea producției
la nivelul marilor posibilități ale agriculturii noastre socialiste

PREGĂTIREA CAMPANIEI DE PRIMĂVARĂ 
începe cu pregătirea tractoarelor și a utilajelor 
îum se acționează în aceste zile în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Argeș
La Conferința Națională a partidului ți la 
enara lărgită a Consiliului Național al Agri- 
ilturii, Industriei Alimentare, Silviculturii ți Gos- 
pdâririi Apelor s-a desprins cu claritate ideea, 
ibliniată de tovaiâțui Nicolae Ceauțescu, că 

agricultura noastră dispune de tot ce este nece
sar, ca ore create toate condițiile pentru ca, 
incă in cursul anului 1983, să se obțină o îmbu
nătățire radicală a activității in acest sector de 
bază al economiei naționale, care să permită 
creșterea puternică a producțiilor vegetale ți 
animale. Trăgind concluziile ce se impun atit din 
experiențele bune, cit ți din neajunsurile ce s-au 
mai manifestat in anul trecut, in toate unitățile 
agricole oamenii muncii de la sate acționează 
in această perioadă, pe un front larg, pentru 
a pregăti in cele mai bune condiții producția 
acestui an.

in ansamblul acestor pregătiri, ce vizează re
zolvarea unor probleme multiple ți complexe,

repararea tractoarelor și a celorlalte utilaje agri
cole se înscrie ca o acțiune de o importanță 
hotâritoare pentru buna desfășurare a lucrărilor 
din campania agricolă de primăvară ți in con
tinuare. Din datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii ți Industriei Alimentare rezultă că, 
pină la data de 3 ianuarie, din cele 122 803 de 
tractoare planificate au fost reparate 47 103, 
adică 38 la sută, combinatoarelc ți cultivatoarele 
fiind reparate în proporție de 58 la sută, gra
pele cu discuri - 80 la sută, semânătorile pentru 
plante prâțitoare - 43 la sută, mașinile de plan
tat cartofi - 49 la sută, mașinile de administrat 
îngrășăminte naturale - 73 la sută.

„Graficele inițiale de reparații au fost reac
tualizate, spre o se asigura ca întreaga acțiune 
să se încheie pină la data de 20 februarii - 
ne spune tovarășul Ion Necula, director general 
adjunct in Ministerul Agriculturii. In acest scop, 
Direcția generală a mecanizării a stabilit unele

Am urmărit, concret, cum se acțio
nează in această privință in stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
din județul Argeș.

Trebuie arătat că repararea trac
toarelor și a mașinilor agricole este 
mai avansată față de aceeași perioadă 
a anului trecut. O scurtă situație sta
tistică este edificatoare. Programul 
județean prevede repararea a 1750 
de tractoare și 9 980 de diverse ma
șini agricole. Graficul la zi privind 
efectuarea reparațiilor stabilit de 
Ministerul Agriculturii a fost realizat 
și depășit. Pină la 3 ianuarie au 
fost reparate 996 de tractoare, față 
de 870 planificate, lucrările fiind 
avansate și la repararea mașinilor 
agricole, cum sint : grape cu discuri, 
semănători pentru plante păioase și 
prășitoare, modelatoare, cultivatoare 

etc. ce concură la executarea lucrări
lor din prima etapă a campaniei agri
cole de primăvară. „Sintem organi
zați — ne spune tovarășul dr. ing. 
Petre Leca, directorul trustului ju
dețean S.M.A. — să încheiem repa
rarea întregului parc de tractoare și 
mașini agricole prevăzute, pînă la 
întii februarie. Aceasta va permite 
începerea mai din timp a lucrărilor 
in cimp. Ritmul bun înregistrat Ia 
reparații se datorește, în primul 
rînd, faptului că, în acest an, am 
putut începe mai devreme reparațiile, 
deoarece și lucrările agricole de 
toamnă au fost încheiate mult mai 
devreme decît în anii trecuți. In al 
doilea tind, și cel mai important 
lucru în același timp, se referă la 
faptul că, din vreme, în toate stațiu
nile de mecanizare și centrele de

măsuri pentru intensificarea și mai mult a rit
mului reparațiilor. Astfel, tot personalul tehnic 
al direcției a fost repartizat pe județe pentru 
a participa activ la organizarea muncii, aprovi
zionarea cu piese de schimb și controlul cali
tății reparațiilor. De asemenea, s-a luat măsura 
introducerii unui număr sporit de mecanizatori 
în atelierele de reparații și organizarea activi
tății în schimburi prelungite și in două1 schim
buri. Tocmai pentru a asigură continuitate ți 
realizarea unui ritm înalt in activitatea de repa
rare a tractoarelor și mașinilor agricole, conco
mitent cu intensificarea acțiunilor de recondițio
nară a pieselor de schimb uzate, decadal, ana
lizăm, împreună cu reprezentanții Ministerului 
Industriei Constructoare de Mașini ți ai altor 
ministere, stadiul livrării pieselor de schimb de
ficitare, in sccpul satisfacerii întregului necesar 
de piese pentru activitatea de reparații".

de piese de schimb. In anul 1981 se 
recondiționau 31 de repere la tractoa
rele pomicole și viticole. în anul 1982 
însă, numărul pieselor recondiționate 
a crescut la 52 — mai importante
fiind blocul motor, arborii cotiți, 
chiuloasa și axele planetare. Ceea ce 
vreau să subliniez este că. mărind 
ponderea pieselor de schimb recon
diționate, am reușit nu numai să rea
lizăm un ritm înalt de lucru la re
parații, dar și costul reparațiilor 
capitale a fost redus cu 30—35 la sută 
față de cel planificat".

Și in celelalte centre specializate 
pe repararea tractoarelor și mașinilor 
agricole de la Mărăcineni, Miroși, 
Teiu, Topoloveni, Costești și Cîmpu- 
lung există o preocupare susținută 
pentru recondiționarea unui număr 
cît mai mare de piese de schimb

reparații specializate au fost luate 
măsuri pentru asigurarea unei mari 
rezerve de piese de schimb, ansamble 
și subansambie, Ia o serie de repere 
deficitare, in marea lor majoritate 
realizate prin recondiționare".

...S.M.A. Schitu Golești. Aici se află 
un centru specializat pentru repara
rea tractoarelor pomicole și viticole, 
sectoare cu pondere in agricultura 
județului Argeș, care dețin circa o 
treime din parcul de tractoare exis
tent. Unitățile agricole beneficiare au 
și primit 500 din cele 600 de tractoare 
trimise aici la reparat. Care este se
cretul acestor realizări ? „Secretul, 
dacă putem să-l numim așa, constă 
în recondiționarea unui mare număr 
de piese de schimb — ne spune to
varășul Ion Roșu, șeful centrului de 
reparații. Practic, noi nu ducem lipsă 

uzate. Dealtfel, se poate afirma că 
in județul Argeș, această problemă 
de interes major pentru buna desfă
șurare a activității de reparații a 
tractoarelor și mașinilor agricole, iși 
are o rezolvare aproape deplină. Pînă 
la finele anului 1983 — aflăm de la 
Trustul S.M.A. — prin introducerea 
unor noi metode și tehnologii, numă
rul pieselor de schimb recondiționa
te va spori la 85—90 la sută din to
talul reperelor care sînt posibil de 
recondiționat. In felul acesta, valoa
rea pieselor recondiționate in ansam
blul cheltuielilor de reparații a trac
toarelor și mașinilor agricole va trece 
de 120 milioane lei.

Tovarășul Moise Popescu, directo
rul S.M.A. Mărăcineni. ne-a vorbit 
despre preocupările „la zi" ale spe
cialiștilor și mecanizatorilor de la a- 
ceastă stațiune, in privința extinderii 
recondiționărilor. Este vorba de re
cuperarea și refolosirea prin recon
diționare a brăzdarelor de plug din 
oțel manganos, oțel adus din import. 
Pină acum toate brăzdarele uzate din 

acest tip de oțel se aruncau la fier 
vechi. în județul Argeș se folosesc 
cam 20 000 de brăzdare pe an, ceea 
ce, la un cost de 140 lei bucata, în
seamnă că anual se aruncau trei mi
lioane de lei. Prin punerea la punct 
a unei tehnologii de recondiționare 
a acestor brăzdare va fi posibilă re
introducerea lor în circuitul produc
tiv. Tehnologia respectivă este sim
plă și stă la indemina oricărei sta
țiuni pentru mecanizarea agriculturii. 
Ea constă in decuparea din brăzda
rele uzate din oțel manganos cu du
ritate ridicată a 4—5 fișii, sub formă 
de daltă, care apoi se atașează prin 
sudură, ca piese active, la brăzdarele 
ce se produc acum din material cu 
rezistență scăzută, care în solurile 
de tip smolniță și podzol din județul 
Argeș nu rezistă mai mult de 2—3 
zile. Recondiționate in acest fel brăz
darele actuale pot fi folosite un 
timp îndelungat.

Deci activitatea de reparare a 
tractoarelor și mașinilor agricole este 
în plină desfășurare. „Realizarea sar

cinilor sporite ce ne revin în anul 
1983, la nivelul exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Ple
nara lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii — ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Catană, secretar al comite
tului județean de partid — impun, ca 
o condiție hotâritoare, să fie pregă
tite in cele mai bune condiții trac
toarele și celelalte utilaje agricole. 
Aceasta pentru a putea Începe și 
executa la timp lucrările din cam
pania agricolă de primăvară. De a- 
ceea, au fost luate măsuri ca în fie
care fermă din cooperativele agricole 
și întreprindere agricolă de stat, co
lective de specialiști să facă recep
ția tractoarelor și a tuturor utilaje
lor și să urmărească calitatea repa
rațiilor efectuate, tocmai pentru a 
preintimpina orice „surpriză" la de
clanșarea lucrărilor agricole de pri
măvară".

Aurel PAPADIUC 
Gheorqhe CIRSTEA

A
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„Fronturile de lucru" ale propagandei

PRIORITĂȚILE PRODUCȚIEI
cru. Multe acțiuni de propagandă 
pierd pe drum dacă nu sint însoțite 
de măsuri organizatorice concrete, 
Tocmai de aceea, după dezbateri, 
unde s-au făcut unele propuneri, am 
alcătuit colective care, reunind spe
cialiști de la mai multe com
partimente, aveau sarcina să le ducă 
la bun sfirșit. Iată un exemplu. 
Pînă nu de mult, axele și bucșele de 
la broșile de rectificat pe mașini spe
ciale, care lucrează la turații de 
pînă la 100 000 rotații pe minut, se 
aduceau din import. Intii am studiat 
broșa împreună cu Un colectiv de 
maiștri și muncitori. Era necesară o 
execuție extrem de fină, de precisă, 
pentru a rezista la turația respectivă. 
O eroare doar de o sutime de mili
metru ar fi făcut ca broșa respectivă 
să se rupă ca o ață. Am antrenat spe
cialiști de la controlul de calitate, 
care dispuneau de aparate pentru 
depistarea oricăror erori de execuție. 
De cîteva ori am dat greș. Dar noi 
am încurajat în continuare oamenii. 
Orice creație tehnică implică un risc. 

Lucrul esențial 
este ca oamenii 
antrenați in acest 
proces să fie în
conjurați de 
credere și ca 
tă lumea să 
cepte ideea 
izbinda poate să 

nu apară la prima încercare, și cel 
mai adesea nici nu apare. Dar ea 
va fi întotdeauna de partea celui ce 
perseverează.

— Ați avansat o idee pe care v-am 
ruga să o detaliați : anume că efi
ciența unei acțiuni de propagandă 
este condiționată de buna organizare 
a activității din domeniul respectiv.

— Buna organizare a muncii, a ac
țiunilor și inițiativelor pe care le 
lansăm, este condiția esențială a suc
cesului. Degeaba chemăm oamenii să 
economisească, dacă ei observă că 
prin însăși slaba organizare a mun
cii se risipesc energie, materii pri
me ș.a.m.d. Iată, pînă acum, cînd un 
muncitor constata că anumite scule 
sînt uzate venea la magazie și soli
cita altele noi. Astăzi, nimeni nu pri
mește scule noi pînă nu le predă pe 
cele uzate, care sint adunate la de
pozitul central, examinate de către 
o comisie și sortate pe categorii : 
unele ce pot fi reascuțite și refolo- 
site, altele utilizate pentru confecțio
narea altor SDV-uri etc. Numai prin 
gospodărirea mai rațiijpală a SDV- 
urilor am obținut o economie de circa 
8 milioane lei.

Importante reduceri ale consumu
lui de materii prime și materiale — 
îndeosebi metal — s-au realizat și pe 
calea modernizării tehnologiilor.

In fond, decisivă pentru succesul 
activității de modernizare a tehnolo-- 
giilor, de recuperare și refolosire, de 
asimilare a produselor noi a fost ati
tudinea specialiștilor față de nou. 
Sufletul pus în toate aceste direcții, 
ambiția de a face loc cit mai mult 
noului, a reprezentat, dacă vreți, cea 
mai bună propagandă pentru 
tehnică. Aș spune că meritul 
al organizației de partid, este 
cultivat cu toată stăruința 
tehnică, de a fi ridicat-o la rang de 
preocupare centrală, de a fi făcut din 
ea țelul de fiecare zi al colectivului.

Convorbire realizată de
Paul DOBRESCU

Ideea de a scrie acest material 
și de a-1 continua prin alte articole 
referitoare la stilul de muncă in ac
tivitatea de propagandă ne-a venit, 
aici, la Sinaia, la întreprinderea de 
mecanică fină, în discuția purtată 
cu secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Ion Grama. Tăcut la 
vorbă, comunicînd mai mult prin 
semnificația și puterea de convin
gere a faptelor decît prin cuvinte, 
interlocutorul este un reprezentant 
fidel al acestui colectiv muncitoresc 
care impresionează prin realizări 
deosebite, prin constanța lor in timp. 
Dealtfel, trebuie să mărturisim ci
titorului că în prima zi lucrătoare 
a acestui an ne-a fost foarte greu 
să-1 intilnim pe interlocutor, plecat 
în secții ca să vadă, la fața locului, 
dacă toate sectoarele lucrează din 
plin, dacă toată lumea este prezen
tă, intr-un cuvînt dacă se respectă 
măsurile stabilite în ultima decadă 
a lunii decembrie, pentru ca pro
ducția să aibă un demaraj corespun
zător în noul an. „Să văd și să ajut", 
cum ne spunea, ca 
munca să se des
fășoare așa cum 
ne-am planificat, 
adică normal, de 
la început.

— Deci, tovară
șe secretar, dacă 
ar fi să numiți o 
preocupare prioritară a activității de 
propagandă, a muncii de partid în 
general, la care v-ați referi ?

— Nu am deloc ezitări în formula
rea răspunsului, pentru că de ani de 
zile prioritatea noastră numărul unu 
se numește creația tehnică. Iată ce 
motivează această opțiune. Peste 94 
la sută din personalul muncitor este 
calificat prin școlile profesionale sau 
licee industriale. Avem in întreprin
dere circa 250 de specialiști cu studii 
superioare și peste 200 de maiștri. 
Fluctuația este minimă, doar de trei 
la mie ; practic, de la întreprinderea 
de mecanică fină nu se pleacă decît 
în armată. Dacă dispui de o aseme
nea dotare umană, nu ar fi păcat să 
nu-ți fixezi un obiectiv care să o va
lorifice cit mal bine? Și care ar putea 
fi acest obiectiv, dacă nu creația teh
nică, adică mijlocul prin care solu
ționezi cel mai eficient toate obiecti
vele ce se ridică in fața economiei 
noastre — de la creșterea productivi
tății muncii la 
rilor specifice.

— Stimularea 
obiectiv central 
pagandă din ultimii ani, nu a alter
nat, cel puțin în anumite perioade, 
cu alte obiective ?

— Pentru perioade mal scurte am 
urmărit, firesc, și alte obiective. De 
pildă, în anul 1980, absențele nemo
tivate înregistraseră un număr destul 
de mare. Era semnalul că o stare de 
indisciplină putea să se instaleze. Fi
resc, am concentrat mijloacele de 
care dispunem și în această direcție. 
Absențele au scăzut sensibil și anul 
trecut au fost in medie de două ori 
mai puține decît în 1980. Dar obiec
tivul prioritar a rămas, cum vă spu
neam, creația tehnică. Pentru că cel 
puțin în cazul colectivului nostru, 
pentru posibilitățile noastre, acesta 
este mijlocul care ne asigura izbinda. 
Și dacă vorbim de stil de muncă în 
activitatea de propagandă, atunci eu 
cred că definitoriu pentru un stil

judicios de muncă este stabilirea 
concretă a priorităților, și mai ales 
a aceleia care asigură succesul. Ea 
poate fi diferită de la un an la altul, 
de la o perioadă la alta, de la un co
lectiv la altul, în funcție de proble
mele ce se ivesc. Dar a stabili care 
este sarcina de bază, la un moment 
dat, a urmări realizarea ei prin toate 
mijloacele, iată ce cred eu că poate 
asigura izbinda. Și fiecare colectiv 
trebuie să-și stabilească calea lui 
specifică de a iz.bindi.

— Revenind la creația tehnică, cum 
a urmărit propaganda acest obiectiv 
central ?

— Dacă propaganda se luptă doar 
cu „cazuri" se risipește spre „amă
nunte" și la un moment dat s-ar 
putea să nu mai poată face față 
acestora. Ea trebuie să se concentre
ze mai intii asupra atmosferei de 
exigență, cea care preintimpină apa
riția problemelor, și-ți dă posibili
tatea să te concentrezi asupra lucru
rilor esențiale. Realizarea noastră de 
bază cred că ține de instaurarea a-

Însemnări despre stilul de munca 
în activitatea politico-educativd Poezia între mit și cotidian*)

in- 
toa- 
ac- 
că

diminuarea consumu-

creației tehnice ca 
al activității de pro-

cestei atmosfere de răspundere și 
exigență. Iată, să vă dau un exem
plu, semnificativ, cred eu. Fără a 
primi vreo indicație anume, specia
liștii unității noastre au trecut la 
asimilarea și fabricarea în serie a 
duzelor de erbicidare pentru agricul
tură, subansamble importate pină 
acum pe mari sume plătite in devize 
libere. In același context, se poate 
menționa și asimilarea pompelor de 
injecție de 6,8 și 12 secțiuni pentru 
motoarele MTU și P 24, care pînă 
acum se importau. Am fabricat deja 
cîteva sute de asemenea pompe, iar 
pînă la sfîrșitul cincinalului numărul 
lor se va ridica la circa 3 000. Dacă 
avem în vedere că la fiecare pompă 
se realizează o economie de 3 000 de 
dolari, este limpede că numai pe 
această cale economia națională va 
fi degrevată anual de un considera
bil efort valutar. Și ceea ce cred 
eu că trebuie cu deosebire re
levat este că aceste economii nu se 
regăsesc în bugetul întreprinderii, ci 
numai la nivel național, dar este cu 
atit mai meritoriu pentru specialiștii 
noștri că nu au pregetat să învingă 
toate greutățile pe care le ridică asi
milarea unui produs nou, contribuind 
astfel la ușurarea efortului valutar 
al țării. Puteau foarte bine să ridice 
din umeri sau să spună că nu se 
poate, mai ales că nu le revenea di
rect această sarcină. Dar nu au bătut 
în retragere ; mai mult, s-au oferit 
singuri, și acest lucru spune totul.

— Și totuși, v-am ruga să insistați 
asupra cîtorva forme ale muncii po
litico-educative pe care le-ați folosit 
cu mai mult succes în procesul de 
stimulare a creației tehnice.

— Creația tehnică are și ea obiec
tive precise. Unul din acestea este 
reducerea importului. Am organizat 
cu produsele și sculele care 
acum se importau și trebuiau 
asimilate microexpoziții. S-au

1 dezbateri în jurul lor. Și aici 
eu să atrag atenția asupra unui lu-

creația 
nostru, 
de a fi 
creația

CRONICA FILMULUI

După „înghițitorul de 
săbii", inspirat de scrierile 
lui Sahia, Alexa Visarion, 
prin Năpasta, revine la 

lui Caragiale. In 
„Năpasta" se con- 
pasionanta inves- 
a universului 

se duc
ca- 

mai 
des- 
an-

opera 
filmul 
tinuă 
tigare 
ragialean,
departe propuneri și 
chideri ale tratării 
terioare, scenice. Evident, 
se valorifică și se continuă 
interesante considerații 
critice asupra „Năpastei", 
acelea ce au sesizat in pie
să o imagine gravă și dra
matică a condiției umane, 
ecourile unui epos cu echi
valențe în tragedia grea
că și, peste ani, în proza 
sadoveniană ; virtuți de 
esențialitate și universali
tate.

Alexa Visarion este pre
ocupat să releve in „Nă
pasta" mai presus de dra
ma psihologică și rurală 
aspectele și virtualitățile ei 
existențiale, să contureze 
lumea „Năpastei" în epura 
unui tragism modern. O 
face prin intermediul unor 
imagini de realism esenți- 
alizat, obsedat de relația 
dintre viață și moarte, 
dintre ambiguitatea și ten
siunea vieții, dar mai ales 
de șansa omului de a ră- 
mîne om.

Filmul începe cu o scenă 
luminoasă, de un dina
mism intens, scena jocului 
tumultuos și in ritm ameți
tor in timpul căruia in 
Dragomir încolțește, odată 
cu dorința, gindul supri
mării rivalului. Un termen 
de contrast maxim cu sec
vențele ce urmează. Crima 
a distrus vitalitatea ele
mentară. Tiranică, memo
ria evenimentului trecut 
(asasinarea lui Dumitru) a 
oprit curgerea firească a 
vieții, a oprit parcă timpul 
in loc cu ani de zile, dila- 
tind mereu și mereu acea 
clipă a suspiciunii și tato
nării dramatice. Normali- 
tății conviețuirii dintre
soți i-a luat locul tensiu
nea, neliniștea, pînda,
acea stare de trezie a con- 

, științei ce frizează, para-

doxal, nebunia. Regizorul 
propune un continuu para
dox al comportamentelor. 
Anca este amenințătoare 
prin însăși prezența ei. 
Hăituit fără încetare, Dra- 
gomir 
festindu-se 
tructiv, 
rare să 
ce știe 
cu nici
lui Dumitru, de care pro
tagoniștii vorbesc adesea, 
apare în film la fel de in-

disimulează mam- 
violent, des- 

incercînd cu dispe- 
obțină cu sila ceea 
că nu poate obține 
un preț. „Umbra"

pînă 
să fie 
inițiat 
vreau

Reduse la maximum, obi
ectele din acest spațiu al 
tragediei (toporul, lampa, 
mereu aprinsă, luminarea 
ce arde pină la capăt, 
cumpăna din fața casei ; 
prin extensie — șoarecele 
stingher și infricoșat) 
pătă valoare 
contribuind la 
ră de teroare, 
ticipînd la un 
al judecății nemiloase. Și 
exterioarele imaginate sint 
altceva decît acele cadre 
necesare variației de decor 
(pe care le intilnim în 
ecranizări sau la teatru fil
mat). Sînt modalități de 
raportare a omului la na
tura înconjurătoare (aici —

O viziune

cinematografică a

dramei „Năpasta"
sistent ca și în ochii minții 
lor. La fel se va întîmpla 
cu viziunea lui Ion. Și re
gizorul face ca visul, nă
lucirea, imaginarul să ca
pete drept de realitate, să 
se configureze și să irum- 
pă cu aparența deplinei 
materialități în real — 
căci ceea ce filmează el 
este mai mult decît o dra
mă psihologică, este o 
psihodramă cu ecouri exis
tențiale.

Ceea ce era in piesă o 
cerință a unității de loc 

. devine aici metafora grăi
toare a unei lumi închise, 
fără ieșire. Văzută din 
afară, casa lui Dragomir și 
a Ancăi (decoruri : arh.
Marcel Bogos) e mare, fru
moasă și spațioasă. înăun
tru — dialogul celor doi se 
desfășoară într-o încăpere 
cu lumină puțină, intr-un 
spațiu închis, limitat, un 
fel de cameră de tortură, 
de celulă cu multe uși pă
relnice, în care apar subit, 
nefiresc, Gheorghe și Ion.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul — 15; Cavoul de 
familie — 19,30; (sala Atelier) : Aș- 
teptîndu-1 pe Godot — 19.
0 Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Seară 
Schubert — 18.
• Opera Română (13 18 57, la Sala Pa
latului) : Rigoletto — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vîn- 
zătorul de păsări — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra4* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormîntul călărețului avar — 19; (sala

ca
de simbol, 
o atmosfe- 
secretă, par- 

ceremonial

Casa de cultură a sindicatelor 
din Galați cunoaște, și in aceste 
zile, o animație deosebită. Echi
pa de teatru se pregătește pen
tru noi reprezentații in cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", iar Io cercul de balet 
cei mai tineri participanți Io 
festival deprind tainele dansului

Foto : E. Dichiseanu
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16,30
17,00
17,50
18,00
20,00

20,20

20,40

22,00

20,00

21,20

22,00

pline de 
mutei, 

de epui- 
o lume 
sufletesc 

de

nice și mai ales 
cruzime (umilirea 
lipsa de milă față 
zarea lăutarului), 
pentru care vidul
îndeamnă la „crearea1 
intimplări (uciderea ciine- 
lui), o lume care așteaptă 
evenimentul, senzaționalul. 
Aspirației eroilor, spre ab
solutul dreptății el ii con- 
trapune grotescul trist și 
mizer al mediului înconju
rător. Anca va împlini, 
asemenea Antigonei sau 
Vitoriei Lipan, legea, din- 
du-1 pe criminal pe mina... 
pe mina cui 1 Cine îl 
judeca pe vinovatul 
„Năpasta" ? Cine, din 
mea în care trăiesc .

1. va 
din 
lu- 

Anca

un desiș întunecos), la res
tul lumii ; posibilități de 
originală articulare a pers
pectivei etice a..............
Să ne amintim, 
sens : fuga aceea 
tă și imposibilă 
parcă intr-un cerc in al 
cărui centru parcă domină 
„pluta înaltă") a lui Dra
gomir și Ion. Să ne amin
tim drumul spre ocnă al 
lui Dragomir (simetric în 
film cu cel dinspre ocnă 
al lui Ion), voluptatea cu 
care acesta este împins, lo
vit, hăituit sălbatic pe dru
mul de țară, „printre oile 
ce behăie prostesc speriate 
de propriile tălăngi". Visa
rion creează, fructificînd 
și date ale nuvelelor cara- 
gialiene, universul notabi
lităților satului, ce au de
mis de la statutul etic ce le 
revenea, personaje de un 
grotesc derizoriu și tragic 
in același timp ; oameni 
cufundați într-o petrecere 
tristă și mizeră, din care 
se defulează instincte jos-

Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poezia 
muzicii tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar cu 
sifon — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 19,30;
(sala Studio) : Inele, cercei, beteală 
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19.30, 
(sala Giulești, 17 01 10) ; Dragostea 
prințesei — 15.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română4*

filmului, 
in acest 
dispera- 
(mișcare

și Dragomir, se poate ridi
ca deasupra „năpastei" ? O 
întrebare pe care pare a 
și-o pune Anca dînd cu 

.ochii de prezumtivii jus
tițiari și realizînd, poate, în 
acel ceas al doisprezecelea, 
ceea ce o apropie de Du
mitru, odată cu imensa 
singurătate care o încon
joară.

îndrumarea actorilor, 
forța lor individuală, rela
ția lor reciprocă dețin un 
rol fundamental in acest 
film care nu scapă în în
tregime de mrejele tea- 
tralității. „Năpasta" ne con
fruntă cu mari actori in
tr-o demonstrație de înal
tă măiestrie. Calificativ ce 
se potrivește și excepțio
nalei actrițe ce face aici fi
gurație, incarnînd visul lui 
Ion, Leopoldina Bălănuță, 
și lui Vladimir Găitan (în 
rolul fără cuvinte al lui 
Dumitru) și tinerei Vale
ria Sitaru (Muta) ori lui 
Dorel Vișan (un Gheorghe 
cu ponderea unui martor

(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec — 
18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu“ (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19.
• Teatrul „Ion Creangă4* (50 26 55) :
Albă ca Zăpada — 10; Și cu Daniela, 
zece • 17.
• Teatrul „Țăndărică4* (15 23 77) la 
clubul I.C.T.L.) : Ileana Sinziana — 
10.
• Circul București (11 01 20) : Mup
pets... la circ — 19,30.

cinema
• Quo vadis homo sapiens : FERO
VIAR <50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

Telex
Ecran de vacanță : „Misterul lui 
Herodot". Partea a n-a
Viăța culturală
Universul remellor
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal • Un nou an de mun
că. Din primele zile, amplă mobi
lizare pentru îndeplinirea planu
lui
Socialismul — societate a echită
ții sociale, a muncii și demnității 
umane • Mersul Irevocabil al is
toriei către o societate fără clase 
Film artistic : „Cursa". Premieră 
pe țară. In distribuție : Red Skel- 
ten, Sally Forrest, Monica Lewis, 
Regia : Rey Rowland
Telejurnal

PROGRAMUL 2

Telejurnal • Un nou an de mun
că. Din primele zile, amplă mobi
lizare pentru îndeplinirea planului 
Scena și ecranul
Buletinul rutier al Capitalei
Din țările socialiste. Cronică var- 
șoviană
Dominantele culturii muzicale ro
mânești. Marile teme ale creației 
de operă și balet. Colaborează dr. 
Gheorghe Firea și dr. Grigore 
Constantinescu
Telejurnal

inevitabil și catalizator a. 
acțiunii). Dorina Lazăr, 
Florin Zamfirescu și Cor
nel Dumitraș desfășoa
ră un joc de factură 
expresionistă, mizînd pe 
alocuri pe un anume 
hieratism și altădată pe pu
terea de expresivitate a 
unor fine nuanțe ale privi
rii, ale mișcării mîinii, ale 
răsucirii corpului. Actorii 
pătrund cu inteligență in 
zonele ascunse ale perso
najelor, dau rezonanță gla
surilor tainice ale rolurilor, 
propun un cumplit „dans al 
morții" incarnind starea de 
„posedați", sufocarea, ten
siunea nervilor ce nu pot fi 
ținilți, a pindei, dar și a 
spaimei de a fi prins in 
cursă ; trecerea de la calm 
aparent la teroare manifes
tă, ambiguitatea iubirii și 
urii, atracției și răspunde
rii, chinului și voluptății 
suferinței. Ei întruchipează 
acel stadiu in care oamenii 
trăiesc detenția in liberta
te, se află in divorț cu pro
pria viață și realitatea; iși 
văd cu ochii minții victi
mele, iși aud glasul conști
inței și izbucnesc în reacții 
instinctuale necontrolate, al 
căror sens le seapă, mani
festă o patimă destructive 
și mai ales autodevoratoare 
(Dorina Lazăr, Cornel Du
mitraș). Diferit de faimoa
sele interpretări anterioare, 
Florin Zamfirescu refuză 
nu numai accentele pito
rești, ci și pe cele natura
liste. Punînd surdină tero
rii și remușcării, actorul fi
gurează în Ion, ipostază 
absolută a „vinovatului 
fără vină", a celui ce-și 
asumă efectiv o culpă pe 
care nu a comis-o. Actorul 
accentuează în schimb li
niștea eroului în fața sfîr- 
șitului resimțit ca o elibe
rare — în contrast cu ne
liniștea in care ii lăsăm pe 
Anca și Dragomir.

Alături de muzica admi
rabilă a lui Aurel Stroe 
(sonorități ce creează at
mosferă, adincesc și modu
lează nuanțat tensiunile 
dramei), imaginea, asigu
rată de Vivi Drăgan Vasile, 
contribuie substanțial la di
mensiunea introspectivă, la 
calitățile artistice ale fil
mului „Năpasta".

Natalia STANCU

18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Năpasta : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 17,45; 20. ARTA - 17,15: 19,30.
• Secvențe : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Concurs : COSMOS (27 54 95) —
17,30; 19,30. .
© Rămin cu tine j FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17.30; 19,30.
e Prea tineri pentru riduri : P'
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Grăbește-te încet : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Actorul și sălbaticii : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 18,30.
• Cu miinile curate : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Retrospectiva filmelor de anima
ție românească — 9,15; 11; 12,45; 14,15;

Apariția unui volum de 
versuri' semnat de un scri
itor consacrat prozei și 
teatrului poate fi conside
rată un moment de respi- 
ro, o evadare dintr-un do
meniu, un „violon d’In- 
gres“. Dar nu e cazul căr
ții recent publicate de 
Dumitru Radu Popescu, 
culegere de poeme ce fac 
aproape un corp comun cu 
tot ce a semnat autorul 
pînă acum. Ca și in proză. 
Dumitru Radu Popescu ne 
oferă, în volumul Ciinele 
de fosfor, o sinteză a con
trariilor sensibile, in care 
tragicul alternează cu far
sa, realitatea cu jocul, iro
nia cu meditația, suavita
tea cu grotescul, cantabilul 
descriptiv cu ermeticul, 
monologul cu descrierea 
barocă și, totul, gindit cu 
teatralitate.

De la început, trebuie 
spus că volumul se defi
nește’ printr-o modernitate 
acută, subliniată de o ges
tică dramatică j versurile 
sint. parcă, replici emble
matice dintr-o comedie, pe 
alocuri absurdă sau numai 
aparent absurdă, pentru că 
dincolo de joc și de farsa 
mimată e vorba de exis
tenta umană și de adevă
rurile ei spuse ironic, cu 
umor trucat.

Ca și in romane, nu sînt 
sondate psihologic realități 
sau adevăruri existențiale, 
dar toate acestea sint rele
vate prin simboluri, vor- 
bindu-ni-se ironic despre 
o comedie umană greu de 
abordat prin „discursuri 
de modă veche". Sînt luate 
in răspăr și demitizate a- 
necdotele esențiale ale re
ligiei, sînt descrise cu mij
loacele antipoeziei realită
țile terne, printr-un joc ce 
ține. în parte, și de supra- 
realism.

Iată un 
contraste 
elogiu al formelor 
me dormind

prim exemplu de 
categoriale ; un 

,For- 
în iarba de

*) Dumitru Radu 
Popescu, CÎINELE DE 
FOSFOR, Editura 
„Cartea românească".

forme / Forme visînd ca
valeri emblematici / For
me dîndu-se peste cap ca 
peștii in marea ca o formă 
de apă / forme iubindu-se 
îmbrățișate / Forme cin- 
tind, forme ejectindu-se 
din somnolența materiei" 
(Forme). Și un joc de rime, 
conceput ca pentru o nouă 
carte cu jucării : „E in el 
o mogîldeată / Cu-o um
brelă de arnici / înconju
rat de arici / De cintezoi, 
de furnici / De trei urși, 
de bibilici /.../ Ei, dacă are 
și-o rață / O poate trage 
de-o ață / O paiață-i o pa
iață / Dai doi lei 
viață..." (Noe).

Iată o mostră 
zie, cu sugestii 
te din Tudor Arghezi, text 
prozaizat ostentativ : 
mai reamintesc, 
și doamnelor, 
ce lui i-a pus 
lărie-melon, / 
Lui PozZo i-a 
un bici. / Și 
ciocnire de idei 
aici o mare urdă 
rea absurdă. /.../. 
nu-1 așteaptă 
din dește —/ Cum ar zice 
Arghezi — / Pe ăla de 
păstorește / Toate caprele 
și toți iezii ! / Să ne pu
nem cu grijă pe cap / Pă- 
lăria-melon. / Să luăm în 
mină valiza cu nisip / Si 
să începem jocul. / Bate 
gongul ! Ne vine sorocul !“ 
(Pălăria cetățeanului Sa
muel Beckett).

Uneori parabolicul ia 
forme aparent rotunde, de 
poezie clasică. străbătută 
de o idee modernă, reali- 
zind demitizarea clișeului 
mitologic : „într-o dimi
neață, înainte de ivirea lu
minii, / Cînd dezordinea 
morală batea lin și aproape 
imperceptibil ca un zefir, / 
Cuprins de un aprig delir / 
Cavalerul porni in lume / 
Către Perfecțiune, / Ieșind 
prin poarta din dos a gră
dinii, / Pe furiș, prin tufiș, 
ca un hoț / Ca un derbe
deu, ca un zeu. ca un bo- 
honț, / Păsările să nu-l ia 
în seamă, nime. / Capul

și rîzi o

de poe- 
declara-

••Vă 
domnilor 

/Că în timp 
pe cap o pă- 
Din
pus
din

bonton / 
în mină 
această 

/ A ieșit 
/ Gîndi- 
Dar nici 

sugîndu-și

său era o moară de vint ce 
funcționa foarte bine." 
(Don Quijote). Reluind 
ideea morilor de vînt, de 
astă dată proprietar fiind 
însuși poetul, ni se reface 
— după o tehnică avan
gardistă — un mic univers 
ludic : „Vînd mori de vînt / 
in stare bună / Douăzeci și 
patru de lei bucata / Co
muna Adincata / Funcțio
nează și noaptea / Cînd e 
lună." (Mica publicitate).

„Comunicatele" 
sînt ostentativ ; 
sentimentalism, 
este, nefardată. ,_r_7____
poezia e revelată ca stare 
cotidiană, ca o consecință 
a altei înțelegeri a vieții : 
„Numele meu umblă prin 
ziare./ Ca o greșeală de 
tipar / Poezia nu se mai 
scrie din cuvinte / Sint ne
cesare blocuri de marmo
ră / Se scrie cu idei / Alt
fel, totul e bine." (Confe
siune).

Totul trebuie citit cu un 
dicționar al ironiei în 
mină, trebuie decodificat 
cu un cifru ironologic, dacă 
se poate spune așa. Din 
acest punct de vedere vo
lumul se constituie ca un 
jurnal de vacanță (dedicat 
propriilor săi, copii), pe 
alocuri ca un joc de rime : 
„începe balul / Vin trăsu
rile imperiale / Caii, ca
lul. / Lătrînd vin din cer / 
Cu gulere Frans Hals I 
Partenerii de dans. / Pe la- 
trodrom / Se deschide ba
lul / Destupindu-se o bute
lie cu virgulă rom..." (Ba- 
luba). Dar, in același timp, 
cartea e și1 un anti jurnal, 
desigur ironic și autoiro
nie : „Iubito, vino să ne 
?limbăm pe lingă abator / 

n cimitire e prea roman
tic / Vino pe lingă fabrica 
de ciment / Să privim / Ce
rul plin de praf alburiu / 
Ca un ocean aerian, / At
lantic. / Iubito, bubuie in 
văzduh luna iulie. / Voi 
scrie o carte despre / Căr
țile nescrise ale scriitorilor 
celebri..." (Filimona).

Multe fragmente de poe
me sînt ușor de intarsiat în

poetice 
golite de 

expresia 
calofilic.

proza sau în teatrul 
Dumitru Radu Popescu, 
domenii slujite cu virtuozii 
tate tehnică, dar și dome
nii ce au o evidentă unita-; I 
te poetică. Pe de altă par- : 
te, versurile din volumul 
Cîinele de fosfor par o 
sinteză barocă de impresii 
epice, alternind cu o sinte
ză de replici dramatice. 
Unele poeme sint cronici 
egale cu un monolog gin- 
dit după legile spectacolu
lui, altele fragmente nara
tive detașate din romanele 
binecunoscute ale autoru
lui. dar fragmente în care 
valorile simbolice s-au 
concentrat : „S-a spus : 
grecul era orb ! / Și gata 
s-au repezit pozării / Și 
i-au făcut thioul fără ve
dere. / Doctorii docenți au 
devenit ăca- / Demicieni, 
pe văzul său stins. / Și-au 
primit cîte-o decorație 
și-o aca- / Dea. / Și min
ciuna a învins. / Cind, în 
realitate, totul e pe / Dos. / 
Păi gogoriței de-acum, nic! 
o. temenea I / Păi, să nu 
tragem la ușă și cu : / Ho
mer a fost un hipopotam 
cu / Un singur dinte / De 
linte. / Care se hrănea. , 
asemeni or- / Tacilor săi / , 
Cu iarbă verde și cu- / 
Deși nu e strict necesară 
virgula, mula ! — / Cuvin
te..." (Homer).

Din lectura volumului se 
reține impresia de poezie 
ludică, de unitate structu
rală ce se confundă cu un 
jurnal intelectual, dar pot 
fi decupate și fragmente, 
imagini extraordinare de
șipe. frtîHătpare : „Pus in 
acvariul regal al Dan.eipar-

.. cei / P.eșțjele Polonius își. . 
păstrează reflexele intac
te / Si la orele fluxului / 
Se ascunde dună perdele." 
(Acvariul regal). Sau : 
„Dar luarea în ușor / A re
alității / E o boală a spiri
tului." (O boală).

Ca poet. Dumitru 
Popescu profesează aceeași 
integrală „F“ de care s-a 
vorbit și se vorbește pe 
bună dreptate.

Radu

Emil MÂNU

Două secole de artă românească*)
La capătul a mulți ani 

de lucru — ani in care 
ne-a oferit cuprinză- du-se 
toare sinteze asupra pic
turii românești, cum sînt, 
de pildă, acelea care 
alcătuiesc volumele „Pic
tura românească in 1001 i- 
magini" sau, mai recent, 
„Pictura românească" — 
criticul și istoricul de artă 
Vasile Florea prezintă iu
bitorilor de artă un 
volum, al doilea, al 
cuprinzătoare istorii a 
tei românești. Arta moder
nă și contemporană ro
mânească face obiectul a- 
cestei lucrări care continuă 
volumul I, semnat de cri
ticul și istoricul de 
Vasile Drăguț.

Referindu-se la 
niile de mare 
stilistică și ideatică 
picturii, sculpturii, | 
ficii, artelor decorative 
arhitecturii românești, 
cest volum de impresio
nante dimensiuni, apărut 
sub auspiciile editurii „Me
ridiane" și realizat in ex
celente condiții grafice, ne 
apare drept un act de re
cuperare intru totul bine
venit, menit să întregeas
că în conștiința publicului 
larg cunoașterea creației 
artistice românești deo
sebit de bogate, desfășu
rate de-a lungul secolelor 
XIX și XX. Cu știința de 
a asocia comentariului 
concret sensul adine al 
operei, autorul a descifrat 
și adus in atenția cititoru
lui idei și aprecieri care 
definesc atitudini funda
mentale ale creativității 
românești, unicitatea 
tetică a multora dintre 
crările aflate azi la

nou 
unei 

ar-

artă

dome- 
diversitate 

ale 
gra- 

> și 
a-

es- 
Iu- 
loc

•) Vasile Florea, 
ARTA ROMANEASCA 
— voi. II.

de cinste în patrimoniul 
artistic românesc. Bazin- 

pe o documentație 
riguroasă, Vasile Florea a 
re,uat, nuanțind, unele in
terpretări cunoscute, emi- 
țind noi ipoteze, stabilind 
elementele prin care pic
tura mai ales, dar și 
sculptura, grafica, 
decorative sau arhitectura, 
se încadrează specificului 
național al culturii noas
tre. Conceptul de modern, 
precizează de la început 
autorul, constituie un ele
ment definitoriu pentru 
arta laică instaurată in 
secolul XIX ca rezultat al 
întregii dezvoltări istorice 
a societății românești, artă 
pe care „n-o putem înțe
lege decît în cadrul între
gului proces de moderni
zare urmat de aceasta din 
urmă in ansamblul ei, pro
ces la baza căruia s-au a- 
fiat profunde schimbări de 
structură social-economi- 
că“. Urmărind aspecte ale 
acestor schimbări, Vasile 
Florea demonstrează cu ar
gumente concrete că de
parte de a fi un 
de mimetism sau un 
glomerat de elemente 
rogene împrumutate, 
tura românească se 
zintă ca o sinteză 
tuală majoră intre 
două mari arii ale civiliza
ției medievale europene. 
„Este de ajuns să evocăm 
nume' ca acelea ale lui 
Neagoe Basarab, autorul 
cunoscutelor „învățături", 
sau Dimitrie Cantemir, 
membru al Academiei din 
Berlin, sau modul spe
cific in care au fost asimi
late principiile 
Renașterii sau 
de către arhitecta și 
tiștii noștri, precizează 
Vasile Florea, pentru a în
țelege cit de profund s-a

integrat totdeauna cultura 
românească in cea euro
peană". Această idee fun
damentală este urmărită 
mai ales in prima parte a 
volumului, centrată asupra 
artei românești moderne 
(secolul XIX și prima ju
mătate a secolului XX). Cu 

artele privirea unui avizat com
paratist, autotul scrutează 
orizonturile largi ale cul
turii noastre, formulează 
concis observații, stabi
lește raportul valoric o- 
nest al fiecărui creator in 
acest context național. 
Dincolo de datele și deta
liile 
este 
tea 
tre, 
le unei 
căreia t 
tat și 
terior 
șețea 
diție de care erau 
gați „zugravii de 
care marchează 
nul atit de imoortant 
modernizării, al 
picturii românești.
tribuția pe care artiștii se
colului XIX, artiști de 
importanța lui Negulici, 
Rosenthal, Iscovescu, Szat- 
mary, Lecca, Tattarescu au 
adus-o la dezvoltarea pic
turii românești, au sprijinit 
sinteza „menită să 
greze într-o ope ă 
experiențele acumulate", 
sinteză pe care dealtfel a 
realizat-o în epocă Theo
dor Aman. Urmărind în 
continuare datele perso
nalităților celor mai im
portanți artiști, români, a- 
firmați în prima jumătate 
a secolului XIX, Vasile 
Florea se arată preocupat 
de valorile individuale de 
o deosebită însemnătate 
pentru conturarea școlii 
românești de pictură. Pa

concrete ale evoluției 
subliniată originalita- 
mesajului artei noas- 
ivită din străfunduri- 

i creații populare 
artiștii i-au cău- 

cunoscut 
și nu doar 
exterioară.

fenomen 
con- 
ete- 
cul- 
pre- 

spiri- 
cele

Goticului, 
Barocului 

ar-

i-au 
sensul in- 

frumu- 
O tra- 
încă. le- 
subțire", 
fenome-, 

al 
laicizării 

Con-

inte- 
mare

I

ginile închinate picturii 
interbelice ne demonstrea
ză, de exemplu, prezența 
unui spirit critic respon
sabil, remarcabil prin fi
nețea analizei și judeca
ta dreaptă. Lucru cu atit 
mai complicat cu cit au
torul insuși recunoaște di
ficultatea de a studia 
„foarte de aproape" feno
menul artistic. „Lipsa u- 
nei suficiente distante
timp, ne spune autorul, 
care să dea cercetătorului 
posibilitatea de recul in 

' fața fenomenului de artă 
studiat, fenomen care n-a 
trecut încă teribila „pro
bă a timpului", 
lui ne fiind deci 
de istorie" antrenează ine
vitabil „caracterul provi
zoriu al concluziilor sau 
mai bine zis al opiniilor 
ce pot fi avansate, cu atit 
mai mult cu cit majorita
tea artiștilor luați in con
siderație se află ei înșiși 
in diferite stadii, uneori 
provizorii, ale devenirii si 
cristalizărilor artistice".

Cu aceeași remarcabilă 
luciditate, autorul desci
frează liniile directoare ale 
evoluției artei plastice ro
mânești contemporane, cu 
accent predilect asupra pic
turii.
ginea 
calme, deschisă 
modalităților de

in

C. 4

valoarea 
validată

Autorul oferă ima- 
unei receptivită'i 

tuturor 
  exnrima- 
re, o prezentare obiectivă 
" a celor

mai de seamă artiști con
temporani. Ilustrația a- 
cestei cărți, deosebit de 
bogată, servește demon
strațiilor teoretice, con
tribuind la conturarea ți
nui univers artistic speci
fic, original — cel al artei 
românești.

și vnlorificatoare

Marina PREUTU

16, Margarete pentrti castelană •— 17,30; 
19,30 : DOINA (16 35 38).
• Imperiul contraatacă : BUCUREȘTI
(15 61 54) - 9; 11.30; 14,15; 17; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 11,15; 14; 17;
19,45, PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20.
• Bani grei î SALA MICA A PALA
TULUI —17,15; 20, CENTRAL (14 12 24) 
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Operațiunea „Anti-tigru44 : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Legea Antarctidei î LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20.
• Raidul vărgat î SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Cavalerii teutoni s GIULEȘTI 
(17 55 46) — 11; 14,30; 18.

• Tăunul : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17,15; 19,30.
• Capcană pentru general : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Teheran ’43 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 18,30.
• Ordin : nu deschideți focul : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17.30: 19,30.
• Papillon : STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19, MODERN (23 71 01) — 9; 12; 
16; 19.
• Anna celor o mie de zile : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 11,15; 14; 16,45; 19,30.
• Jandarmul se însoară : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Războiul stelelor : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8; 11, VICTORIA (16 28 79) 
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Zbor mortal : FESTIVAL (15 63 84) 
13,30; 15,45; 18; 20.

• Vrăjitorul din Oz ; CULTURAL 
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18.15: 20,15.
• Amnezia : EXCELSIOR '65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 23,15. TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Piedone Africanul : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
• Comedie mută ’77 : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Safari Express : VOLGA (79 71 26) 

■— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Pierdut și regăsit : LIRA (317171)
— 15,30; 18; 20.
• Superpolițistul : MIORIȚA (14 27 14)
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Șeriful din Tennessee : AURORA 
(Itf 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• ’ Provocarea dragonului : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
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MESAJE DE FELICITARE

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII REPUBLICII

r

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Irakului șl al meu personal, vă adresez cele mal calde felici
tări și cele mai bune urări, cu ocazia sărbătoririi de către poporul român 
prieten a 35 de ani de la proclamarea Republicii in țara dumneavoastră. 

Doresc să reafirm și cu acest prilej profunda noastră încredere în dez
voltarea și trăinicia relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare, în beneficiul intereselor noastre comune, al cauzei generale 
a păcii șt neamestecului in treburile interne.

Vă dorim dumneavoastră deplină sănătate și fericire, bunăstare și pros
peritate poporului român prieten.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

0 mare îndatorire si o mare răspundere a minerilor

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii, în numele 

Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina, vă salutăm fră
țește și vă felicităm pentru succesele obținute în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

In consonanță cu celelalte țări ale comunității socialiste, România apără 
dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și decide propriul destin, se prp- 
nunță pentru neamestecul în treburile interne ale altor țări și pentru res
pectarea suveranității și independenței fiecărui stat. România și-a stabilit, 
de asemenea, poziția sa de principiu împotriva instalării și desfășurării de 
noi rachete nucleare americane in Europa, manifestîndu-se cu energie pen
tru dezvoltarea procesului de destindere, pentru pace și securitate interna
țională, care constituie probleme vitale ale întregii umanități. Ca forță con
ducătoare a Frontului Democrației și Unității Socialiste, Partidul Comunist 
Român impulsionează participarea masivă a poporului la construcția socie- 
•ății socialiste multilateral dezvoltate.

România a acordat și acordă sprijinul său hotărît stabilirii unei noi 
■dini economice internaționale, activității mișcării țărilor nealiniate, luptei 
poarelor împotriva colonialismului, neocolonialismului și apartheidului, 

precum și formării unui front amplu de unitate, care să poată determina 
darea înapoi a politicii războiului rece, a cursei înarmărilor, a amenințărilor 
cu un holocaust nuclear, impulsionat de imperialismul american.

Felicitindu-vă la această aniversare, vă rugăm să primiți, stimați tova
răși, frățeasca noastră solidaritate internaționalistă și convingerea noastră 
că unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale va fi o garan
ție în lupta pe care, în frunte cu Uniunea Sovietică, o desfășoară țările 
socialiste și forțele progresului și democrației, pentru asigurarea și menți
nerea păcii.

ATHOS FAVA
Secretar general

al Partidului Comunist din Argentina

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii, am plă

cerea de a vă transmite dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului 
român calde salutări frățești.

Proclamarea Republicii a pus capăt monarhiei in România și a deschis 
o nouă eră în istoria poporului român.

Vă dorim deplin succes in construcția socialistă, in interesul poporului 
român, al cauzei generale a păcii, democrației, independenței naționale și 
socialismului.

Cu salutări frățești.
Comitetul Central 

al Partidului Comunist din Israel

MEIR VILNER
Secretar general

Excelenței Sale Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

în numele Partidului Muncii din Israel și al meu personal, am plăcerea 
de a felicita Republica Socialistă România, Partidul Comunist Român și pe 
dumneavoastră personal, cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a proclamării 
Republicii.

In timpul acestor 35 de ani, sub conducerea partidului și a dumneavoastră 
personal, România a făcut pași mari înainte pentru înfăptuirea țelurilor sale 
naționale.

Cu această ocazie, aș dori, de asemenea, să vă urez dumneavoastră, 
familiei dumneavoastră și poporului român un An nou fericit.

SHIMON PERES
Președintele 

Partidului Muncii din Israel

MUNCA
(Urmare din pag. I)
tale identități, a unei 
inexpresive uniformi
tăți. Trebuie să ne 
jxersăm în a ne con- 
'epe și valorifica per
sonalitatea, resorturile 
h cele mai lăuntrice, 
lai intime, mai in- 
mfundabiie, anume, 
tr-o cit mai organică 
gătură cu „ceilalți", 

toți aceia cu care 
e aflăm în relații re

ciproce mai directe 
sau mai mediate.

Omenirea va parcurge 
o lungă etapă a depă
șirii înstrăinărilor ei, 
care etapă a și început 
însă și prin care osmo
tic și organic se re
întregește individuali
tatea și „socialitatea" 
din noi. Acest drum, 
am spus, este și eco
nomic, și politic, și 
spiritual, în reciprocă 
întrajutorare. In per
spectivă opțiunile 
„sau-sau" (corp-suflet, 
material-spiritual, pu- 
blic-privat) se vor în
locui Drin „și-și", res
pectiv printr-o pe cit 
de orgițnică tot pe atît 
de suplă omogenitate a 
componentelor.

Există o, nu tot
deauna pină la capăt 
limpezită, afinitate e- 
lectivă între o serie de 
termeni, ca și între 
adresele pe care le vi
zează. Iată, „republi
ca" vine din „res pu
blica", din ideea lucru

rilor și lucrărilor pu
blice, emanate de la un 
mare număr de parti
cipant cu drepturi e- 
gale și întoarse tot 
asupra lor, ca benefi
ciu comun și comuni
tar. Dar oare această 
ipostaziere în sens 
larg și ideal nu duce, 
la caoătul prelungirii 
unor ipoteze mentale 
și realizabile in cele 
din urmă, la rime clare 
între „republică" și 
„comunism", intre „co
munism" și „democra
ție" ? Fiindcă, e lim
pede, ele toate aproxi
mează o aceeași înte
meiere a Vieții oame
nilor pe principii co
munitare. a căror sub
stanță să se articuleze 
din însumate și armo
nizate libertăți. Pro
blema problemelor a- 
ceasta și este, felul în 
care se va putea ajun
ge, și treptat se va 
ajunge, la armonizarea 
plenară a intereselor 
individuale și obștești, 
personale și sociale. 
Termenii invocați vi
zează, fără excepție, 
această perspectivă, 
păstrată multă vreme 
utopică, dar chiar și 
așa de nedisprețuit ; și 
cu atît mai puțin de 
ocolit în timpuri care 
au șl început să explo
reze căile efective de 
transmutare a visului 
de ieri în realitatea de 
miine. în lumina aces
tei luminatoare tranzi

ții către o libertate lu
cid și temeinic elabo
rată ne considerăm, in 
fapt, „republicani", a- 
parținători adică la o 
sumedenie de „treburi 
publice", intim corela
te între ele și care, pu
blice fiind, nu pot să 
nu ne preocupe în cea 
mai strictă intimitate. 
Și tocmai în calitațaa 
noastră de republicani 
ne considerăm, și sîn- 
tem, democrați, socia
liști, comuniști in a- 
cela.și timp, ca oameni 
care năzuim concomi
tent spre împliniri per
sonale și colective, ale 
fiecăruia și ale tutu
ror. Comunismul și-ar 
pierde întregul sens 
științific elaborat dacă 
nu ar fi conceput în 
prelungirea tuturor a- 
cestor valori republica
ne și democratice. El 
nu este, finalmente, 
decît o perspectivă is
torică a libertății omu
lui. Flecare pas auten
tic ce ne apropie de 
acest orizont al infră- 
țitelor libertăți este 
binevenit. Un tic ver
bal moștenit din alte 
vremuri ne face să 
vorbim despre „calea 
regală" a umanității. 
Ea, umanitatea, are de 
fapt de parcurs o 
„caie republicană", 
cale a virtuților de
mocratice și a valorilor 
socialiste, în perspecti
vă comunistă.

• ROBOTUL-INVÂ-
ȚĂTOR. In Anglia a fost 
creată o mașină de scris desti
nată deprinderii copiilor cu lite
rele alfabetului. Cind copilul 
apasă pe o clapă, „învățătorul" 
electronic pronunță cu glas tare 
respectiva literă. Pentru cei ce 
cunosc deja alfabetul este pre
văzut un program mai complex. 
Mașina pronunță unul din cele 
160 de cuvinte înscrise în me
moria ei, iar elevul trebuie să-l 
scrie corect Dacă l-a scris
corect, mașina tace, dar dacă s-a 
strecurat o greșeală, cere să re
pete „lecția". In caz că nici a 
doua oară elevul nu ortogra- 
fiază corect cuvîntul, mașina 11 
pronunță din nou, silabă cu 
silabă, literă cu literă.

• GRĂSIME... FĂRĂ 
CALORII. Un grup de cerce
tători din cadrul Universității 
din Cincinnati, statul Ohio 
(S.U.A.), a preparat un produs, 
alcătuit In proporție de 75 la 
sută dintr-un compus pe bază de 
zaharoză și 25 la sută ulei de 
palmier. Fermenții care des
compun grăsimile naturale nu 
acționează asupra compusului 
amintit, astfel incit acesta este 
eliminat din organism fără să 
sufere nici o modificare. Un 
grup de voluntari, toți supra
ponderali, care au primit, timp 
de trei săptămîni, mîncare obiș
nuită, dar preparată in loc de 
grăsimi cu acest amestec, au 
slăbit, fiecare, cu aproape patru 
kilograme, consumul lor zilnic 
fiind mai mic cu 540 de calorii.

■ Lo Fabrica de izolatori electrici 
de înaltă tensiune din Botoșani au 
ieșit de pe benzile de producție 
primele izolatoare românești, avind 
capacitatea de 1â tone/forță. Noul 
tip de izolator a fost conceput, 
proiectat și realizat în unitatea bo- 
toșăneană și are o durată minimă 
de exploatare de... 30 de ani !

■ La centrul de reparații din 
Alba Iulie al Trustului județean 
S.M.A. a fost dată în exploatare o 
nouă hală de producție, realizată 
in regie proprie. Aici se repară 
tractoare și motoare, în ritm alert. 
E și firesc. Acuș-acuș vine primă
vara I

■ 12 vagoane pe zi I Adică o 
garnitură întreagă de tren va ieși 
zilnic în acest an din halele de 
producție ale întreprinderii de va
goane din Drobeta-Turnu Severin. 
Tot în acest an se vor asimila in 
fabricație 25 tipuri noi de vagoane 
cu caracteristici tehnico-constructive 
superioare.

B In orașul Zimniceo s-a dat in 
folosință o nouă stație autoservice, 
dotată cu utilaje și echipamente 
moderne pentru testarea, repararea 
și întreținerea autoturismelor. De 
reținut faptul că ea dispune de 
captatori solari pentru încălzirea 
apei.

■ La Cîmpia Turzii s-au încheiat 
lucrările de extindere a spitalului 
orășenesc cu încă 100 de locuri. 
Totodată, el s-a întregit cu o poli
clinică, un compartiment de urgen
ță și o stație de „Salvare".

■ O nouă și modernă moară de 
grîu s-a dat în folosință la Bistrița. 
Atît fluxul de alimentare, cit și cel 
de măcinare sînt complet automa
tizate, avind o capacitate de 120 
tone în 24 de ore.

H In cadrul complexului de odih
nă și cură balneară al U.G.S.R. din

stațiunea turistică Băile Herculane 
s-a dat în folosință un nou edificiu 
cultural. Este vorba de o sală de 
spectacole, cu 300 de loguri, multi
funcțională : pentru proiecții de fil
me, spectacole de teatru, consfă
tuiri și schimburi de experiență.

■ La întreprinderea de piese 
pentru tractoare din Intorsura Bu
zăului, județul Covasna, a intrat in 
funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție. Ea va realiza 10 000 cabine 
de tractor pe an.

B întreprinderea poligrafică din 
lași s-a extins cu o nouă hală de 
producție în care s-a instalat o mo
dernă rotativă pentru tipărirea zia
relor.

B Un club „Femina" s-a deschis 
la Tecuci. Activitățile de început au 
marcat o demonstrație de îndelet
niciri practice. Cursantele cercului 
de gospodărie au realizat preparate 
de cofetărie după rețete proprii 
(un deliciu I), iar cele de la cercul 
de croitorie au organizat o expozi
ție de cusături cu specific local de 
toată frumusețea.

B Peste 300 000 de locuitori din 
județul Mehedinți au participat 
anul trecut la ampla acțiune de 
gospodărire și înfrumusețare o lo
calităților. Din bilanțul muncii pa
triotice : amenajarea o 200 000 
metri pătrați de spații verzi, plan
tarea a peste 340 000 pomi fructi
feri. arbori și arbuști, repararea a 
numeroase poduri și podețe, străzi 
și trotuare. Ei gospodari, ei benefi
ciari I

B Rețeaua comercială din muni
cipiul Buzău s-a extins cu incă trei 
noi și moderne magazine : unul 
pentru articole de menaj (cea mai 
mare unitate cu acest profil din 
județ), unul pentru articole auto- 
moto-sport și altul pentru desface
rea de țesături decorative. /

_________________________________y

BUZĂU : La parametrii proiectați, înainte de termen

Conștienți de faptul 
că 1983 este un an ho- 
tărîtpr in îndeplinirea 
planului cincinal, oa
menii muncii de la în
treprinderea de gea
muri Buzău au acțio
nat încă din primele 
zile cu toate forțele 
pentru îndeplinirea și

depășirea principali
lor indicatori de plan. 
Astfel, in primele 4 
zile s-au realizat, in
tre altele, 300 000 bu
telii din sticlă. 50 000 
mp geam laminat, 
30 000 mp geam tras 
selecționat, 7 000 mp 
geam șlefuit, 4 000 mp

geam securizat și 3 000 
mp oglinzi aluminiza- 
te. La secția butelii 
din sticlă, parametrii 
proiectați au fost a- 
tinși inainte de terme
nul prevăzut în grafic, 
iar secția de geam 
tras funcționează in 
graficul normal de lu
cru. (Stelian Chiper).

(Urmare diu pag. I)
— In marea majoritate a unităților 

miniere există o dotare tehnică mo
dernă. Totuși, continuă să constituie 
excepții unitățile care se încadrează 
in indicii plamficațt de folosire a 
utilajelor. Sint acești indici nerealiști 
sau exploatarea bazei materiale nu 
asigură atingerea parametrilor pre- 
oăzuți? Poale și calitatea utilajelor 
este de vină. Ce trebuie făcut pentru 
ca neajunsurile de pină acum să nu 
se mai repete ?

— Unitățile miniere, fără excepție, 
dispun de o dotare tehnică moderna, 
in concordanță cu sarcinile de pro
ducție. Există insă o serie de neajun
suri in ce privește folosirea acestei 
dotări, a timpului disponibil de 
lucru. La excavatoarele cu rotor din 
marile cariere de extracție la supra
față a lignitului, de exemplu, in anul 
1982 indicele mediu de folosire a fost 
de 55 la suta, indice superior ceiui 
din 1981, cind a reprezentat numai 43 
la sută. Totuși, anui trecut nu s-a 
atins indicele planificat de folosire 
a excavatoarelor cu rotor, care a fost 
de 60 la sută, răminind astfel nefo
losită o mare rezervă de capacitate. 
Nu aș vrea să se Înțeleagă de aici că 
indicii planificați nu sint stabiliți in 
mod . realist, pe baza condițiilor reale 
in care lucrează fiecare utilaj. Baza 
materială nu a fost însă folosită co
respunzător. Deficiențele la care mă 
refer și caTe trebuie grabnic lichidate 
sint legate de organizarea muncii, 
ordinea și disciplina de la unele 
locuri de muncă, pregătirea persona
lului care lucrează cu mașinile și 
utilajele din dotare. Desigur, trebuie 
făcut mai mult și pentru îmbunătă
țirea calității utilajelor pe care le 
primim și mai ales pentru asigurarea 
pieselor de schimb. Menționez că 
opririle accidentale ale liniilor teh
nologice din cariere sînt datorate in 
proporție de peste 80 la sută ruperii 
covoarelor de cauciuc de pe benzile 
transportoare și defecțiunilor electro
mecanice. Unitățile miniere au luat 
măsuri pentru mai buna organizare 
a activității de întreținere și repa
rare a utilajelor, astfel că primind 
sprijinul necesar și din partea unită
ților constructoare de mașini avem 
certitudinea că nivelul producției va 
spori simțitor. Măsurile stabilite îm
preună cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerul In
dustriei de Mașini-Unelte, Electroni
că și Electrotehnică, Ministerul In
dustriei Chimice sînt de natură să 
elimine neajunsurile manifestate 
pină acum.

— Secretarul general al partidului, 
cu prilejul vizitelor de lucru făcute 
in unități miniere, a subliniat nece
sitatea intensificării preocupărilor 
pentru creșterea calificării oameni
lor. Concret, ce acțiuni au fost în
treprinse in acest sens?

— în toate ocaziile cînd secretarul 
general a! partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat vizite 
de lucru în bazinele miniere s-a in
teresat îndeaproape de condițiile de 
muncă și trai ale oamenilor. 
Ținînd seama de creșterile mari ale 
producției prevăzute în 1983 șl în anii 
următori, precum și de nivelul tehnic

al dotării de care dispunem, acordăm 
o deosebită atenție asigurării perso-, 
naiului muncitor și îmbunătățirii'’ 
pregătirii lui profesionale- Astfel, 
numărul muncitorilor din sectorul 
extractiv va spori pină la încheierea 
cincinalului cu 46 000 de oameni. 
Concomitent, s-au prevăzut și au în
ceput să se aplice o serie de măsuri 
pentru ridicarea calificării și stimu
larea personalului muncitor, dintre 
care menționez : îmbunătățirea pla
nurilor de invățămînt, a programe
lor și manualelor școlare, prevăzîn- 
du-se creșterea ponderii disciplinelor 
din domeniul electromecanic, tocmai 
datorită gradului de mecanizare și 
automatizare a instalațiilor și proce
selor tehnologice actuale. Ne preocu
păm in continuare de creșterea nu
mărului de muncitori direct produc
tivi din abataje și de pe liniile teh
nologice din cariere, de îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și viață ale 
minerilor, astfel îneît să limităm 
fluctuația personalului. în toate cen
trele miniere vor fi construite lo
cuințe, cantine, școli, băi și vestiare 
la locurile de muncă ș.a. Totodată, 
se acționează pentru perfecționarea 
organizării producției și a muncii, 
extinderea lucrului în acord, în așa 
fel incit să se asigure o retribuție 
cit mai bună a muncitorilor. în con
cordanță directă cu rezultatele ob
ținute.

— Pe lingă ritmul livrărilor, ener- 
geticienii continuă să reclame incon
secvența unor unități miniere in asi
gurarea unui •cărbune de calitate. 
Cum se explică această situație și ce 
măsuri se au in vedere pentru cit 
mai buna aprovizionare cu cărbune 
a termocentralelor?

— La indicația conducerii partidu
lui s-a elaborat un program pe o 
perioadă mal îndelungată, care să 
asigure extracția și livrarea unui 
cărbune de calitate mai bună. Pro
gramul prevede măsuri pentru îm
bunătățirea tehnologiilor de lucru 
din cariere și subteran, construirea 
unor instalații de sortare-daubare la 
toate minele, ceea ce va conduce la 
reducerea conținutului de steril în 
cărbunele extras. Vor fi realizate și 
puse în funcțiune pină la finele anu
lui 1983 un mare număr de instalații 
de presfărimare a cărbunelui și eli
minarea corpurilor străine. Prima 
instalație de acest fel va fi pusă în 
funcțiune chiar în luna ianuarie a 
acestui an. Se vor intensifica lucră
rile de asanare și drenare a apelor 
in cariere, astfel ca să se poată 
aplica in condiții normale tehnolo
giile de descopertare și de curățire 
a sterilului de pe acoperișul stratu
rilor de cărbune. Trebuie menționat 
însă și faptul că actualele normative 
privind calitatea cărbunilor energe
tici nu mai sînt în concordanță cu 
situația reală a zăcămintelor aflate 
în exploatare. Acestea au fost elabo
rate in anul 1972, pe baza datelor 
geologice cunoscute la acea dată. Or, 
în prezent, caracteristicile calitative 
ale zăcămintelor sînt mai scăzute, 
ceea ce impune punerea de acord a 
normativelor cu situația reală a ză
cămintelor. Ținind seama de calita
tea reală a actualelor zăcăminte și

de necesitatea ca termocentralele să 
primească cărbune de calitate cit 
mai bună, se vor lua o serie de mă
suri suplimentare : extragerea sepa
rată a intercalațiilor de steril cu 
grosimi de peste 0,4 m din stratele 
de cărbune care se exploatează in 
cariere și curățirea cu buldozerele a 
sterilului din fața fronturilor de ex- 
cavare ; menținerea în permanență 
în funcțiune a concasoarelor de căr
bune și a detectoarelor de corpuri 
metalice cu care sint echipate exca
vatoarele cu rotor ; acoperirea trans
portoarelor magistrale pentru cărbu
ne. Prin aplicarea consecventă a 
acestor măsuri, calitatea cărbunelui 
livrat termocentralelor se va îmbu
nătăți simțitor.

— In anul 1983 și în perspectivă 
se va trece la exploatarea unor zăcă
minte situate in condiții geologice 
tot mai dificile, cu conținuturi scă
zute în substanțe minerale utile. Sint 
puse la punct tehnologiile pentru 
exploatarea acestor zăcăminte, pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan 2

— Odată cu trecerea la exploatarea 
zăcămintelor cu conținuturi mai să
race șl situate în condiții geologico- 
miniere dificile, se aplică metode și 
tehnologii care să asigure o valori
ficare cît mai completă și eficientă 
din punct de vedere economic a 
acestora. In ce privește mlnereurile 
cuprifere sărace, am trecut deja la 
exploatarea și prepararea minereu
rilor de la Moldova Nouă și urmează 
în curind cele de la Roșia Poieni. 
Ilustrativ pentru efortul deosebit ce 
se face în vederea valorificării aces
tor zăcăminte este faptul că pentru 
a obține o tonă de cupru in concen
trate se extrag și prelucrează 600 
tone de minereuri. în cariere, unde 
a crescut simțitor raportul dintre 
steril și cărbune, se va acorda o 
atenție deosebită îmbunătățirii teh
nologiilor de excavare-transport-hal- 
dare, prin luarea unor măsuri care 
vizează in principal următoarele : 
scurtarea distanței la care se trans
portă sterilul și trecerea la hnldarea 
interioară directă ; realizarea în con
diții mai bune a lucrărilor de 
asecare și executarea de foraje de 
cercetare în avansul fronturilor pen
tru programarea coresnunzătoare a 
lucrărilor de descopertări și extra
gere a cărbunelui.

In numele tuturor celor peste 
172 000 oameni ai muncii din indus
tria extractivă, țin să aduc un cald 
și vibrant omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, pentru atenția și sprijinul 
acordat în rezolvarea tuturor proble
melor de care depinde sporirea pro
ducției de cărbune și substanțe mi
nerale utile. Este datoria noastră 
patriotică, a tuturor ce’or care lu
crăm in acest sector de activitate, să 
muncim cu și mai multă dăruire, să 
nu precupețim nici un efort, pentru 
a obține rezultate superioare în toate 
unități’e. să contribuim cît mai sub
stanțial la asigurarea din producție 
proprie a materiilor prime necesare 
economiei naționale și a independen
ței energetice, obiective subliniate cu 
toată claritatea la Conferința Națio
nală a partidului.

TÎRGU MUREȘ: VĂ INFORMĂM DESPRE:

Noi edificii pentru sănătate

La Tirgu Mureș a 
fost dat in folosință 
spitalul clinic jude
țean, cu o capacitate 
de 1 200 de paturi — 
unul din cele mai 
mari și mai moderne 
lăcașuri de ocrotire a 
sănătății din țară — 
care este cuplat și cu 
o policlinică universi
tară. In spațiile de 
la parter funcționează 
două policlinici pen
tru adulți și copii, sec
ția radiologică, labora
toare clinice și de ex
plorări funcționale. La 
dispoziția bolnavilor 
au fost puse, de ase
menea, o modernă 
bază de tratament 
pentru balneofiziote- 
rapie și recuperare, 
săli de gimnastică me
dicală și altele.

— Noul spital — ne 
spune tovarășul Troz- 
ner Francisc, director 
adjunct al direcției 
sanitare județene — 
are o structură care

permite acordarea u- 
nei asistențe medicale 
complexe — de boli 
interne, chirurgie ge
nerală, neurochirurgie, 
chirurgie infantilă șl 
ie ortopedie, neurolo
gie, pediatrie, terapie 
intensivă șt altele — 
in care tși desfășoa
ră activitatea aproape 
1 000 de specialiști și 
cadre medico-sanita- 
re. In același timp, 
spitalul clinic jude
țean găzdutește și sec
ția clinică de chirur
gie cardiovasculară, 
care, după București, 
este singura secție in 
țară care realizează 
operații pe cord des
chis. Noul spital mai 
cuprinde o modernă 
farmacie și spații de 
invățămînt cu trei am
fiteatre.

Eforturile materiale 
considerabile făcute de 
partidul și statul nos
tru in domeniul ocro
tirii sănătății popu

lației se regăsesc cu 
prisosință și in jude
țul Mureș, unde func
ționează opt spitale 
(dintre care două se 
află in mediul rural), 
cu 5 604 paturi. Tot
odată, rețeaua medi
cală a județului cu
prinde 127 dispensare 
teritoriale, 12 policli
nici, 32 dispensare de 
întreprindere. In pre
zent, in județul Mureș 
un medic revine în 
medie la 564 locuitori. 
Sînt cifre care ates
tă că și in dome
niul ocrotirii sănătă
ții populației, județul 
Mureș — asemenea 
tuturor zonelor țării — 
a cunoscut și cunoaște 
ample prefaceri înnoi
toare sub soarele ge
neros al socialismului.

Gheorqhe 
GIURGIU 
Corespondentul 
„Scînteii"

Foto : Koncz Jânos

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 5 

ianuarie ora 20 — 8 ianuarie ora 20. In 
țară : Vremea va fi în general închisă. 
Vor cădea precipitații slabe atît sub for
mă de ploaie, cit și sub formă de la-

poviță șl ninsoare, mai frecvente în re
giunile din nordul țării. Vînt moderat 
cu intensificări în zona de munte. Tem
peratura aerului va crește ușor. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, izolat mai coborîte în de
presiuni. Temperaturile maxime vor os
cila între minus 1 și plus 9 grade. Cea
ță mai ales seara și dimineața. Izolat 
condiții de polei la începutul intervalu
lui.

Asigurarea facultativă 
complexă a gospodăriei
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor inte
resați că pot contracta ASIGURA
REA FACULTATIVA COMPLEXA 
A GOSPODĂRIEI, care cuprinde 
în unul și același contract trei fe
luri de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;

— asigurarea de accidente pro
duse la domiciliu ;

— asigurarea de răspundere ci
vilă legală.

In asigurare sînt cuprinse bunuri 
existente intr-o gospodărie ca : 
mobilier, obiecte casnice, îmbrăcă
minte, covoare, aparate de radio, 
televizoare, mașini de cusut, frigi
dere, produse agricole, viticole, po
micole, produse animaliere și ali
mente, materiale de construcții și 
altele. •

In baza acestei asigurări Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri in cazurile de 
pagube la bunurile asigurate, pro
vocate de unele riscuri, ca de 
exemplu : incendiu, explozie, inun
dație, ploaie torențială, furtună, 
avarii accidentale produse la insta
lațiile de gaze, apă, canal sau în
călzire ; pierdere sau dispariție a 
bunurilor cauzate de riscurile asi
gurate etc.

în asigurarea de accidente sint 
cuprinși pentru urmările accidente
lor întîmplate la domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii aces
tora dacă în mod statornic locuiesc 
și gospodăresc împreună.

In baza asigurării de răspundere 
civilă legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii față de pro
prietar pentru unele pagube pro
duse la imobil, precum șl sumele 
datorate terților pentru accidenta
rea persoanelor și avarierea bunu
rilor lor la domiciliul asiguratului. 
Totodată, se plătesc și sumele da
torate cu titlu de dezdăunare loca
tarilor apartamentelor învecinate, 
pentru pagube la bunurile asigu- 
rabile ori Ia elementele de con
strucție ale apartamentelor respec
tive, cauzate de o inundație pro
dusă în apartamentul asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu

asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu- • 
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Asigurarea de accidente
La Administrația Asigurărilor 

de Stat puteți contracta asigurarea 
de accidente — la alegere — în- 
tr-una din cele 4 variante, fiecare 
din acestea prezentînd caracteris
tici diferite.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
lei se contractează pe durata de 
3 luni, sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pină la 2 ani. 
Prima de plată pe o durată de 
3 luni este de 15 lei.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume convenite se contractează 
pe durate de la 1 an la 5 ani. Pri
ma anuală de plată este de 3,20 lei 
pentru fiecare 1 000 de lei din su
mele asigurate prevăzute în poliță, 
putîndu-se achita și în rate.
• Asigurarea familială de acci

dente cuprinde soții, precum și 
copiii, indiferent de numărul lor, 
în vîrstă de la 5 ani la 16 ani, la 
sume totale de 13 000 de lei pentru 
fiecare persoană. Prima de plată, 
pe o durată de 3 luni, este de 25 lei, 
pentru toate persoanele cuprinse în 
asigurare.

Toate aceste asigurări de acci
dente cuprind și pagubele la bunu
rile casnice și gospodărești, pentru 
o sumă asigurată de 5 000 de lei de 
fiecare poliță.

• Asigurarea de accidente „Tu
rist" se contractează pentru sume 
totale de pină la 40 000 de lei si 
cuprinde cazurile de accidente ale 
asiguratului, iar pentru o sumă de 
20 000 de lei, pagubele la bunurile 
casnice șl gospodărești ale aces
tuia. Prima de plată este de 15 lei 
pentru o lună.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa resnonsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Asigurarea mixtă de viață
Printre asigurările pe care ADÂS 

le pune la dispoziția cetățenilor 
este și „asigurarea mixtă de viață".

Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează sau pentru familia sa

în cazul survenirii unot evenimente - 
asigurate, neprevăzute și nedorite. 
Totodată, <dă posibilitatea ■ asigura- 
tului să economisească in mod pla
nificat o anumită sumă de bani pe 
care o va primi la expirarea po
liței.

Asigurarea mixtă de viață se mai 
practică și in alte trei variante, 
realizate prin extinderea protecției 
asupra unui număr mai mare de 
persoane, prin suplimentarea sumei 
asigurate în cazul survenirii unor 
anumite evenimente asigurate, ori 
prin prelungirea in timp a presta
țiilor ADAS.

Astfel, în „asigurarea familială 
mixtă de viață" se pot cuprinde 
toți membrii familiei in vîrstă de 
la 5 ani la 65 de ani, oricare dintre 
aceștia putînd incasa suma asigu
rată.

La „asigurarea mixtă de viață și 
suplimentară de accidente" suma 
asigurată stabilită pentru urmările 
accidentelor reprezintă de 6 ori 
suma prevăzută pentru celelalte 
evenimente cuprinse în această 
asigurare.

Prin „asigurarea mixtă de viață 
cu indemnizație pentru urmași" st 
garantează primirea eșalonată a 
unor sume de bani de către ur
mașii asiguratului.

Asigurările menționate prezintă o 
serie de caracteristici comune, din
tre care enumerăm :

• Sint accesibile tuturor persoa
nelor în vîrstă de la 16 ani pină la 
65 de ani.

• Se pot contracta pe termene 
de la 5 ani la 15 ani.

® Primele de asigurare sînt dife
rențiate în funcție de vîrstă per
soanei ce se asigură, de durata po
liței ș| de mărimea sumei asigu
rate, putînd fi achitate și în rate.

• La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută în poliță, 
sumele asigurate se plătesc conco
mitent cu o indemnizație de 10 la 
sută.
• Asigurările participă la trage

rile de ^mortizare lunare.
Pentru a beneficia neîntrerupt de 

toate foloasele ce le oferă asigură
rile mixte de viață, este necesar ca 
ratele de primă să fie achitate la 
termenele stabilite.

Pentru informații suplimentare si 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa resnonsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Ei au slăbit fără să-și reducă 
porțiile de mîncare și fără să 
simtă senzația de foame.

• PAGUBELE CAPRI
CIILOR VREMII. In cursul 
anului trecut, capriciile vremii 
au provocat în Statele Unite 
moartea a peste 600 de persoa
ne și pagube materiale ce de
pășesc zece miliarde de dolari, 
se apreciază într-un raport al 
Departamentului comerțului a- 
merican. Furtunile, avalanșele, 
gerurile record și ploile toren
țiale au făcut ca, atît în privința 
pierderilor de vieți omenești, 
cit și a daunelor materiale, anul 
1982 să fie pentru S.U.A. cel mai 
nefavorabil an din acest secol.

• TURISMUL IN 
LUME. Aproape trei miliarde

O -....-.........— ‘ '
RETUTINDENI

de călătorii turistice au fost În
registrate în întreaga lume in 
1982, anunță Organizația Mon
dială a Turismului. Deplasările 
turistice dintr-o țară in alta 
s-au ridicat la 280 milioane (cu 
1,5 la sută mai puțin decit in 
anul precedent, scădere pusă în 
seama crizei economice mondia
le), iar restul deplasărilor pri
vesc turismul intern. Experții 
O.M.T. conchid că turismul a 
rezistat „eroziunii inflaționiste" 
mai bine decit toate celelalte 
sectoare de activitate și amin
tesc că, în cursul anului trecut, 
comerțul internațional s-a dimi
nuat cu 5 la sută. Europa și Sta

tele Unite rămin, ca întotdeau
na, cele mai mari „piețe turis
tice".

• PLIMBARE PRIN... 
SISTEMUL SOLAR. Cîțiva 
tineri elvețieni au construit, in
tr-un parc de lingă orașul tau
ten, o copie a sistemului solar 
micșorat de un miliard de ori. 
Parcurgerea itinerarului, care 
incepe de la Soare, prezentat ca 
un glob cu un diametru de 1.4 
metri, și pină la planeta Pluton, 
durează trei ore. De-a lungul 
aleii sînt amplasate celelalte 
planete. Pămîntul, de exemplu.

are un diametru de 13 milime
tri, iar la 38 de centimetri de 
el abia se distinge Luna.

® PRIMUL ELECTRO- 
MOBIL SOVIETIC CU 
BATERII SOLARE 8e află 
in fază de experimentare in 
R.S.S. Turkmenă. Viteza medie 
pe care o atinge această mașină 
este de 30 km pe oră, iar viteza 
maximă de 50 km pe oră. Deo
camdată, electromobilul poate 
parcurge 100 kilometri, dar rea
lizatorii apreciază că, prin mo
dificarea și creșterea eficienței 
modulelor de captare a razelor 
solare, distanța parcursă de ma
șină se va dubla, iar viteza ma
ximă ar putea ajunge la 70 km 
pe oră. In prezent, specialiștii 
iși concentrează atenția spre 
realizarea unor baterii cu ran

dament sporit și studiază posi
bilitatea amplasării panourilor 
solare pe acoperișul mașinii, 
astfel ca ele să-și poată schim
ba poziția in funcție de poziția 
vehiculului față de soare. In a- 
cest fel se speră că se va reuși 
reîncărcarea bateriilor și in 
mers, nu numai în poziție sta
ționară, așa cum solicită mode
lul testat.

• BENZINA DIN 
GAZE NATURALE. Lingă 
orașul Tanaka, din.Noua Zee- 
landă, a fost dată în funcțiune 
prima instalație din lume care 
produce benzină cu cifră octa
nică ridicată din gaze naturale, 
într-o primă etapă a procesului 
de fabricație, din gaze se obține 
alcool metilic, apoi. în prezența 
unui catalizator, alcoolul se

transformă in benzină. Pină in 
anul 1985, instalația va asigura 
o treime din necesarul țării de 
acest combustibil.

• ABSORBANT! DE 
PETROL DIN CAU
CIUCURI UZATE.1" 
cadrul Institutului politehnic 
din Gdansk (R.P. Polonă) a fost 
eiaboratâ o metodă de transfor
mare a cauciucurilor uzate în 
absorbanți de petrol. Au fost 
obținute trei tipuri de ab
sorbanți : pentru colectarea
țițeiului de pe suprafața mării, 
de pe pămmt și de pe podelele 
de beton ale uzinelor și maga
ziilor. Un gram din acești absor- 
banți „înghite" pină la șapte 
grame de produse petroliere, in
clusiv dintre cele dense, cum 
este păcura.
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Acțiuni pentru pace si dezarmare!
TRE3 SFERTURI DIN POPULAȚIA OLANDEI
SE OPUNE AMPLASĂRII DE RACHETE 

NUCLEARE PE TERITORIUL TĂRII

Mesaje de încurajare 
pentru militantele britanice 

din „Tabăra păcii"

• Consultări privind negocierile tripartite în problema re
tragerii forțelor israeliene din Liban ® Președintele Israelului 
la Washington ® La Tripoli au continuat luptele intre mili

țiile rivale

„Mișcarea pentru pace olandeză iși va intensifica 
acțiunile împotriva eurorachetelor" - este titlul sub care 
cotidianul „The Daily Telegraph" publică un articol in 
care scrie, printre altele : „Convinsă că are de partea 
sa opinia publică, mișcarea pentru pace din Olanda 
intenționează să-și intensifice în 1983 acțiunile pentru 
a descuraja parlamentul de Ia Haga să aprobe hotă- 
rirea N.A.T.O. privind instalarea in 1986 pe teritoriul 
Olandei a 48 de rachete Cruise". Philip Everts, director 
al Institutului pentru studii internaționale de la Uni
versitatea din l.eyda, declară că o anchetă realizată 
anul trecut releva că aproape trei sferturi din popu
lația olandeză se opune instalării rachetelor nucleare 
americane în Olanda.

Una din marile demonstrații desfășurate la Rotterdam impotriva ampla
sării de rachete nucleare pe teritoriul Olandei

Opinia publică britanică ia cunoștință zilnic despre 
noi și noi acțiuni de amploare ale partizanilor păcii, 
hotăriți să împiedice amplasarea de rachete nucleare 
americane pe teritoriul țării. O asemenea acțiune, or
ganizată de mișcarea „Femeile pentru pace", a avut 
loc chiar in prima zi a anului în țața bazei militare 
de la Greenham Common. Dar 44 dintre aceste dirze 
luptătoare au fost arestate pentru ^tulburarea ordinii 
publice" și deferite tribunalului. Judecarea lor a fost 
insă amînată pină la 14 februarie. $i, imediat ce au 
fost eliberate, ele și-au reluat locul in cadrul „taberei 
păcii" instalate in fața bazei militare, continuindu-și 
acțiunea de protest.

Din întreaga țară, acestor curajoase militante le sînt 
trimise intr-un șuvoi neîntrerupt numeroase mesaje 
de încurajare și urări de bine, exprimîndu-se simpatia 
și sprijinul pentru lupta lor dirză.

In conformitate cu hotărlrea 
Consiliului Marii Londre, in capi
tala britanică anul 1983 a fost pro
clamat „Anul păcii". Evenimentul 
a fost marcat prin inaugurarea 
unui monument înfățișînd o femeie 
care ține in mină un porumbel al 
păcii.

Orașe declarate 
„zone denuclearizate"
La Kassel, apoi la Niirnberg și 

Lindau, consiliile municipale au 
adoptat rezoluții privind instituirea 
de „zone denuclearizate" — scrie 
ziarul „Frankfurter Rundschau". 
Aceste orașe din R.F.G. au urmat 
exemplul orașelor britanice Lon
dra, Liverpool, Manchester, Oxford, 
Leeds sau al celor peste 70 de orașe 
din Olanda, ca Amsterdam, Rotter
dam sau Delft. Toate aceste orașe 
au fost declarate „zone denucleari
zate", interzicindu-se amplasarea și 
transportarea de arme nucleare pe 
teritoriul lor.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Ministrul 
libanez al afacerilor externe, Elie 
Salem, s-a intîlnit cu Morris Draper, 
trimisul special american in Orien
tul Mijlociu, pentru a evalua rezul
tatele celor trei runde de negocieri 
tripartite in .problema retragerii for
țelor israeliene din Liban. După cum 
s-a anunțat, după cele trei întîlniri 
ale delegațiilor libaneză, israeliană 
și americană, desfășurate alternativ 
in Liban și Israel, nu s-a reușit ela
borarea unei agende de lucru a ne
gocierilor. ,

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele Israelului, Yitzhak N'a- 
von, a sosit la Washington, într-o 
vizită oficială. Convorbirile sale de 
la Casa Albă cu președintele Ronald 
Reagan și cu secretarul de stat, 
George Shultz, care vor începe 
miercuri, vor include în principal o

KINSHASAConvorbiri chino-zairezc
KINSHASA 4 (Agerpres). — La 

Kinshasa au avut loc convorbiri în
tre Mobutu Șese Seko, președintele 
Zairului, și Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Au fost examinate probleme ale 
relațiilor bilaterale, precum și. as
pecte ale situației internaționale. A 
fost reafirmată — menționează 
agenția China Nouă — hotărirea ce
lor două țări de a-și intensifica 
eforturile în direcția edificării unei 
noi ordini internaționale, subliniin- 
du-se, in acest, sens, necesitatea 
creșterii unității și solidarității sta
telor în curs de dezvoltare.

serie de aspecte ale problemei Ori
entului Mijlociu.

Se subliniază că este prima vizită 
oficială pe care președintele Israe
lului o efectuează la Washington.

BEIRUT 4 (Agerpres). — în orașul 
Tripoli din nordul Libanului au con
tinuat marți, peptru a patra zi con
secutiv, luptele între milițiile rivale, 
în cursul schimburilor intense de 
focuri, în care au fost folosite arti
lerie, mortiere și mitraliere, au fost 
înregistrate mai multe victime ome
nești și importante pagube materia
le. informează postul de radio oficia! 
libanez, citat de agenția France 
Presse.

Comunicațiile rutiere cu orașul au 
fost întrerupte, ceea ce a dus la o 
penurie de produse alimentare de 
primă necesitate, precizează postul 
de radio.

R.F.G. în perspectiva 
alegerilor anticipate
BONN 4 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvînt vest-german a decja- 
rat că președintele Karl Carstens va 
anunța vineri, într-o alocuțiune ra
diotelevizată, data desfășurării ale
gerilor legislative anticipate, transmi
te agenția Associated Press.

După cum se știe, decizia pre
ședintelui este determinată de faptul 
că, printr-un artificiu de procedură, 
guvernul Kohl nu a obținut votul de 
învestitură, ceea ce, conform consti
tuției, impune dizolvarea parlamen
tului și organizarea de alegeri ge
nerale.

„Este necesar să se pună capăt exploatării 
și asupririi, să fie instaurată o nouă ordine 

economică internațională”
Cuvîntarea președintelui R.P. Congo

Economia țărilor occidentale in confruntare 
cu fenomenele de criză

Un studiu al Comisiei Pieței comune 
despre accentuarea recesiunii

BRUXELLES^4 (Agerpres). — A- 
precierile locuitorilor din țările Pieței 
comune cu privire la condițiile eco
nomice generale sînt negative, relevă 
un studiu al Comisiei C.E.E., reluat 
de agenția Reuter. îngrijorați de 
continuarea recesiunii și majorarea 
șomajului, consumatorii din C.E.E. 
manifestă o profundă neîncredere 
față de perspectivele economice ale 
Europei occidentale, spulberind, ast
fel, speranțele factorilor guverna
mentali care anticipau o ieșire din 
stagnare prin creșterea consumului 
populației.

Apariția acestui studiu a coincis cu

publicarea unui alt raport al Comi
siei C.E.E», care dezvăluie că pro
dusul brut pe ansamblul economiilor 
din Piața comună a scăzut în tri
mestrul al III-lea al anului 1982 cu 
2,2 la sută — cu o creștere corespun
zătoare a șomajului.

BRUXELLES. — în 1982, numărul 
falimentelor in Belgia a crescut față 
de anul precedent, ridicindu-se la 
4 230, s-a anunțat la Bruxelles. Cel 
mai puternic afectate sînt firmele 
din industriile textilă și a pielăriei, 
precum și întreprinderile mici și 
mijlocii din alte branșe.

Creșteri de prețuri în Portugalia
LISABONA 4 (Agerpres). — Gu

vernul portughez a anunțat majora
rea preturilor la o serie de produse 
energetice — petrol, gaze naturale 
pentru consum casnic, precum și la 
electricitate, anunță agenția Reuter.

După o reuniune specială a cabi
netului, ministrul industriei și ener
giei, Ricardo Bayao Horta, a declarat

că prețul la petrol va fi majorat cu 
18,4 la sută pentru a compensa creș
terea cursului dolarului față de 
escudo (moneda națională portu
gheză). Totodată, el a menționat că 
prețul la curentul electric va spori 
cu 22 la sută, iar la gazele naturale 
pentru consum casnic — cu 20 la 
sută.

Sporirea datoriei externe a Suediei
STOCKHOLM 4 (Agerpres). — Po

trivit datelor oficiale publicate marți 
la Stockholm, datoria externă a Sue
diei a crescut în anul 1982 cu 72 mi
liarde de coroane, ridicindu-se la 377 
miliarde. în medie, fiecare suedez

era îndatorat peste hotare. Ia încep 
tul acestui an, cu 8 600 coroane.’ 
așteaptă ca în 1983 numai povara 
dobinzilor să crească la 46 miliarde 
de coroane, relatează agenția D.P.A.

In Congresul S.U.A.

Proiecte de rezoluție cer „înghețarea" producției 
de arme nucleare

Mai mulți congresmani americani, intre care și președintele Comite
tului pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților, Clement J. 
Zablocki, au prezentat Congresului o serie de proiecte de rezoluții cerind 
înghețarea producției de arme nucleare, transmite agenția U.P.I. Docu
mentele respective, menționează U.P.I., exprimă, între altele, sprijinul 
Congresului pentru continuarea negocierilor S.T.A.R.T. de la Geneva cu 
U.R.S.S. și realizarea unor acorduri privind înghețarea forțelor strategice 
nucleare, precum și reducerea substanțială, pe baze egale, a nivelurilor 
actuale ale acestora.

„Sînt binevenite 
orice inițiative de pace"

„Hotărirea de amplasare in Eu
ropa a rachetelor nucleare ameri
cane este periculoasă și inutilă", a 
declarat, la Roma, Luciana Cas- 
tellino, deputată in Parlamentul 
vest-european. „Doar impotrivin- 
du-se amplasării acestor rachete pe 
teritoriul lor vest-europenii vor 
putea să-și hotărască singuri viito
rul, fără influențe din afară", a 
spus ea. „Cred că orice inițiative in 
direcția preintimpinării unei ca
tastrofe nucleare sînt binevenite, 
iar noi. europenii, nu trebuie să le 
ignorăm".

BRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — 
Poporul congolez va continua să se 
situeze de partea forțelor care luptă 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, astfel in
cit să se pună capăt exploatării și 
asupririi imperialiste, colonialismu
lui, rasismului și apartheidului, să se 
consolideze independența statelor și 
să se asigure pacea generală și pro
gresul social al popoarelor — a de
clarat Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele C.C. al P.C.M. și al R. P. 
Congo, cu prilejul celei de-a 13-a

aniversări a creării Partidului Con
golez al Muncii.

R, P. Congo, a subliniat el, con
damnă cu fermitate permanentele 
acte de agresiune întreprinse de re
gimul minoritar rasist de la Pretoria 
impotriva țărilor africane din prima 
linie. Totodată, Denis Sassou 
Nguesso a denunțat politica de ter
giversare a R.S.A. in ceea ce priveș
te acordarea independenței Nami
biei, sub conducerea reprezentantu
lui legitim al poporului namibian — 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Disputa comercială între
BRUXELLES 4 (Agerpres). ■— Pri

ma etapă a turneului vest-european 
al ministrului nipon al afacerilor ex
terne, Shintaro Ăbe, s-a încheiat luni 
seara la Bruxelles fără rezultatele 
scontate la Tokio. Ministrul nipon 
nu a făcut decît să înregistreze ne
mulțumirile pe plan comercial ale 
„celor zece" față de creșterea defi
citului lor comercial în relațiile cu 
partea niponă.

După cum relatează agențiile 
France Presse și Reuter. Comisia 
C.E.E. l-a informat pe Shintaro Abe 
că recentele, măsuri hotărîte de gu
vernul nipon în vederea liberalizării 
pieței interne sint considerate „in
suficiente". „Dacă Japonia este in
teresată in reducerea curbei protec- 
ționismului în Europa occidentală, 
ea trebuie să adopte măsuri supli-

Japonia și Piața comună
mentare", au subliniat reprezentan
ții organului executiv al C.E.E.

★
Ministrul de externe al Japoniei, 

Shintaro Abe, a conferit marți, la 
Londra, cu ministrul industriei, Pa
trick Jenkin, ministrul de externe, 
Francis Pym, și ministrul comerțu
lui. lordul Cockfield.

Ordinea de zi a întrevederilor a 
cuprins cu prioritate problema rela
țiilor comerciale dintre cele două 
părți și, concret, măsurile pe care 
Japonia intenționează să le adopte 
pentru reducerea excedentului său in 
acest domeniu.

Chestiunile respective vor fi din 
nou abordate, joi, la Londra, unde 
Shintaro Abe va reveni pentru a 
conferi cu șeful guvernului britanic, 
după ce, intre timp, va efectua vizi
te similare la Bonn și Paris.

Note ale Argentinei adresate O.N.U. și Organizației 
Statelor Americane in problema Insulelor Malvine

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Ambasadorul Argentinei la Națiu
nile Unite, Carlos Manuel Muniz, a 
înminat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o 
notă prin care condamnă atitudinea 
guvernului Marii Britanii față de 
problema Insulelor Malvine (Fal
kland), precum și măsurile cu carac
ter militar întreprinse de acesta in 
arhipelag. Nota subliniază că această 
atitudine a creat tensiune în Atlan
ticul de sud și reamintește că Ar
gentina se pronunță pentru reluarea 
negocierilor în vederea găsirii unei 
soluții juste și definitive a conflictu

lui — relatează agenția Prensa La
tina.

Înaintînd Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) o notă similară, 
ambasadorul argentinian Raul Qui
jano a declarat că situația în zonă 
s-a deteriorat din nou, în condițiile 
existenței „unei mari baze militare 
extracontinentale și ale impunerii 
ilegale a unei zone maritime exclu
sive".

Reafirmînd dorința Argentinei de 
a căuta o soluție pașnică, negociată, 
cele două note subliniază că Marea 
Britanie încearcă să perpetueze un 
statu quo inacceptabil in privința 
Insulelor Malvine (Falkland).

Formarea noului 
guvern peruan

LIMA 4 (Agerpres). — In cadrul 
unei ceremonii oficiale desfășurate la 
Lima, noul guvern peruan, condus de 
Fernando Schwalb Lopez Aldana, 
care deține și portofoliul externelor, 
a depus jurămîntul in fața președin
telui țării, Fernando Belaunde Terry, 
în componența noului guvern au in
trat 11 noi membri, alți opt care au 
aparținut vechiului cabinet fiind re
confirmați in funcții.

Prioritățile care stau in fața nou
lui guvern peruan sint redresarea 
economică a țării, perfecționarea 
aparatului administrativ, lichidarea 
terorismului și stimularea cooperă
rii regionale, a precizat Fernando 
Schwalb Lopez Aldana.

Controverse intre S. U. A. și alte țări membre 
ale N.A.T.O. in problema livrărilor reciproce de arme

Precizări oficiale ale R.F.G.
BONN 4 (Agerpres). — Contro

versa dintre S.U.A. și alte țări mem
bre ale N.A.Ț.O. în problema livră
rilor reciproci de1 echipament militar 
continuă. Președintele Comisiei eco
nomice a parlamentului vest-ger
man, Lothar Hasse, a declarat, in
tr-un interviu acordat ziarului „Die 
Welt“, că R.F.G. ar fi dispusă să în
locuiască „legăturile sale de coope
rare militară cu S.U.A. printr-o co
laborare strict vest-europeană", ca 
represalii față de restricțiile asupra 
cumpărărilor de arme în străinătate 
votate de Congresul american.

Legea privind bugetul militar al 
S.U.A. pe 1982—1983 interzice Penta
gonului să cumpere din țările 
N.A.T.O. piese separate sau elemen

te de sisteme de armamente conți- 
nînd aliaje speciale. Această clauză 
afectează îndeosebi unele industrii 
din R.F.G.

„Dacă această hotărire este menți
nută, a spus Hasse, va trebui să ve
dem dacă sistemele de arme (desti
nate armatei vest-germane) a căror 
producție este prevăzută în Statele 
Unite nu pot să fie fabricate printr-o 
colaborare exclusivă cu partenerii 
noștri vest-europeni".

Anterior, guvernul R.F.G. a protes
tat și el pe lingă guvernul S.U.A., 
exprimîndu-și „regretul față de mă
surile protecționiste adoptate in be
neficiul unui grup de industrii me
talurgice americane".

PROBLEME STRINGENTE
ALE ECONOMIEI MONDIALE f|

în țările capitaliste - niveluri record 
ale șomajului și inflației

Potrivit datelor Oficiului federal al muncii. în luna decembrie șomajul în 
R.F.G. a atins un nivel record, fiind înregistrate 2 223 352 persoane aflate în 
căutare de locuri de muncă. In prezent, rata șomajului este de 9,1 la sută 
din totalul populației active, față de 8,4 la sută în luna precedentă. In foto
grafie: numeroși șomeri așteptînd zadarnic la un oficiu de plasare din 

Frankfurt pe Main

r ~
Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceausescu in Raportul prezentat 

la Conferința Națională a partidului și cum a reafirmat în Mesajul adresat 
națiunii de Anul nou, 1982 s-a caracterizat printr-o agravare a crizei 
economice, care a cuprins, practic, toate statele, răsfrîngîndu-se negativ 
asupra ansamblului relațiilor internaționale. Tocmai de aceea secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, subliniază necesitatea de 
a se acționa stăruitor de către toate statele în direcția depășirii crizei, a 
revenirii la o dezvoltare stabilă și dinamică a economiei mondiale. Juste
țea acestor aprecieri și concluzii este pregnant ilustrată de rapoarte ofi
ciale și studii științifice, de analizele și previziunile specialiștilor cu privire 
la situația economică mondială și perspectivele ei.

Astfel, statisticile existente arată 
că numărul șomerilor din țările ca
pitaliste dezvoltate a depășit in pre
zent 32 milioane, echivalind cu 9 la 
sută din forța de muncă activă ; în 
același timp, creșterea medie anuală 
a prețurilor de consum se cifrează în 
jur de 10 la sută. Situația este, in
tr-adevăr, fără precedent : în nici o 
altă perioadă de criză șomajul și in
flația r «au coexistat la niveluri atit 
de înalte. De cele mai multe ori între 
cele două flageluri exista o tendință 
divergentă, care făcea posibilă ca
muflarea conflictelor sociale ; actu
almente însă, nici una din țările ca
pitaliste nu mai reușește să contro
leze creșterea nici a șomajului și 
nici a inflației.

Explicația fenomenului — care în 
literatura de specialitate a primit 
numele de stagflație — constă in 
politica economică profund antiso
cială a statelor occidentale, in politi
ca marilor trusturi animate de mo
bilul creșterii profiturilor, în condi
țiile reducerii consumului populației 
— prin majorări de prețuri și redu
ceri progresive ale forței de muncă 
angajată. Așa cum pe plan extern 
statele capitaliste încearcă să arunce 
povara crizei pe umerii celorlalte 
state. îndeosebi a celor in curs de 
dezvoltare, tot așa pe plan intern 
dificultățile cu care ele se confruntă 
sint impuse maselor populare.

Esența nivelului ridicat al ratei 
inflației, măsurată prin creșterea 
preturilor de consum, constă inare- 
le interne ale economiei capitaliste. 
Deși majoritatea acestor state au 
adoptat măsuri restrictive asupra 
circulației monetare, care au descu
rajat efectuarea de noi investiții, 
alocarea unor uriașe fonduri pentru 
scopuri neproductive — și in primul 
rind pentru înarmări — a condus la 
încărcarea costurilor generale din 
economie, ducind la creșteri de pre
turi in toate sectoarele economice.

în încercarea de a reduce . creșterea 
ratei inflației, numeroase state au 
recurs la înghețarea temporară a sa
lariilor și prețurilor sau la plafona-

ceniului trecut, el a atins o dimensiu
ne critică după anul 1980, cind numă
rul șomerilor a crescut cu circa 5 mi
lioane de persoane pe an. Din totalul 
șomerilor înregistrați in cele 24 de 
țări membre ale O.C.D.E. circa 20 
milioane sint numai în S.U.A. și ță
rile Pieței comune, unde rata șoma
jului a depășit 10 la 
de muncă.

Creșterea rapidă a 
direct legată de lipsa 
pentru crearea unor noi locuri de 
muncă și pentru reorientarea profe
sională a celor care au fost lăsați 
fără slujbe. Caracteristic pentru mo
dul în care țările capitaliste au înțe
les să se preocupe de problema șo

sută din forța

șomajului este 
de preocupare

duratei 
numărului tinerilor afectați, 
trecută numărul celor care 
în căutare de lucru de mai 
un an echivala cu o treime

contemporan este creșterea 
lui și a 
în vara 
se aflau 
mult de 
din totalul șomerilor, iar circa 40 la 
sută din cei rămași fără ocupație 
erau tineri sub 25 de ani. Fenomenul 
pare să ia amploare : in Anglia, de 
exemplu, numărul șomerilor de peste 
șase luni a sporit în 1982 la 52 la 
sută din total, față de 39 la sută cu 
un an in urmă. Totodată. în țările 
Pieței comune 42 Ia sută djn numă
rul total al șomerilor sînt femei.

Șomajul afectează in proporții 
încă și mai mari pe muncitorii emi
grant. Statisticile Pieței comune in-

• O realitate tragică: 32 de milioane de oameni ai muncii în 
căutare zadarnică de lucru • Puterea de cumpărare a popu
lației - continuu erodată, într-un ritm mediu anual de 10 la sută
• Cursa înarmărilor, principalul factor de agravare a situației
• Vechile soluții se dovedesc ineficiente ; singura abordare realistă 

o constituie edificarea noii ordini economice internaționale

rea creșterilor anuale ale salariilor. 
Astfel, in anul abia incheiat, 1982, 
salariile reale au înregistrat o scă
dere în Belgia, Norvegia, Suedia și 
Irlanda și o stagnare în S.U.A., R. F. 
Germania, Anglia, Olanda, ceea ce 
s-a tradus printr-o reducere impor
tantă a nivelului de trai al populației 
din aceste țări. După cum sublinia un 
recent i aport al O.C.D.E. (Organiza
ția pentru Colaborare și Dezvoltare 
Econom# concesii salariale impor
tante atriost obținute în sectoarele 
industriale cel mai grav afectate de 
criză — siderurgie, construcții nava
le, textile etc. — chiar și in țările in 
care sistemele de negocieri colective 
reușiseră in anii precedent! să asigu
re creșterea veniturilor muncitorilor.

Fără îndoială, un asemenea „suc
ces" al patronatului nu ar fi fost po
sibil dacă rata in creștere a șomaju
lui nu ar exercita ea însăși presiuni 
asupra forței de negociere a sindica
telor. Deși fenomenul creșterii șoma
jului a început încă la jumătatea de-

majului este faptul că în mod con
certat ele nu au adoptat măsuri 
concrete și intr-adevăr eficiente de 
combatere a acestui fenomen, auto
ritățile concentrîndu-se aproape in 
exclusivitate asupra combaterii in
flației, pornind de la premisa, dove
dită falsă, că o reducere a inflației 
ar stimula procesul investițional și. 
in acest fel, s-ar soluționa și pro
blema șomajului. Urcarea vertigi
noasă a dobinzilor și restricțiilor 
asupra creditului a descurajat însă 
efectuarea de noi investiții, iar re
ducerea modestă a ratei inflației tre
zește mai degrabă temeri față de o 
nouă creștere a prețurilor atît timp 
cit la baza slăbirii spiralei inflației 
se află restricții monetare, și nu creș
terea productivității muncii. Dacă 
actualele tendințe de pe piața forței 
de muncă vor continua, este de aș
teptat ca numărul șomerilor să creas
că intr-un viitor apropiat Ia 35 mi
lioane.

Ceea ce caracterizează șomajul

dică o creștere importantă a aces
tora : în R. F. Germania și Franța 
emigranții constituie circa 15 la sută 
din numărul total al șomerilor și 
ponderea lor este in creștere 
dițiile in care „cei zece" au 
in ultima vreme o serie de 
Vizind stăvilirea imigrației.

Confruntate cu dilema inflație- 
șomaj — acest din urmă flagel ame- 
nințind cu o criză socială pe termen 
lung — guvernele occidentale se află 
în prezent in fața a două alternati
ve : relaxarea politicii monetare res
trictive în speranța creării unui cli
mat propice investițiilor sau conti
nuarea politicii de reducere a dura
tei de lucru, cu efecte similare asu
pra salariilor, pentru a Împiedica o 
nouă creștere a șomajului. în prima 
variantă, deși s-au adoptat unele 
măsuri, timide, de reducere a dobin
zilor, climatul de criză și nivelul ri
dicat al acestora continuă să frineze 
investițiile. Pe de altă parte, tocmai 
diferențele între ratele dobînzii din

in con- 
adoptat 
măsuri

diferite țări șl fluctuațiile cursurilor 
valutare determină o orientare a ca
pitalurilor mai mult spre plasamen
te financiare decit spre activități 
productive. A doua posibilitate este 
și ea limitată de nivelul redus al uti
lizării capacităților de producție (în
tre 70—73 la sută), ceea ce duce la re
ducerea in continuare a productivită
ții muncii. In același timp, această al
ternativă n-ar face altceva decit să 
readucă treptat salariile reale la nive
lul de acum un deceniu, gama con
flictelor sociale sporind rapid. Posi
bilitățile existente in trecut de ocu
pare a forței de muncă șomere în 
lucrări publice sînt. de asemenea. în
gustate de masivele deficite bugeta
re, care sporesc an de an datoria 
publică a guvernelor occidentale.

Soluționarea situației ține, așa
dar. de asanarea cauzelor structurale 
ale șomajului și inflației, respectiv 
de reorientarea de fond a politicilor 
economice ale țărilor capitaliste dez
voltate in direcția restructurării eco
nomiilor lor pe baza compiementari- 
tăților și interdependențelor obiecti
ve din economia mondială. încercă
rile repetate ale principalelor țări 
occidentale de a găsi un remediu 
creșterii paralele a șomajului și in
flației prin concertarea politicilor 
lor economice n-au fost încununate 
de succes atît datorită fantului că o 
asemenea concertare a fost practic 
înlocuită de contradicții, cit și a re
fuzului lor de a admite că proble
mele crizei mondiale nu pot fi solu
ționate in „cluburi închise" prin ig
norarea intereselor majorității sta
telor.

Perpetuarea acestei stări de lucruri 
nu poate conduce decit la admcirea 
fenomenelor de criză și ascuțirea 
contradicțiilor sociale din țările ca
pitaliste, la adîncirea decalajelor 
dintre statele dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare. Actualele tendin
țe din economia mondială arată că 
asanarea problemelor șomajului și 
inflației nu se mai poate face cu aju
torul instrumentelor folosite in anii 
’50 și ’60. ci printr-o abordare realis
tă a actualelor condiții, prin adop
tarea unor măsuri care să ducă la o 
nouă diviziune internațională a 
muncii, la edificarea noii ordini eco
nomice internaționale, capabilă să 
asigure progresul tuturor statelor 
lumii.

Dr. Eugen DIJMARESCU
Institutul de economie mondială
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PRIMUL MINISTRU AL CANA-
1 DEI, PIERRE ELLIOTT TRU-" 

DEAU. A SOSIT LA BANGKOK,
I intr-o vizită oficială de trei zile, 
I prima etapă a unui turneu pe care 

ii întreprinde în citeva țări asiatice
| — informează agenția U.P.I. în 
| cursul întrevederilor cu oficialită- 

țile thailandeze vor fi examinate
■ stadiul relațiilor bilaterale, precum 

și aspecte ale situației internațio-
I nale actuale.

| PRIMA REUNIUNE A DIREC
ȚIEI DE DEZVOLTARE AGRICO
LĂ DIN BANGLADESH a avut loc 

Ila Dhaka, în conformitate cu o ho- 
tărîre a guvernului. Sarcina sa 
prioritară constă în coordonarea 
acțiunilor consacrate dezvoltării

I sectorului rural al țării. în cadrul 
I reuniunii a fost adoptată hotărirea 

de a ,se acorda sprijin financiar
■ țăranilor cu puțin pămînt.
I GUVERNUL ECUADORULUI va 

promova și apăra ferm cursul de
mocratic inițiat in țară, în pofida

I unor cercuri politice interne care 
uneltesc pentru curmarea ac.estui 

Icurs, a declarat președintele Os
valdo Hurtado într-un interviu 
acordat ziarului ecuadorian „Hoy“.

I DEFICITUL COMERCIAL AL 
I MARII BRITANII IN SCHIMBU

RILE CU JAPONIA a atins în pri- 
| mele nouă luni ale anului trecut
I 2.4 miliarde dolari, s-a anunțat 

oficial la Londra, cu prilejul vizitei

I ministrului afacerilor exterhe ni
pon, Shintaro Abe.

ACȚIUNILE CRIMINALE PUSE 
I LA CALE DE MAFIA s-au soldat, 
I anul trecut, în Italia cu 148 de vic

time, relevă un bilanț provizoriu al 
I poliției, dat publicității la Roma și 
I reluat de agenția France Presse. 

Numai în ultimele zile ale anului 
j au fost ucise, în Sicilia, 7 persoane.

PRODUCȚIA DE PETROL A IN
DONEZIEI. Ministrul Indonezian al 

I minelor și energiei, Subrotă, a 
I anunțat că în 1983 țara sa va spori 

producția zilnică de petrol de la 
| 1,3 la 1,5 milioane barili — infor

mează agenția indoneziană de știri I 
Antara, citată de Reuter.

POPULAȚIA NORVEGIEI nu- I 
măra, potrivit unei știri difuzate • 
de Direcția centrală de statistică a 
Norvegiei, la 1 ianuarie 1983, I 
4 122 000 de locuitori, cu 15 000 mai [ 
mulți decit la sfirșitul anului 1981.

CRIZA ȘI-A PUS AMPRENTA I 
ȘI PE RENUMITUL BROADWAY, I 
unde 15 din cele 39 de teatre sint 
închise. Statisticienii au calculat că I 
in actuala stagiune, teatrele de pe | 
Broadway au vindut 4,1 milioane 
bilete, față de aproape 6 milioane . 
în aceeași perioadă a anului tre
cut. Aceasta a avut drept conse- 1 
cință diminuarea încasărilor cu 18 
milioane de dolari, in ciuda majo- I 
rărilor de prețuri la bilete. •

ȘASE MINUTE ECHIVALENTE i 
CU UN AN. Doi gemeni s-au născut 
la New York la o diferență de șase 
minute, care echivalează insă cu 
tin an, deoarece unul a venit pe I 
lume in 1982, iar celălalt in 1983. I 
După cum relatează presa new- 
yorkeză, Justin Brownell s-a născut [ 
la 31 decembrie 1982, cu patru mi- | 
nute înainte de miezul nopții, iar 
fratele său, Aaron, la 1 ianuarie , 
1983, cind noul an avea o vechime I 
de... două minute. I

VULCANUL KILAUEA DIN I 
HAWAII A ERUPT DIN NOU, din ] 
crater ieșind un adevărat torent de 
lavă, care, din cauza presiunii sub- . 
terane, a țlșnit pină la 50 metri 
înălțime. Erupția nu va provoca • 
nici un fel de pagube materiale 
sau victime, deoarece muntele vul- I 
canic se află la mare depărtare de | 
zonele locuite din Hawaii, au anun
țat specialiștii de la observatorul i 
vulcanologic din insulă.

PLOILE TORENȚIALE care s-au 
abătut asupra orașului Belo Hori- I 
zonte și a împrejurimilor sale au I 
provocat moartea a cel puțin 59 de 
persoane, s-a anunțat oficial la I 
Brasilia. Cea mai mare parte a vie- | 
timelor provin din cartierele să
race periferice. .
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