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Noi construcții pe Șoseaua Ștefan cel Mare, din Capitală Foto : E. Dichiseanu

O mare îndatorire și o mare răspundere a chimiștilor
Conlucrarea permanentă a consiliilor

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

50 BANI

Înfăptuirea programului de modernizare a producției

B

SI VALORIFICARE SUPERIOARĂ A MATERIILOR PRIME
9

populare cu cetățenii la temelia

• In acest an, industria chimică își va spori ponde
rea în ansamblul industriei, ajungînd la 17 la sută

• Pînă la sfirșitul cincinalului, produsele chimice 
necesare economiei să fie asigurate din producție 
proprie sau prin cooperare

• Aport susținut al cercetării științifice din chimie 
la diversificarea și modernizarea produselor și a 
tehnologiilor

• Măsuri pentru ridicarea calificării personalului 
muncitor și întărirea disciplinei și ordinii în pro
ducție

— In Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului s-au sub
liniat sarcinile ce revin in acest 
cincinal industriei chimice pentru 
asigurarea integrală a produselor 
chimice necesare economiei naționa
le. Ce măsuri se intreprind in 1983 
pentru sporirea și diversificarea a- 
cestei producții 1

— Industria noastră chimică — 
care a beneficiat pe tot parcursul 
dezvoltării ei impetuoase după Con
gresul al IX-lea 
al partidului de 
sprijinul și îndru
marea nemijlocită, 
permanentă a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu — re
prezintă astăzi o- 
ramură viguroa
să, cu un puter
nic potențial de 
producție și cer
cetare, capabilă 
să asigure pro
dusele necesare 
economiei națio
nale și sporirea 
exporturilor de
Pentru marile realizări obținute de 
această ramură, pentru perspective
le clare deschise activității lucră
torilor din industria chimică de 
orientările și ideile de o inaltă va
loare teoretică și practică cuprinse 
in Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională, 
exprimăm întreaga noastră mulțu
mire secretarului general al parti
dului, angajindu-ne să nu precupe
țim nici un efort pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin.

In acest an, industria chimică își 
sporește ponderea in ansamblul in
dustriei, urmind să realizeze peste 
17 la sută din volumul total al pro
ducției industriale, contribuind la 
mai buna aprovizionare a economiei 
naționale, la majorarea exporturilor 
și reducerea importurilor de produ
se chimice. Astfel, pe ansamblul ra
murii se vor produce in 1983 3,6 
milioane tone îngrășăminte chimice 
în substanță activă, 728 
produse macromoleculare 
184,9 mii tone cauciuc 
aproape 7 milioane bucăți 
327,2 mii tone fibre și fire artifi
ciale și sintetice, medicamente in 
valoare de 4,2 miliarde lei. Dezvol
tarea puternică a capacităților de 
producție și modernizarea structurii 
acesteia, portofoliul de tehnologii 
proprii și forța unităților de cerce
tare și inginerie tehnică ale ramurii 
ne permit să afirmăm că sarcina 
trasată la Conferința Națională in
dustriei chimice, de a asigura inte
gral, pină la sfirșitul cincinalului, 
din producția proprie sau prin co
operare necesarul economiei româ
nești de produse chimice este pe 
deplin realizabilă, se bazează pe po
tențialul real al ramurii. Alături de 
realizarea produselor ' chimice de 
bază stabilite prin planul național 
unic, o mare atenție acordăm pro
gramelor de asimilare -a produselor 
solicitate de beneficiarii interni sau 
la export. In 1983 vom asimila pes
te 500 de produse din domeniile : 
intermediari pentru fabricația de 
medicamente, coloranți, lacuri și 
vopsele speciale, anvelope pentru 
condiții grele de lucru, lubrifianți 
speciali pentru motoare și instalații 
industriale, catalizatori, cauciucuri 
și mase plastice cu rezistențe și 
proprietăți deosebite, fire și fibre 
sintetice cu calități superioare. Tre
buie să menționez că multe din noi
le produse se realizează pe instala
ții existente prin completări și mo-

dernizări de faze tehnologice, cu 
investiții minime sau prin micro- 
producție in instalații-pilot.

— Cercetarea chimică românească 
dispune de un potențial intelectual 
și material de o recunoscută va
loare. In ce direcții sint concentra
te acum eforturile 
cercetare și inginerie 
din ramura chimiei ?

— Marile înfăptuiri 
românești au fost posibile datorită 
aportului efectiv

unităților de 
tehnologică

ale chimiei

Gheorghe CARANFIL,
ministrul industriei chimice

co/v/ORB/Rae ^inteii
LA INCEPUT DE AN

produse chimice.

mii tone 
de bază, 
sintetic, 

anvelope,

și eficient a! cer
cetării științifi
ce și tehnologice 
proprii. Doresc să 
subliniez in mod 
special rolul ho- 
I arilor pe care l-a 
avut și il are in 

-ț dezvoltarea. ■ chi
miei românești 
tovarășa aca
demician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu. savant 
de renume mon
dial, care îndru
mă întreaga acti
vitate de cerce

tare științifică, baza innoirii și mo
dernizării producției chimice și a 
ridicării eficienței economice' a aces
teia.

Tematica planului de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic pe 
1983 al Institutului Central de Chi
mie este strîns legată de problemele 
actuale și de perspectivă ale pro
ducției, activitatea specialiștilor din 
acest important sector este orienta
tă pentru îndeplinirea sarcinilor 
prioritare care vizează valorificarea 
superioară a resurselor de materii 
prime și materiale recuperabile, sta
bilirea tehnologiilor și realizarea de 
materii prime și materiale solicitate 
de o serie de domenii de virf (elec
tronică, microelectronică, electro
tehnică, aeronautică, energia nu
cleară), programul pentru surse noi 
de energie. Totodată, o pondere în
semnată in preocupările institutelor 
și centrelor de cercetare o dețin va-

(Continuare în pag. a V-a)
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Cârbune peste prevederi
Minerii din Uricani și Pe- 

trila se află din primele zile 
ale anului in fruntea întrecerii 
organizate in bazinul carboni
fer al Văii Jiului pentru a da 
patriei mai mult cărbune. Mi
nerii din Uricani au extras la 
zi, peste prevederi, 4 000 tone 
cărbune cocsificabil, iar cei din 
Petrila peste 1 000 tone cărbune 
energetic. De subliniat că și co
lectivul de muncă de la cariera 
Cîmpu lui 
succeselor 
trăgînd in 
2 000 tone
(Sabin Cerbu).

Neag continuă șirul 
din anul trecut, ex- 
acest an peste plan 
cărbune cocsificabil.
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dezvoltării tuturor localităților
de gradul de subordonare al unități
lor, economice — consiliile populare 
au în egală măsură datoria să urmă
rească in mod consecvent și să in
tervină cu eficiență pentru îndepli
nirea exemplară, la toți indicatorii, 
a obiectivelor planului de stat, pen
tru realizarea sarcinilor 
economice, pentru

în această perioadă se desfășoară 
în toate localitățile țării adunări ale 

, cetățenilor, urmate, tot acum, de se
siuni ale consiliilor populare. Sînt 
două acțiuni deosebit de importante 
pentru îndeplinirea in bune condiții 
a importantelor funcții și atribuții ce 
revin organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, două modali
tăți distincte, dar 
aflate in strinsă 
legătură, de rea
lizare a princi- 
piilor democrației' 
muncitorești, re
voluționare. Des
fășurarea atit a 
adunărilor cetă
țenilor, cît și a 
sesiunilor consi
liilor populare este 
cit legată de, stabilirea direcțiilor de 
activitate economico-socială pentru 
anul in curs,- a ■ perspectivelor dez
voltării fiecărei localități și fiecărui 
județ, de fixarea sarcinilor și res
ponsabilităților precise pentru inde- 
plinirea prevederilor de plan in 
profil teritorial.
. Este bine cunoscut că anul 1983 re
prezintă un an cu o importanță a- 
parte pentru întregul cincinal, un an 
in care sarcini de însemnătate deose
bită revin industriei, și agriculturii, 
soluționării cu succes a tuturor pro
blemelor dezvoltării economiei na
ționale. Conferința Națională a parti
dului. subliniind seriozitatea excep
țională a acestor sarcini, a trasat tot
odată programe clare de activitate.

directive precise și concrete 
să determine trecerea la o 
nouă, superioară in întreaga activita
te economică. în același timp, Con
ferința Națională a relevat rolul de
osebit ce revine statului democrației 
muncitorești, revoluționare, organe
lor locale ale puterii și administrației 
de stat in conducerea intregii viețiDIN INDUSTRIA CHIMICĂ!

in mod nemijlo-
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OAMENI AI MUNCII
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Aspect de la Rafinăria Teleojen - Ploiești Foto : S. Cristian

Acționciți cu toată priceperea, 
spirit de înaltă răspundere,- -CU

prin bună organizare și disciplină 
exemplară pentru a asigura funcți 
onarea la parametri maximi a tuturor 
instalațiilor, pentru valorificarea su 
perioară a materiilor prime, pentru 
sporirea continuă a contribuției indus 
triei chimice la realizarea exportului 
și reducerea importurilor, pentru creș 
terea eficienței întregii activități

menite 
calitate

Adunările cetățenilor și sesiunile consiliilor 
populare dezbat prevederile de plan in profil 
teritorial și măsurile de înfăptuire a acestora

economico-sociale, pe baza conlucră
rii armonioase dintre organele statu
lui și organismele democratice, in 
cadrul sistemului unitar al democra
ției socialiste.

Această conlucrare implică necesi
tatea, subliniată pregnant și la Confe
rința Națională, ca treburile obștești, 
toate problemele economice și sociale 
să-și găsească soluționare prin parti
ciparea activă a maselor largi de 
oameni ai muncii. Iată Coordonatele 
in care au loc acțiunile amintite, 
iată motivele pentru care atît adună
rile cetățenilor, cit și sesiunile Con
siliilor populare trebuie să se desfă
șoare in condiții cit mai bune și cu 
rezultate cit mai eficiente. Ele ur
mează să dezbată, respectiv să adop
te, planul de dezvoltare economico- 
socială și planul de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei alimentare in 
profil teritorial, bugetul local, pre
cum și programul de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială pe 
primul semestru al anului in curs.

în ceea ce privește definitivarea șl 
adoptarea planului de dezvoltare e- 
conomico-socială în profil teritorial, 
dezbaterile adunărilor cetățenilor și 
ale sesiunilor consiliilor populare 
trebuie să pornească de la realita
tea că răspunderea față de îndeplini
rea planului nu poate fi considerată 
ca aparținînd exclusiv organelor cen
trale. ministerelor, că — indiferent

dezvoltării 
obținerea unor re
zultate 
ducție 
bune, 
ții superioare de 
rentabilitate și 
calitate.

Este un adevăr 
bine știut că de 
dezvoltarea bazei 
economice depin
de și prosperita
tea fiecărei loca

lități, consiliile populare fiind și din 
acest punct de. vedere direct intere
sate in îndeplinirea tuturor prevede
rilor de plan.

De aceea, sesiunile consiliilor popu
lare trebuie' să aibă -în obiectivul 
lor toate aspectele principale ale în
deplinirii planului, fie că e vorba 
de obținerea producției fizice, de 
creșterea productivității muncii, de 
asigurarea calității, de folosirea eco
nomicoasă a resurselor materiale, de 
realizarea producției pentru export, 
de. toți indicatorii importanți. Atît in 
cadrul sesiunilor, cit și al adunărilor 
cetățenilor este necesar să se anali
zeze pe ce căi poate, aduce fiecare 
o contribuție, cît mai substanțială la 
asigurarea indeplinirii planului.

Cu atît mai directe sînt răspunde
rile consiliilor populare, în calitate 
de titulari de plan, pentru îndepli
nirea sarcinilor ce revin unităților 
economice aflate in subordinea lor 
directă. Acestea, împreună cu toate 
unitățile de industrie mică și pres
tări de servicii, au o pondere tot 
mai însemnată in valorificarea resur
selor locale, in asigurarea pieței cu 
bunuri de consum, a altor tre
buințe ale populației, în partici
parea la comerțul exterior al tării. 
Unităților respective le revin, de ase-

în pro- 
tot mai 

în condi-

(Continuare in pag. a H-a)

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •.

LA BAIA DE FIER,

Energie din energiile
oamenilor

în spiritul orientărilor înnoitoare ale Conferinței Naționale,
ale tovarășului Nicolae Ceausescu

Democrația culturii 
și democrația in cul
tură sint, cred, reflexe 
indispensabile ale pro
cesului de lărgire a 
democratismului so
cial-politic, rezonanță 
profundă de intercon- 
diționare și de poten
țare reciprocă. Idealul 
socialismului româ
nesc, de afirmare mul
tilaterală a personali
tății umane la propor
țiile intregii noastre 
societăți, răspunde in 
modul cel mai direct 
aspirațiilor dintotdea- 
una ale oamenilor de 
creație, oricare ar fi 
domeniul preocupări
lor ,lor. Cîmp de afir
mare personalității ; 
stimă și stimul — pe 
toate treptele recep
tării și afirmării — 
pentru om și potentele 
sale creatoare, pentru 
originalitate și diver
sitate ; confruntare 
largă de opinii și mo
dalități expresive — 
iată spre ce ne-a che
mat și ne cheamă 
Partidul Comunist Ro
mân, prin glasul său 
cel mai autorizat. „Nu 
imitația, nu uniformi
zarea, ci diversitatea, 
redarea specificului 
propriu al fiecărui po
por înseamnă 
vărata creație 
și literară", 
tovarășul 
Ceaușescu în 
matica expunere 
Plenara din 1—2 iunie 
1982. Datoria noastră, 
a artiștilor, a scriitori-

ade- 
artistică 
spunea 
Nicolae 
progra- 

la

lor. a publiciștilor, a 
tuturor activiștilor din 
spațiul culturii și edu
cației socialiste, este 
să dăm viață acestor 
principii, să nu cedăm 
niciodată rutinei și 
inerției, să facem vi
zibilă această diver
sitate reală și fecundă 
în operele noastre, ca 
și în dezbaterile cu-

plexe între noua con-' 
cepție și vechile stări 
de lucruri.

Pornind de la legea 
luptei permanente a 
contrariilor, ca forță 
motrice a progresului, 
acum, ca și în viitor, 
în aceeași 
expunere, 
general al 
releva :

memorabilă 
secretarul 
partidului 

„Afirmarea

societății socialiste ro
mânești în cadrul pro
cesului revoluționar pe 
care îl parcurgem 
după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

Conferința Naționa
lă a partidului, orien
tările ei ne îndeamnă 
la bilanțuri care ne 
umplu de mîndrie fi
rească. Niciodată în

ase-

cultura socialistă din 
România, pe autori și 
cititori deopotrivă. 
Puține țări din lume 
consemnează un
menea fenomen. Așa 
cum, ca cineast, 
pot să nu reamintesc, 
mai ales în aceste zile 
de nobilă lucrare și 
aleasă sărbătoare a 
țării întregi, locul

nu

Orizonturi noi culturii socialiste
Opinii de Adrian PETRINGENARU

rente asupra creației 
și climatului ei.

Tentațiile de uni
formizare, de stagna
re, apetiturile exclusi
viste, pretenția mono
polului asupra talen
tului sau modernită
ții. sînt păcate ale ve
chiului care, în dialec
tica vieții noastre in
telectuale, într-o reală 
democrație a culturii, 
își primesc replica fi
rească. Sint fenomene 
cu 
cu 
nu 
nă 
legătură 
turile ideologico-edu- 
cative mai genera
le, cu necesitatea afir
mării idealurilor noas
tre umanist-revolu- 
ționare în condițiile 
unei înfruntări com-

aspecte sociale și 
aspecte etice, care 
pot să nu ne reți- 
atenția în strînsă 

cu rapor-

unei concepții unitare 
presupune neapărat o 
luptă permanentă in
tre diferite teze și 
concepții despre orga
nizarea mai bună a 
forțelor de producție, 
a relațiilor sociale, a 
vieții maselor popu
lare ; desigur, aceasta 
va fi o luptă bazată pe 
relații de producție 
unitare, precum și pe 
dezvoltarea științei și 
culturii, a cunoașterii 
umane, care va des
chide permanent noi 
și noi căi de perfec
ționare a vieții și re
lațiilor sociale".

Democrația culturii, 
dinamismul vieții in
telectuale, climatul 
vivace și deschis con
fruntării de modalități 
și opinii nu sînt un 
lux, ci o necesitate a

spațiul culturii șl artei 
românești nu au acțio
nat atît 
variate 
niciodată 
mai manifestă prezen
ța în librării, pe sce
nele teatrelor, în ex
poziții, pe ecranele de 
cinematograf sau în 
paginile publicațiilor 
a reprezentanților tu
turor generațiilor și 
tuturor naționalități
lor conlocuitoare.

Faptul că tirajele 
atît de multor scriitori 
contemporani de la 
noi, prozatori sau 
poeți, vîrstnici sau ti
neri, se epuizează în 
cîteva zile — sau 
chiar, literalmente, ore 
— de la apariția în li
brării este o particu
laritate care onorează

de multe și 
personalități, 

nu a fost

ocupă 
româ- 
cultu-

demn pe care-1 
cinematografia 
nă în contextul 
rii socialiste.

Există un dialog în
tre creația literar-ar- 
tistică românească și 
publicul ei, un raport 
de atenție și interes 
care e, fără îndoială, 
reciproc .și benefic in 
cea mai mare măsură. 
Și aici realizările, cir
culația spirituală, re
ceptivitatea existentă 
la ora actuală, calita
tea extinsă la propor
țiile unui public vast 
au luat-o cu mult îna
intea cercetării socio
logice și critice a fe
nomenului.

A rămas departe în 
amintire voga concep
țiilor elitiste și inco- 
municante, ridicole

chiar pe cînd aveau 
încă scuza , „sincroni
zării" cu alți ininteli
gibili de ocaziei de pe 
alte meridiane. N-au 
dispărut complet ifo
sele snobe, dar acum 
sint peste tot desuete, 
Dialogul, comunicarea, 
adevărul de viață și 
istorie, verificarea va
labilității creației prin 
societate au devenit 
deziderate și criterii' 
tot mai des exprima
te. Un mare 
suedez, Hannes 
ven, laureat al 
miului Nobel, spunea : 
„Nu cred că are drept 
la existență ideea 
emisă de false valori 
— mai cu seamă din 
domeniul creației cul- 
tural-artistice, dar și 
din cel al științei — 
după care ei ar fi Oa
meni cu totul deose
biți, dar neințeleși de 
actuala generație. Este 
un fals în gîndire, 
care derivă dintr-un 
fals din realitate. Ac
tul creației individua
le pentru societate, 
aportul la valorile re
ale ale civilizației 
umane stau la baza 
renumelui, faimei, ce
lebrității".

îmi face plăcere să 
găsesc formulate atit 
de limpede, de la ni
velul unei asemenea 
personalități, convin
geri pe care le îm
părtășim și, pe măsu
ra prilejurilor și posi
bilităților, le-am sus
ținut totdeauna.

savant 
Alf-
Pre-

Localitatea este a- 
șezată 
sălbaticele 
Oltețului, 
iele Galbenului 
printre casele și 
dinile de unde 
menii privesc 
virfurile Cătălinului, 
Micaiei și Corneșului 
Mare, pe unde ajung 
vara cu turmele. Pe 
vremea lui Matei Ba- 
sarab, aici a existat o 
„baie" 
trată cu 
toare și 
spun hrisoavele 
localitatea 
prumutat 
Baia de 
considerată 
dintre cele mai 
rești așezări ale 
jului. Prin ea trec in 
fiecare an zeci de mii 
de turiști. Majorita
tea dintre ei sînt 
atrași de fascinantele 
stalactite 
mite 
ierii, 
ment 
acest 
din România.

La Baia de Fier, 
mulți localnici nu 
s-au despărțit de por
tul popular, deși o 
bună parte dintre ei, ' 
la mina de grafit din 
muntele Cătălinu, la 
stația de flotație a 
prețiosului minereu 
sau la fabrica de che
restea, îmbracă in fie
care zi salopetele. 
Străzile principale au 
fost asfaltate in anii 
socialismului, dar pe 
ele mai trec și acum 
care trase de boi, o- 
dată cu cele trei sute 
de autoturisme, cite 
există in localitate. 
Primăvara, „cind îi 
frunza cît paraua și 
lăstarul cît undreaua", 
cum spune cîntecul 
haiducesc, pe știutele 
drumuri urcă la stî— 

^nile din munți peste

undeva lingă 
Chei ale 

iar șuvoa- 
trec 
gră- 
oa- 

spre

de fier înzes- 
citeva cup- 
de la care 

că 
și-a îm- 

numele. 
este 
una 

pito- 
Gor-

Fler 
ca

și stalag- 
din Peștera Mu- 

primul monu- 
speologic de 

fel electrificat
it

șapte mii de oi numai 
din Baia de Fier și 
pe la unele răspîntii 
se strecoară printre 
ele autocamioanele în
cărcate cu grafit sau 
cu buștenii coborîți 
de la gurile de ex
ploatări forestiere. 
Dar exodul se termi
nă în 
cei 
de
„U.M.T.C.F.

cîteva zile și 
o sută 

de la 
își văd

peste 
_Șoferi

Reportaj
de Lucian ZATTI

de treburile

m-am 
oară 
de la

aflat 
printre 

mina

liniștiți 
lor.

Cînd 
întîia 
minerii
din muntele Cătălinu, 
ei aveau acolo, in sin
gurătatea muntelui, 
dormitoare, cantină, 
sală de mese, club. 
Un funicular își des
fășura cîțiva kilome
tri de cabluri anco
rate pe stilpi din lemn 
și pe ele coborau cor
fele pline cu grafit 
pină la stația de flo
tație de lingă apa 
Galbenului. Dar toate 
acestea erau acum 
cițiva ani. Acum, mi
nerii vin seara și 
dorm la casele lor. 
Modernizarea unității 
miniere, care și-a du
blat capacitatea de 
producție, le inlesneș- 
te acest lucru. Funi- 
cularul a dispărut 
decorul 
la mină 
punctul 
fost săpat un puț 
trei sute de metri 
în el au fost instalate 
lifturi speciale pentru 
transportul oamenilor 
și materialelor. Tot 
pe aici coboară și gra
fitul. Cei doisprezece

munților, 
și pină 
Corneșu

din 
De 
la 
a 

de
Și

kilometri de la gura 
puțului și pină la sta
ția de flotație sint 
parcurși cu autocami
oanele.

Șeful sectorului mi
nier, inginerul Miron 
Rădescu, mi-a vorbit 
despre răspunderile 
mari pe care . întregul 
colectiv de aici și le-a 
asumat 
Raportul prezentat de 
tovarășul 
Ceaușescu la 
rința ” /. 
partidului. în 
timp 
odată cu 
rea stației de flotație, 
s-a îmbunătățit con
siderabil puritatea ce
lor 46 000 de tone de 
grafit livrate siderur
giei de către această 
exploatare unică in 
țara noastră. Aflu că, 
dună terminarea fa
cultății din Petroșani, 
inginerul s-a reîntors 
la Baia de Fier, unde 
a copilărit, să fie cu 
munca și cu inima 
lingă ai săi. Se simte 
pe deplin realizat in 
mijlocul 
muncitori 
mai ales că împreună 
cu foarte mulți dintre 
ei a cutreierat văile 
apelor de la Baia de 
Fier în anii copilăriei. 
Un alt îndrăgostit de 
munți și de comorile 
din adincurile lor este 
inginerul Ion Teodo- 
rescu. Și el s-a reîn
tors după terminarea 
facultății la Baia de 
Fier, pe meleagurile 
natale, iar acum con
duce sectorul de ex
ploatare și Industria
lizare a lemnului. In 
fabrica de cherestea, 
la gurile de exploa
tări forestiere 
văile Galbenului

parcurgind

Nicolae
Confe-

Națională a 
același 

argumenta că, 
modernlza-

sutelor de 
ai unității.

(Continuare 
in pag. a V-a)

din 
și
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Prezenti acolo unde trebuie, 
unde se naște și se afirmă noul

iDIVERSj ACȚIUNI ALE COMUNIȘTILOR DE LA ÎNTREPRINDEREA „16 FE
BRUARIE" DIN CLUJ-NAPOCA PENTRU MODERNIZAREA PRODUCȚIEI

Bravo, Florine!

I
I
I
I
I
I
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I
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I
I
I
I
I
I
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Anton Florin Marian este elev 
in clasa a Xll-a la Liceul in
dustrial din Strehaia. Un nume 
cunoscut printre toți colegii de-o 
virstă din tara, datorită pasiunii 
sale pentru matematică și fizică. 
Iată citeva din succesele sale 
din ultimii ani : ciștigă în 1980 
Olimpiada de matematică, faza 
republicană, de la București ; 
obține premiul al lll-lea la se
siunea națională de referate și 
comunicări științifice ale elevi
lor. In 1981 ciștigă Olimpiada 
de matematică — faza republi
cană, de la Craiova ; ciștigă 
Olimpiada de fizică, faza jude
țeană ; ciștigă concursul de 
matematică „Gheorghe Țițeica" ; 
obține premiul al ll-lea și Di
ploma din partea Societății de 
științe matematice la etapa fi
nală a concursului de matema
tică de la Cimpulung. A fost 
selecționat in lotul olimpic lărgit 
pentru Olimpiada internațio
nală de matematică. Și cum 1983 
abia a început, să-i adresăm 
urarea de a ne da prilejul să-i 
consemnăm noi succese ! Ca ma
tematician, n-o să le uite nu
mărul I

„Lupi de Dunăre"
Zilele de Început ale noului 

an sint și primele zile de pen
sie pentru 14 „lupi de Dunăre'' 
de la întreprinderea de naviga
ție fluvială N AV ROM Galați. 
Cei 14 și-au inaugurat noul sta
tut de pensionari pe nava „Tu- 
dor Vladimirescu", cea mai 
„bătrînă" dintre toate vasele 
fluviale ațlate in funcțiune in 
România. Este vorba de coman
danții Eugen Negoiță și Aurel 
Dumitrescu, șeful mecanic Petre 
Toncea, pilotul Casian Lefcenco 
și alții. Pe nava veterană li s-a 
prezentat „veteranilor" un fru
mos program artistic. Cei pre- 
zenți le-au adresat urarea de a 
trăi cel puțin tot atiția ani cit 
numără nava pe care se aflau 
și care, ca și ei, a înfruntat 
atitea furtuni pină acum. Adică 
cel puțin... 128 de ani. Mulți 
inainte I

Cum s-au găsit 
alde Pierdutu

De la un timp, din gospodă
riile unor săteni din comuna 
Luncavlța — Tulcea, dispăreau 
tot felul de lucruri. Ba, unii 
dintre cei prădați au fost „căl- 
cați“ de răufăcători șt de cite 
două-trei ori. Azi așa, mâine 
așa, pină cind făptașilor dispă
ruți fără urmă li s-a dat de... 
urmă. Numele lor: Ion Pierdu
tu și Gheorghe Puia, tineri fără 
ocupație și fără căpătii, care nu 
apăreau prin comuna de baști
nă Luncavița decit pentru a le 
face o vizită nocturnă consăte
nilor, prădindu-i. O parte din 
lucrurile furate le valorificau 
prin Vasile Pierdutu, fratele lui 
Ion Pierdutu. Acum, o dată de
pistați, la alde Pierdutu li s-au 
găsit ac de cojoc.

Șapte și cu 
paznicul opt
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în plină amiază, la Secția 
utilaje grele și de transport con
strucții din Satu Mare din cadrul 
Grupulut de șantiere al Trustu
lui de construcții industriale 
Oradea, opt inși „trudeau" de 
zor la un joc de noroc. Și cum 
erau ațintiți cu ochii la 
mare pusă la 
n-au simțit momentul in care 
au început să-i „chtbițeze" niște 
musafiri în uniformă albastră. 
A urmat o „cacealma" sub for
mă de amendă de cite 1000 
lei de căciulă, plus confiscarea 
sumei de pe masă. Culmea e că 
unul din cei opt era însuși... 
paznicul unității.

suma
„bătaie", nici

Au făcut-o 
pe grozavii

Adrian Olariu și Alexandru 
Gavrilescu din județul Neamț, 
împreună cu loan Juravlea 
din Suceava, toți trei mecanici 
la întreprinderea de autoca
mioane Brașov, au hotărit să 
facă o „deplasare" pină în 
Moldova, să arate ei celor de- 
acasă cit de grozavi sint. Intr-o 
noapte, cei trei au scos pe 
poartă un camion de mare to
naj, au făcut rost de o foaie 
de parcurs falsă și cu un nu
măr de înmatriculare tot fals 
au pornit la drum. După trei 
zile de hoinăreală s-au reîn
tors, „victorioși", dar au fost 
întimpinați cu toate „onorurile" 
de oamenii legii.

I
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Mica publicitate |
Prestări servicii. Pentru haine 

la comandă, nu vă mai adresați I 
cu nici o încredere lui I. Mano- | 
le, mai marele unei croitorii din 
Tulcea. După prea multe „ciu- | 
peli" din stofele cllenților, i I 
s-au „croit" șt lui alte haine. . 
Tot pe măsură. j

Găsit ceas și anunțat prin zia
rul „Flamura roșie" din Arad, I 
în urma publicării anunțului, | 
s-au prezentat 10 inși care și-l 
revendicau, dar păgubașul ade- I 
vărat a fost abia al... ll-lea.

Pierdut adresa sculptorului ■ 
care a realizat, cu ani în urmă, | 
statuia lui Nicolae Bălcescu din 
centrul municipiului Călărași. I 
Este căutat pentru restaurarea | 
operei. Mulțumiri anticipate.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
$1 corespondenții

Despre colectivul întreprinderii de 
material rulant „16 Februarie1* din 
Cluj-Napoca se spune că este o ade
vărată familie pe toate planurile. O 
familie muncitorească ce se adaptea
ză, tocmai datorită omogenității ei, 
celor mai deosebite situații ce-i apar 
spre rezolvare. O familie muncito
rească alcătuită din români și ma
ghiari, care acționează ca un singur 
om pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce-i sint 
încredințate. O familie pentru care 
promovarea noului în producție a 
devenit ceea ce se cheamă „obișnu
ința casei". Dar asemenea caracte
rizări fără fapte care să le susțină 
și să le demonstreze, par simple 
vorbe. Numai că tovarășul Teodor 
Marton, secretarul comitetului de 
partid, nu acceptă o astfel de ipoteză 
și devine, în citeva clipe, un verita
bil cronicar despre „ce-au făcut și 
fac comuniștii pentru bunul mers al 
uzinei".

— Și ce au făcut, tovarășe Marton?
— Au făcut și fac ceea ce a cerut se

cretarul general al partidului la Con
ferința Națională : să-și îndeplineas
că în mod exemplar sarcinile de pro
ducție, să-și asume mereu răspun
deri și îndatoriri mari, acolo unde 
e mai greu, acolo unde se verifică 
și capacitatea profesională, și atitu
dinea politică. Acesta este și aces
ta trebuie să fie modul de a se de
fini al comunistului în muncă.

— Vreți să argumentați această 
afirmație ?

— Dacă azi am ajuns să fim o în
treprindere modernă, cu sectoare de 
producție în măsură să realizeze 
lucrări de înaltă tehnicitate, să exe
cute piese din profilul unor unități 
specializate din țară și de peste ho
tare, acest lucru îl datorăm muncii 
și abnegației comuniștilor. Oameni 
care au noul „în singe**, oameni con
topiți trup și suflet cu interesele uni
tății. Argumente ? Nu puține au fost 
situațiile în care comuniștii, români 
și maghiari, virstnici și tineri, au 
pus umărul nu numai la ridicarea și 
amenajarea unor hale, ci șl la exe
cutarea dotărilor ce erau strict nece
sare pentru verificarea parametrilor 
funcționali ai diferitelor subansam- 
ble ale locomotivelor diesel-hidrau- 
lice. După schimbarea profilului 
unității din întreprindere de ma
terial rulant în uzină de re
parat locomotive diesel-hidraulice 
— pe agenda urgențelor s-au 
aflat o multitudine de probleme. Noi 
sintem astăzi o soră mai mică a în
treprinderii „23 August** din Bucu
rești. Iar paralel cu pregătirea oa
menilor pentru noul profil a tre
buit să învingem greutățile începu
tului de drum — la scară micro și 
macrouzinală — într-un domeniu 
tehnic nou. Știam ce aveam de fă-,

cut Dar ne trebuia și o bază tehnică 
de producție specifică reparării 
locomotivelor diesel-electrice de 450, 
700 și 1 250 CP. Am început 
cu proiectarea și realizarea ștan
durilor de probe ale motoarelor, 
transmisiilor hidraulice, reductoare- 
lor, boghiurilor, pompelor hidrostati
ce, compresoarelor pneumatice, apa- 
ratajelor electrice și electronice, a 
agregatelor de încălzit. Realizarea 
acestora cu forțe proprii, în scurt 
timp, a fost posibilă numai prin 
munca, dăruirea și competența unor 
comuniști ca Sever Stăncioiu, Ni- 
colae Gulacsi, Nicolae Bonca, Ștefan 
Matyaș, Ioan Moldovan, Iuliu Si- 
mion, Petru Ambruș, Vasile Petruș

Comunistul 
-omul faptei, 
al conștiinței 

înaintate, 
revoluționare

și mulți alții. Flecare produs 
și subansamblu a reprezentat un 
unicat și mulți dintre oamenii 
noștri au rămas nu puține nopți în 
ateliere peste program, fără să le 
ceară nimeni, pentru a ne onora an
gajamentele asumate în fața organi
zațiilor de partid. Fără aceste efor
turi, fără aceste dotări nu putem 
asigura reparații de calitate. In in
vestiția de inteligență și de efort a 
acestor comuniști, a colectivelor din 
care tac parte sînt încorporate auto- 
dotări care au adăugat zestrei uzi
nei utilaje în valoare de peste 30 
milioane lei.

— Reprofilarea uzinei s-a făcut în 
plină acțiune pentru reducerea im
porturilor. Existau păreri că acest 
lucru e greu de realizat într-o între
prindere de mărimea și complexita
tea unității dv. Cine a combătut 
această „opinie", cine a găsit so
luția ?

— Simplu, comuniștii ! Ca răspuns 
la sarcinile și indicațiile date de 
conducerea partidului privind redu
cerea efortului valutar pentru repe
rele ce trebuiau importate, comite
tul de partid a inițiat ample dezba
teri cu toți comuniștii. în adunări 
generale, în adunări ale activului de 
partid s-a cerut comuniștilor să-și 
aducă ei, primii, contribuția la reali
zarea subansamblelor din import. 
Răspunsul lor au fost faptele. S-au

constituit colective care au Început 
să studieze posibilitățile de realizare 
în uzină a unor importante repere 
și subansamble și, în scurt timp, a 
apărut prima noastră reușită în con
cepție originală — blocul electronic 
pentru comanda transmisiei hidrau
lice. Apoi au urmat, pe rînd, genera
torul sincron trifazic pentru vitezo- 
metre, supapa de pornire-oprire 
electropneumatică, indicatorul de 
nivel la combustibil ș.a. Autorii lor 
— comuniștii loan Popovici, Alexan
dru Domokos, Nicolae Mișca, David 
Bolboacă, Iosif Kiss, Emil Hădărean 
și alții. Avînd parametri tehnici la 
nivelul produselor din import, aceste 
subansamble asigură astăzi necesarul 
pentru întregul parc de locomotive 
diesel-electrice (L.D.E.), ceea ce con
duce la o economie anuală de peste 
800 000 de dolari.

Despre cite alte probleme rezolvate 
de comuniști nu ne-a vorbit secre
tarul comitetului de partid ! In ca
drul acțiunii de creștere a eficienței 
economice, de economisire a oțelu
rilor înalt aliate, a fontelor speciale 
s-a amenajat un atelier modern de 
terotehnică, un atelier născut peste 
noapte în care astăzi se recondițio
nează peste 200 de repere provenite 
de la locomotivele ce intră în repa
rații. Autorii ideii — dar nu numai 
ai ideii, ci și ai execuției practice — 
comuniștii Valerian Hariton, Ludovic 
Nagy și Nicolae Todea, împreună cu 
tovarășii lor de muncă. In acest fel 
se redau producției piese recuperate 
în valoare de peste 80 000 000 lei pe 
an. în scopul reducerii consumului de 
carburanți s-au amenajat trei insta
lații de rodaj pentru locomotivele 
complet echipate. Și astfel s-au înlo
cuit probele pe liniile de manevră în 
incinta întreprinderii. Pe ele se exe
cută toate reglajele funcționale ale 
locomotivelor, ceea ce a condus la 
reducerea consumului de motorină 
cu peste 400 tone anual și scurtarea 
timpului de imobilizare a locomoti
velor în reparații cu 800 zile/an. Au
torii ideii și execuției, alți comuniști, 
pe nume Marius Pîslă, autorul 
proiectului, Beniamin Peter, Ștefan 
Cosma și Vasile Maier.

...Fapte de muncă intr-o mare fa
milie muncitorească. Fapte de muncă 
deosebite. Cine sînt promotorii lor ? 
Răspunsul vine cît se poate de 
prompt : „Simplu, comuniștii 1“ Co
muniștii români și maghiari din 
această citadelă feroviară, care, În
frățiți în muncă, umăr Ia umăr, se 
află permanent pe baricadele luptei 
pentru nou, pentru eficiență. Așa 
cum ne spune secretarul comitetului 
de partid : „aici, la noi, nu există 
nou fără eficiență și nici eficiență 
fără nou".

Costel ȘTEFANESCU 
Constantin PRIESCU

Un nou spital la Pașcani
în ultimii ani, orașul Pașcani 

a cunoscut o puternică dezvolta
re economică și urbanistică. Aici 
au fost construite și date in fo
losință 2 000 de noi apartamente, 
mai multe cămine pentru nefa- 
miliști, magazine diverse și u- 
nități de prestări servicii către 
populație. Acestora li s-a adău
gat acum un nou și modern spi
tal cuplat cu policlinică. Noua 
unitate spitalicească are 430 de 
paturi. Ea dispune și de un 
compartiment de anestezie și 
terapie intensivă. în spațiile a- 
ferente policlinicii se pot acorda 
peste 2 000 de consultații pe zi 
atît pentru locuitorii orașului 
Pașcani, cit și pentru populația 
din raza a 12 dispensare medica
le din zonă. (Manole Corcaci).

Conlucrarea
(Urmare din pag. I)

permanentă cu cetățenii

Prima tragere LOTO 2 
din noul an

Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează duminică 16 ia
nuarie 1983 prima tragere Loto 2 
din noul an — prilej de noi și 
mari succese la acest sistem de joc 
simplu și deosebit de avantajos. Se 
reamintește că un bilet costă nu
mai 10 lei și poate fi completat cu 
o variantă achitată sută la sută sau 
cu patru variante achitate in cotă 
de 25 la sută ; indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet are drept de 
participare la toate cele trei extra
geri a cîte patru numere, insumind 
12 numere din totalul de 75. Ciști- 
gul maxim pe o variantă este un 
autoturism „Dacia 1300", iar cel 
minim de 100 lei (pentru variantele 
cu numai două numere dintr-o ex
tragere). Simbătă 15 ianuarie este 
ultima zi de procurare a biletelor.

menea, sarcini deosebit de Impor
tante, în anul 1983 trebuind să în
registreze, așa cum releva și Confe
rința Națională a partidului, o coti
tură hotărită în activitatea lor. Po
litica partidului de aplicare tot mai 
largă a principiilor autoconducerii a 
asigurat extinderea largă a atribuții
lor și prerogativelor consiliilor popu
lare — principalii gospodari ai resur
selor locale, cu importante sarcini în 
ce privește reciclarea și revalorifica
rea materialelor. Este adevărat că, 
intr-un șir de județe consiliile popu
lare au obținut rezultate pozitive în 
valorificarea resurselor locale, dar 
trebuie spus clar că aceste rezultate 
sînt încă departe de posibilitățile 
reale. Mai mult, se poate afirma că 
nu există zonă, județ, localitate, in 
care să nu se găsească resurse insu
ficient valorificate, ce așteaptă ochiul 
gospodarului care să le descopere și 
mina harnică pentru a le prelucra.

Un mare rol îl are în acest sen» 
antrenarea mult mai activă a însăși 
masei cetățenilor. De aceea, în cadrul 
adunărilor cetățenilor care au loc 
acum, ca și cu prilejul contactelor 
permanente ale consiliilor populare, 
ale deputaților cu oamenii muncii, cu 
cetățenii, aceștia sînt chemați să re
leve resursele locale ce pot fi valo
rificate, activitățile ce s-ar putea 
desfășura în funcție de specificul 
local, tradițiile ce ar putea fi reluate 
și dezvoltate. Este necesar să se în
țeleagă în aceste adunări marele rol 
pe care ii au toți cetățenii în spo
rirea avuției obștești, a producției de 
bunuri destinate pieței, societății. La 
rîndul lor, sesiunile consiliilor popu
lare trebuie să asigure o analiză cri
tică, exigentă, a modului in care s-a 
dezvoltat industria mică, a perspecti
velor ei, a activității desfășurate în 
acest sens de cooperativele meșteșu
gărești, cooperativele de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor, a 
unităților de producție Industrială de 
pe lingă cooperativele agricole, a tu
turor organizatorilor de industrie 
mică șl prestări de servicii.

O problemă care trebuie In mod

deosebit să stea în atenția sesiunilor 
consiliilor populare, ca și a adună
rilor cetățenilor, este modul in care 
organele locale ale puterii și admi
nistrației de stat iși înțeleg roiul, 
răspunderea, față de marea bătălie 
la care cheamă partidul pentru ridi
carea hotărită a agriculturii. Din 
păcate, trebuie spus că la un șir de 
consilii populare, de diferite niveluri, 
mai persistă într-o formă sau alta 
ideea că problema agriculturii din 
teritoriul lor privește exclusiv uni
tățile agricole și organele centrale, 
nu consideră că bunul mers al acti
vității din acest domeniu e o sarcină 
proprie, nu urmăresc mersul lucrări
lor agricole, se interesează în insu
ficientă măsură de sprijinirea coope
rativelor agricole de producție, de 
valorificarea potențialului productiv 
al gospodăriilor populației. Firește, 
așa cum subliniază hotărit conduce
rea partidului, aceste optici și prac
tici trebuie lichidate cu desăvîrșire.

Dezbaterea în adunările cetățenilor 
a planului de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare în profil 
teritorial, a programelor locale de 
autoconducere și autoaprovizionare, 
adoptarea lor în sesiunile consiliilor 
populare, constituie prilejuri impor
tante pentru a se stabili modalitățile 
concrete de creștere a producției a- 
gricole, de întărire a cooperativelor 
agricole de producție, de redresare a 
zootehniei. Sînt nu numai deziderate 
obiective, de o deosebită importanță, 
ale dezvoltării economiei, ci și o 
condiție fundamentală pentru asigu
rarea autoaprovizionării.

Se poate spune că o idee de fron
tispiciu, sub semnul căreia este ne
cesar să se desfășoare atît adunările 
Cetățenilor, cît și sesiunile consiliilor 
populare o constituie adevărul re
liefat atît de pregnant de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și la Conferința 
Națională: nu putem consuma mai 
mult decit producem. Pentru a putea 
asigura necesarul local de consum cu 
produse agroalimentare. pentru a ga
ranta livrările planificate pentru 
fondul de stat, adunările cetățenilor. 
Sesiunile consiliilor populare trebuie 
să analizeze și să chibzuiască asupra

modalităților concrete de a pune in 
valoare toate posibilitățile județelor 
și localităților, de la marele complex 
zootehnic pină la cea mai modestă 
gospodărie individuală sătească. Dis
ciplina in efectuarea muncilor agri
cole, lichidarea oricărei forme de 
irosire a fondului funciar, combate
rea risipei de recoltă, a randamen
telor slabe în zootehnie constituie 
doar citeva din prerogativele legale 
ale primăriilor, ale consiliilor popu
lare județene, ale organelor aces 
tora.

Un accent special se cuvine, in ca
drul sesiunilor consiliilor populare, 
analizei critice și autocritice a pro
blemelor dezvoltării zootehniei. In 
locul obiceiului, încă nedezrădăcinat, 
de a se apela cu ușurință la „centru", 
la oraș, pentru primirea celor nece
sare consumului, să se asigure înde
plinirea riguroasă a planului de achi
ziții, a livrărilor la fondul de stat, 
realizarea pe plan local a fondului de 
consum.

Fiind primele sesiuni de lucru șl 
primele adunări ale cetățenilor de 
după alegerile de la 21 noiembrie, 
acțiunile amintite prezintă o im
portanță aparte pentru activitatea 
consiliilor populare locale in noua 
lor componență. Se poate spune că, 
Intr-un fel, aceste acțiuni constituie 
o bună premisă, un punct de plecare 
pozitiv care poate „da tonul" modu
lui în care va decurge conlucrarea cu 
cetățenii de-a lungul întregului man
dat. Acum cînd se formează stilul de 
muncă al organelor locale nou alese, 
al deputaților, trebuie consolida
tă obișnuința prezenței continue 
în mijlocul oamenilor, a conlu
crării strînse și permanente cu lo
cuitorii pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice, gospodărești, edilitare. 
Pentru aceasta, este cu atît mai ne
cesar ca atît adunările cetățenilor, cît 
și sesiunile consiliilor populare să fie 
bine pregătite, ca dezbaterile să 
decurgă în spirit profund democratic, 
eficient, să aibă caracter practic și 
finalitate de lucru, să se soldeze cu 
sarcini și responsabilități exacte, 
bine cunoscute șl bine aduse la în
deplinire.

Imagine a modernului complex „Șugaș" din Sfintu Gheorghe Foto : Imrek S. Istvăn
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COMBĂTUT CONDENSUL IN APARTAMENTE
Redacția a primit o serie de scri

sori în care se punea problema com
baterii condensului. Ne-am adresat 
tovarășului Alexandru Anca, directo
rul I.C.R.A.L. Giulești, întreprinde
rea pe care o conduce avînd o ex
periență interesantă in această pri
vință.

— într-adevăr, ne-a spus dînsul, 
în urma multor căutări și expe
riențe — unele reușite, altele nu 
— am ajuns la o metodă de scoa
tere a condensului și de însănăto
șire, prin aceasta, a climatului din

respectivele apartamente (peste 3 000 
începînd din 1980, cînd am început 
să aplicăm noua metodă). Metoda 
este elaborată cu sprijinul Institu
tului de cercetări în constricții 
(ÎNCERC), mai precis al tovarășului 
dr. ing. Dinu Moraru. Menționez că 
soluția a fost brevetată.

— în ce constă ea ?
— Acum pot spune că e foarte 

simplă. Adică este vorba de un sis
tem de plăci prefabricate, care se 
aplică, cu ajutorul unui adeziv, pe 
peretele curățat de umezeală. Aceste

In ultima perioadă, instanțele de 
judecată din Brașov au dezbătut 
două dosare penale care, prin am
ploarea și caracterul fafrtelor comi
se, fapte cu implicații multiple, au 
avut un larg ecou în rîndul opiniei 
publice. Aceasta a primit hotâri- 
rile instanțelor respective cu justi
ficată satisfacție și aprobare.

Indiferent cine și îndemnat de ce 
motive le-ar comite, o delapidare, 
un furt apar în fața instanței de 
judecată ca fapte infracționale și se 
pedepsesc ca atare; mult mai gra
ve devin însă asemenea fapte a- 
tunci cind sint săvirșite nu. de cine 
știe ce elemente asoclale, irespon
sabile, care nu-și dau seama oe 
deplin de gravitatea lor, ci tocmai 
de aceia cărora le sînt încredințate 
valorile materiale ale societății, cei 
care sînt obligați, prin atribuțiile 
lor de serviciu, să le gospodărească 
și să le apere : este vorba de ace
le elemente care, abuzind de încre
derea societății, își transformă func
țiile într-un instrument de căpătu
ială, de înavuțire. Pentru asemenea 
indivizi nu există și nu pot exista 
circumstanțe atenuante, nu există și 
nu pot exista justificări. Despre ce 
este vorba ?

De mai mulți ani, la întreprinde
rile comerciale de stat pentru măr
furi textile-încălțămlnte și mărfuri 
metalq-chimice din Brașov se co
miteau infracțiuni de o mare gravi
tate. Indivizi minați de dorul căpă- 
tuielii s-au organizat în bandă în 
scopul realizării unor venituri Ili
cite prin crearea de plusuri in ges
tiunea unor unități de desfacere pe 
care și le însușeau (866 000 lei la în
treprinderea textile-incălțăminte și 
823 000 lei la metalo-chimice). Izvo
rul acestor plusuri nu era altul decit 
buzunarul cumpărătorului, care era 
păcălit la măsurarea și cîntărirea 
mărfurilor, căruia i se încasau su- 
praprețuri — pe scurt, era înșelat.

După cum prevăd normele în vi
goare, plusurile ce eventual apar 
intr-o unitate trebuie înregistrate, 
ele integrîndu-se in gestiunea a- 
cesteia. încâlcind însă normele le
gale. revizorii de gestiuni de la cele 
două întreprinderi comerciale. în 
înțelegere cu o seamă de gestionari 
de magazine la fel de necinstiți, 
n-au înregistrat cu ocazia efectuă
rii inventarelor decit valori infime 
din aceste plusuri, restul fiind îm
părțit și însușit de ei.

Așa cum s-a relevat in dezbateri, 
amploarea pe care au cunoscut-o 
astfel de acte antisociale, ca și fap

tul că au durat atît de mult, se ex
plică într-un singur mod : întreaga 
afacere a fost coordonată și stimu
lată de foștii contabili-șefi ai celor 
două întreprinderi — loan Bularca 
(textile-incălțăminte) și Alexandru 
Panait (metalo-chimice), ca și de 
Ștefan Fierăstrău, șeful biroului de 
revizori de la prima întreprindere. 
Tocmai de aceia cărora le revenea, 
printre primii, răspunderea pentru 
apărarea integrității avutului obș
tesc, de aceia care aveau ca princi
pală obligație de serviciu asigurarea 
gestionării corecte a bunurilor ma
teriale și, evident, înregistrarea tu
turor minusurilor și a plusurilor

operație de care se ocupau personal 
cei doi foști contabili-șefi. Nu pu
tină trudă și timp a consumat Pa
nait pină i-a găsit și recrutat pe 
cei mai zeloși revizori din rețeaua 
sa — cum au fost Dinis Nichiforos, 
Ironim Dracea. Vasile Asiminicesei 
sau Cornel Găitan, inși gata oricînd 
să se preteze la cele mai murdare 
manevre numai pentru a fura din 
bunul obștesc spre folosul lor și al 
stăpinilor lor, mai mult, gata să 
recurgă la intimidarea și amenința
rea unor gestionari care nu voiau 
să încalce legile țârii.

Am încercat, firește, să pătrun
dem în mecanismul intim al acestor

celebru la noi : „Țineți minte 1 A- 
vutul obștesc este sfint. Cine se a- 
tinge de el își frige miinile. Băgați 
de seamă !“. Puteai să nu-1 crezi 
corect ? Mai ales că niciodată nu 
era dispus să facă concesii cînd 
greșea cineva. Se dovedea neiertă
tor față de acei gestionari la care 
apăreau minusuri sau plusuri ; abia 
după ce faptele lui murdare au fost 
date în vileag ani înțeles că se do
vedea neiertător numai față de ges
tionarii care nu erau imolicați in 
sistemul Infracțional condus de el. 
Față de ceilalți, ca și de revizori, 
nu avea decit cuvinte de laudă...

— Deseori Bularca intra ca vintUI

Controlul era superficial (și poate nu 
dezinteresat), delapidarea era... temeinică
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care apar într-o gestiune. Dar de
parte de ei un asemenea comporta
ment...

Despre rolul pe care l-au avut în 
săvîrșirea acestor acte reprobabile 
cei doi foști contabili-șefi. unul 
dintre revizorii cei mai corupți, un 
anume Dinis Nichiforos, afirma in 
fața instanței : „De fiecare dată 
cind primeam sarcina să efectuez 
inventarul la vreun magazin. Panait 
mă atenționa că. în cazul în care 
rezultă un plus de gestiune, să nu-1 
înregistrez in totalitate, iar din a- 
cest plus să nu uit de partea care 
i se cuvine lui". La rindul său. un 
alt fost revizor, Vasile Asiminicesei. 
arăta : „înaintea fiecărui inventar. 
Panait îmi atrăgea atenția că tre
buie să rezulte neapărat un plus. 
Și, de obicei, rezulta. In majoritatea 
cazurilor, gestionarii respectivi îmi 
înmînau cîte un plic cu bani, par
tea care i se cuvenea lui". Cota și-o 
fixa de obicei el. Panait. în raport 
cu valoarea plusului rezultat.

De-a lungul anilor, sistemul ho
țiilor a fost evident perfecționat, 
un accent principal fiind pus pe 
alegerea și recrutarea revizorilor —

Infracțiuni : cum a fost posibil ca. 
timp de atiția ani. aceste elemente 
corupte să poată acționa nestinghe
rite. fără ca oamenii din cele două 
întreprinderi sau lucrătorii direc
ției comerciale să se sesizeze de ac
tele lor antisociale ? O primă con
cluzie — care s-a desprins din con
sultarea dosarelor și din discuții — 
a fost aceea că cei trei indivizi po
zau in cei mai exigenți și vajnici 
apărători ai bunului obștesc, adevă
rate „monumente" ale cinstei și co
rectitudinii. Aproape toți cei căro
ra le-am solicitat părerea au decla
rat că prin comportarea lor. prin 
„grija" și interesul mereu sporit, 
mereu treaz manifestat față de 
bunul obștesc, cei trei indivizi se 
situau deasupra oricărei bănuieli cu 
privire la corectitudinea lor.

— Pentru a îndepărta orice um
bră de suspiciune care ar fi putut 
plana asupra cinstei lor — spunea 
tovarășa Paraschiva Pamfil, șefa 
biroului plan-dezvoltare și secretar 
al organizației de partid de la în
treprinderea mărfuri metalo-chi
mice — Panait obișnuia să foloseas
că, atunci cînd lua cuvîntul într-o 
ședință, un slogan care devenise

la director sau venea la biroul or
ganizației de partid — arăta, la rîn
dul său, Marilena Greif, secretară 
organizației de partid — indig
nat peste măsură că la cine știe 
ce magazin sau raion ar fi apă
rut un minus sau plus de ci
teva sute de lei, pentru care era 
în stare să ridice toată întreprinde
rea în picioare. în schimb, cine se 
atingea de gestionarii care nu în
registrau zeci de mii de lei. ca și 
de revizori, devenea dușmanul lui.

-r Cît îl privește pe Fierăstrău — 
relata și Jana Cimpeanu, președinta 
comitetului sindicatului — acesta 
nu concepea ca merceologii să se 
amestece în inventarele magazine
lor. Abia mai tîrziu am înțeles de 
ce anume...

...Și totuși, o întrebare stăruie : 
este posibil oare ca nimeni dintre 
oamenii cinstiți din cele două între
prinderi să nu fi auzit absolut ni
mic din cele ce se petreceau de ati- 
ta vreme ?, Să nu fi ajuns măcar un 
zvon, o sesizare la urechile direc
torilor celor două unități, ale secre
tarilor de partid ? Din ședin
țele in care s-au dezbătut aces
te două cazuri cu oamenii mun

cii din cele două unități s-a des
prins faptul că totuși unele „zvo
nuri" circulau, dar nu li s-a acor
dat nici o atenție. Se pare că direc
torii celor două întreprinderi nici 
nu erau dispuși să tulbure climatul 
linced care exista ; d.iar cînd, cu 
un timp in urmă, organele de mi
liție au sesizat conducerea între
prinderii textile-încălțăminte. di
rectorul acesteia, Dumitru Bălan, 
s-a decis să acționeze. Dar în locul 
unui control exigent, efectuat de 
revizori din afara întreprinderii, el 
s-a limitat la a organiza o ședință 
în care i-a făcut „cu ou și cu oțet" 
pe revizorii corupți. Și cu aceasta 
problema s-a inchis. Efectul : revi
zorii infractori. împreună cu șefii 
lor, au intrat pentru moment in 
alertă; după care și-au perfecțio
nat „stilul de muncă" (citește : me
todele infracționale), au devenit 
mai circumspecți, continuindu-și 
însă nestingheriți delapidările, ac- 
ționînd chiar cu mai mult aplomb.

Așa cum ne relata tovarășul Con
stantin Soroceanu, președintele tri
bunalului județean, oricît de rafinat 
ar fi fost sistemul de lucru al in
fractorilor, nu există nici o justifi
care pentru conduceule celor două 
intreprinderi. Că „nu și-au putut 
deloc închipui că cei doi foști șefi 
contabili și fostul șef al biroului de 
revizbrl ar fi putut să fie niște ele
mente declasate, imorale" nu este 
o frază demnă de un om cu răs
punderi sociale și politice. Aici 
este vorba nu numai de lipsa de vi
gilență. dar și de o slabă cunoaștere 
a oamenilor, de o slabă legătură in
tre directorii întreprinderilor și 
masa largă a oamenilor muncii din 
cele două unități. Același lucru este 
valabil si pentru organizațiile de 
partid din cele două întreprinderi
— și nu numai de acolo. Cum altfel 
se poate explica faptul că Alexan
dru Panait a fost propus ca direc
tor la I.C.S.M.T.I. in locul fostului 
dtrector Dumitru Bălan, cu numai 
trei zile înainte de a fi reținut de 
organele de miliție pentru faptele 
infracționale săvirșite ? Pentru că
— incredibil ! — așa s-a intimplat.

Acestea sint faptele, fapte de o 
mare gravitate, cu multiple impli
cații economice, sociale și morale. 
Pentru ele, instanțele de judecată 
au aplicat inculpaților pedepse bi
nemeritate pe care opinia publică 
brașoveană le-a primit cu satisfac
ție.

Nicolae MOCANU

plăci se realizează din perlită —- 
material ce se obține din tuful vul
canic, o materie primă ieftină, cu 
proprietăți izolatoare. Necesarul dă 
plăci ne este furnizat de un labora
tor propriu de prefabricate. Adaujj 
că și adezivul, brevetat de ÎNCERC, 
constituie o noutate și se bizuie tot 
pe componente ieftine, aflate la în- 
demină.

— Sintem informați că există fe
nomene de reapariție a condensului..!

— Condensul a reapărut dup* ret 
medierile executate prin sistemu) 
vechi, care era mult mai costisitor 
mai greu de executat și, după cunf 
s-a văzut, și ineficient. El consta ir 
aplicarea unui strat de tencuială ci 
o anumită compoziție și care trebuit 
să aibă o anumită grosime. Din ne
pricepere sau din grabă, lucrători 
noștri nu respectau această grosime 
Ca urmare, condensul reapărea. A- 
plicarea noului sistem, de plăci pre 
fabricate, elimină chiar teoretic aces 
risc. Totuși, am luat măsuri pentru 
pregătirea, mai bine-zis pentru spe
cializarea, la ÎNCERC, a unor me
seriași autorizați să execute aceste 
lucrări.

— Deci noua metodă exclude rea
pariția condensului ?

— Sintem siguri că lucrările exe
cutate au soluționat definitiv pro
blema. Scurta noastră experiență 
ne-a permis totuși unele consta
tări : aplicarea în exterior a plăcilor 
este mai eficientă, ca să nu mai vor
bim de faptul că-1 scutim pe locatar 
de deranjul provocat de lucrări. Am 
ajuns, tot în colaborare cu cercetă
torii de la ÎNCERC, la o soluție la 
fel de bună, dar și mai economicoa
să, de realizare a plăcilor, și anume 
din talașul procurat din propriile 
ateliere de tîmplărie. Noile plăci sint 
mai ușoare, nu sint casante și sint 
mai calde.

— Sînt cazuri cînd umezeala nu 
provine din condens, ci din cauza 
deteriorării acoperișurilor-terasă. Ce 
întreprindeți pentru îndepărtarea a- 
cestui dezagrement din apartamente?

— Avem circa 2 000 de blocuri cu 
astfel de acoperișuri, a căror durată 
normală este de 8—10 ani. Unele din
tre acestea au depășit această limită 
și este nevoie de un nou strat izola
tor pe terase. Pînă nu de mult, a- 
ceastă operație se făcea într-un mod 
foarte complicat și costisitor totoda
tă : cu bitum și carton asfaltat. Am 
găsit un material mult mai bun și 
mai la îndemînă — modizolul, reali
zat din cenușă de la termocentrale 
din care se toarnă plăci.

Iată o experiență bună, ce se poa
te generaliza cu succes oriunde se 
Ivesc asemenea fenomene ce pot di
minua confortul locuințelor și sub
mina trăinicia lor. Ce zic celelalte 
I.C.R.A.L.-uri ?

Rodica $ERBAN
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Economisirea 
fermă 

a energiei 
electrice!

j „Doresc să subliniez și in cadrul j 
j Conferinței Naționale necesitatea de a se j 
j acționa cu toată hotărîrea pentru reducerea j 
} consumurilor de energie electrică, pentru j 
j îmbunătățirea tehnologiilor în toate sectoa- j 
j rele activității industriale, unde dispunem j 
j de mari rezerve în vederea reducerii cu 10-15 j 
ț la sută a consumurilor energetice actuale", j 
j NICOLAE CEAUȘESCU }

De ce contorul consumului de energie 
marchează mai mult la Tulcea decît la Oradea ?

Una din sarcinile economice de 
cea mai mare importanță, reliefată 
pregnant la Conferința Națională 
a partidului, pentru înfăptuirea 
căreia trebuie acționat cu hotărîre 
in toate ramurile și întreprinderile 
o reprezintă reducerea consumului 
de energie și materii prime. Nu este 
economic și nici normal ca același 
produs să fie realizat cu consumuri 
energetice și de materii prime dife
rite de la o unitate Ia alta, deși 
dotarea acestora și tehnologiile 
aplicate sînt asemănătoare.

Avem in față două probe de 
alumină, materia primă din care — 
după cum se știe — se fabrică alu
miniul. Cele două probe par a fi 
identice și, dealtfel, muncitorii de 
la întreprinderea de aluminiu din 
Slatina nu fac nici o diferențiere 
între alumina produsă la Oradea și 
cea de la Tulcea. Și totuși, așa cum 
se observă și din graficul prezen
tat, intre cele două unități se men
țin de ani de zile diferențe apre
ciabile în ce privește consumul 
specific de energie pe tona de alu
mină.

în condițiile In care anul trecut 
întreprinderea din Tulcea a consu
mat cu 42 la sută mai multă energie 
electrică pe tona de alumină decît 
cea din Oradea orice comentariu 
devine inutil. Numai că. după cum 
se observă și din tabelul prezen
tat, această situație se menține de 
arii de zile. Chiar și actuala inter
venție este a treia pe care ziarul o 
face incepînd din anul 1980. Iar 
dacă extindem perioada analizei 
efectuate vom observa că, in anul 
1965, de pildă, la întreprinderea de 
alumină din Oradea consumul spe
cific de energie electrică era de 
371,3 kWh, deci mai mic decit fel de 
anul trecut de la Tulcea. Prin ur
mare, nu este vorba de un simplu 
accident, ci de o situație ce se per
petuează și care are consecințe ne
gative asupra economiei naționale 
în ce privește consumul de energie 
întrucît alumina este, în general, un 
produs energointensiv.

Atrage atenția și un alt fapt. La 
întreprinderea din Oradea, consu
mul specific de energie — deși după 
cum vom vedea nu a ajuns la un 
nivel comparativ cu cele mai bune 
performanțe obținute pe plan mon
dial — s-a redus totuși aproape de 
la an la an. Aceasta in condițiile 
în care, după cum ne spunea ingi
nerul Constantin Ștefănoiu,; direc
torul unității, in ultima perioadă și 
îndeosebi anul trecut a inceput șă 
se folosească bauxită sMicioasă din 
țară, de calitate mai slabă, in locul 
celei din import. în schimb, la uni- 

_ tatea din Tulcea, deși consumul 
specific de energie înregistrează, 
intr-adevăr, o ușoară tendință de 
scădere, aceasta se realizează cu 
multe și destul de mari oscilații de 
la an la an și chiar de la o lună 
la alta. Astfel, după zece luni din 
anul trecut consumul specific de 
energie electrică era de 377 kWh pe 
tona de alumină. Numai că odată 
cu venirea anotimpului rece s-a

înregistrat o creștere considerabilă 
a consumului tehnologic de energie. 
Deci, cele două unități nu se dife
rențiază atit prin baza materială, ci 
în primul rînd prin modul de ex
ploatare a utilajelor și instalațiilor 
din dotare, prin disciplina muncii. 
Dealtfel, după aprecierile specialiș
tilor, consumul specific de energie 
ar trebui să fie chiar mai mic la 
Tulcea decit la Oradea deoarece în
treprinderea de aici a fost pusă in

instalațiilor este un proces care 
continuă și în prezent. Astfel, în 
urma experimentelor făcute în luna 
decembrie a anului trecut, în pe
rioada imediat următoare vor fi în
locuite hidrocicloaneie de la măci
nare cu alte instalații cu randa
ment mai mare, care vor asigura 
și o calitate mai bună a materiei 
prime prelucrate.

Greutăți au de învins, fără îndo
ială, și specialiștii din această în

FAȚA ÎN FAȚA UNITĂȚILE 
PRODUCĂTOARE DE ALUMINĂ

funcțiune mai recent, este dotată 
cu utilaje mai moderne și foloseș
te o tehnologie superioară. Rezul
tatele obținute se diferențiază insă 
datorită felului cum este exploata
tă baza tehnico-materială. Să con
cretizăm.

La întreprinderea din Oradea, 
consumurile specifice s-au redus 
substanțial odată cu îmbunătățirea 
activității de întreținere și reparare 
a utilajelor. Astfel, dacă in .1980 in
dicele de folosire a bateriilor de 
autoclave era de 83,8 la sută, anul 
trecut el a ajuns practic la sută la 
sută, ceea ce evidențiază — pe 
lingă mai buna întreținere a insta
lațiilor — grija deosebită acordată 
și asigurării asistenței tehnice in 
toate cele trei schimburi. în acdlași 
timp, s-au luat și o serie de alte 
măsuri tehnico-organizatorice, cum 
ar fi : izolarea conductelor și vase
lor tehnologice, inlocuirea unor 
pompe cu randamente scăzute cu 
altele de concepție proprie tip IAO- 
150 și IAO-300. Iar modernizarea

treprindere. în anul recent în
cheiat, indicele de folosire a cup
toarelor de calcinare, de pildă, a 
fost de numai 80,6 la sută, timpul 
neutilizat insumind .1 399 ore, din 
care 231 ore pentru remedierea 
unor defecțiuni apărute accidental, 
în urma analizelor efectuate s-a 
ajuns la concluzia că de vină sint 
rolele livrate de întreprinderea 
mecanică din Aiud, care nu au o 
calitate corespunzătoare. în conse
cință, s-a discutat cu unitatea fur
nizoare și s-a hotărît ca rolele să 
fie recepționate numai dacă au 
certificat de control ultrasonic.

Eforturi pentru îmbunătățirea 
parametrilor de funcționare a in
stalațiilor se fac și la întreprinde
rea de alumină din Tulcea. Totuși, 
acțiunile întreprinse nu sint incă 
pe măsura necesităților producției 
si apoi sint aplicate cu mult prea 
mare încetineală. Astfel, pentru a 
diminua numărul mare al avarii
lor apărute la autoclave, ceea ce 
a determinat oprirea instalațiilor

peste 1000 ore anul trecut, a fost 
modificat sistemul, de încălzire al 
acestora. Totuși, deși acțiunea a în
ceput cu mult timp în urmă, pînă 
în prezent registrele de încălzire 
au fost înlocuite numai la jumă
tate din autoclavele aflate în func
țiune. Cu mai multă operativitate 
trebuie acționat și pentru introdu
cerea noului sistem de etanșare a 
pompelor, conceput de maistrul 
Vintilă Drăgoi. Din calculele făcute 
rezultă că prin generalizarea aces
tui sistem s-ar economisi intr-un 
an circa 4 500 tone combustibil con
vențional. Numai că, in ultimele 
două luni, vechiul sistem de etan
șare a pompelor a fost înlocuit 
doar la 10 pompe, iar in întreprin
dere funcționează 250 pompe de 
asemenea tip. Așa că, deocamdată, 
energia și combustibilul mai mult 
se risipesc decit se economisesc.

Un alt exemplu : la între
prinderea din Oradea s-au găsit 
soluții pentru recuperarea și valo
rificarea unor resurse refolosibile 
de energie care însumează peste 
60 000 tone combustibil convențio
nal, in timp ce la Tulcea, pe fluxul 
tehnologic mai exisiiă conducte de 
abur tehnologic neizolate, sparte 
sau neetanșe, ceea ce reprezintă iot 
atitea surse de risipă. în multe din 
celelalte unități producătoare de 
alumină din lume consumul speci
fic de energie este de 200—330 kWh. 
Deci există loc pentru mai bine și 
la unitatea din Oradea. Dar cu atit 
mai mult trebuie intervenit pentru 
ca și Întreprinderea din Tulcea să 
devină competitivă din acest punct 
de vedere, al consumului de 
energie.

Ion TEODOR 
Ioan LAZA 
Neculai AMIHULESEI

Depășiri-da, dar nu la consumuri!
Cîteva date prezentate ieri la Centrala industrială de rețele electrice 

privind depășirea repartițiilor de energie
Începutul de an in econo

mie este marcat in toate uni
tățile industriale de o acti
vitate intensă, susținum pen
tru îndeplinirea in condiții 
cit mai bune, ritmică a pla
nului de producție. Si este 
firesc să fie așa. Sarcinile 
deosebit de mobilizatoare ale 
anului 1983 impun o concen
trare maximă, a forțelor, zi 
de zi și oră de oră. astfel 
incit utilajele și instalațiile, 
toate capacitățile de produc
ție să fie folosite cu randa
mente superioare. Iată de ce

• JUDEȚUL ARGEȘ — Combinatul petro
chimic Pitești (10 997 MWh), Combinatul de 
lianți Cîmpulung (752 MWh) ;

• JUDEȚUL BACĂU - Combinatul de în
grășăminte chimice Bocău (888 MWh), Re
gionala căi ferate iași, tracțiune electrică Ba
cău (176 MWh) ;

• JUDEȚUL BRAȘOV - Combinatul chimic 
Victoria (213 MWh) ;

• JUDEȚUL CĂLĂRAȘI - Combinatul de 
celuloză și hîrtie Călărași (595 MWh) ;

• JUDEȚUL CLUJ - Combinatul de lianți 
și materiale reflectare Turda (523 MWh) ;

putem afirma că depășirile 
de plan — da — sînt de do
rit, dar nu la consumuri. 
Trebuie înțeles că in perioa
da actuală trebuie acționat 
cu hotărire, mai mult ca ori- 
cind pentru economisirea e- 
nergiei, pentru reducerea 
consumului de energie și 
materii prime, tn fiecare 
unitate, la fiecare loc de 
muncă este necesar să se ia 
măsuri pentru realizarea și 
chiar depășirea sarcinilor de 
plan in condițiile încadrării 
in cotele de energie repartt-

zate. Subliniem acest lucru 
deoarece, după cum rezultă 
din datele furnizate de Cen
trala industrială de rețele 
electrice, chiar din prima de
cadă a anului o serie de uni
tăți economice au depășit 
repartițiile de energie. Pre
zentăm in continuare princi
palele unități care nu s-au 
încadrat in repartițiile de 
energie electrică in prima 
decadă a anului, precum și 
cantitățile de energie cu care 
au depășit repartițiile :

• JUDEȚUL DÎMBOVIȚA - Combinatul de 
oțeluri speciale Tîrgoviște (1 204 MWh) ;

• JUDEȚUL GORJ — Combinatul de lianți 
și azbociment Tîrgu Jiu (1 308 MWh) ;

• JUDEȚUL HUNEDOARA - Combinatul 
siderurgic Hunedoara (5 680 MWh), întreprin
derea de lianți Deva (547 MWh) ;

• JUDEȚUL MEHEDINȚI - Combinatul de 
celuloză și hîrtie Drobeta-Turnu Severin (284 
MWh) ;

• JUDEȚUL MURES - Combinatul chimic 
Tîrnăveni (1 262 MWh).

Pornind tocmai de la necesitatea respectării cu strictețe a cote
lor de energie aprobate, adresăm tuturor acestor unități două întrebări:

1. De ce s-au depășit repartițiile de energie electrică ?
2. Cum se acționează acum pentru reducerea consumului de 

energie și încadrarea în repartiții ?

_________________________________________________________________

Și în agricultura pot și trebuie 
să fie economisite zeci de mii 

de tone de combustibil!
„Cu motorina ce se consumă în- 

tr-o zi pentru mișcarea tractoare
lor din secții la locurile de muncă 
din cimp am putea ara suprafața 
unei cooperative de mărime mijlo
cie, cu peste 3 006 de hectare...".

Acest calcul, făcut zilele trecute, 
mai mult în glumă, de unul din 
specialiștii Direcției agricole Dolj, 
ne-a atras atenția prin seriozitatea 
lui și ne-a sugerat ideea de a 
vedea cum stau lucrurile la nivelul 
țării.

Da, la nivelul țării, întrucît acest 
calcul, departe de a fi o glumă, se 
referă la o realitate ce se întil- 
nește in toate județele, în toate 
unitățile agricole. Este vorba de 
imensa risipă de carburanți cauzată 
de trambalarea tractoarelor din sec
ții pină la locurile de muncă din 
cimp.

în legătură cu această situație, 
conducerea partidului a trasat sar
cină Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, organelor și 
organizațiilor de partid din agricul
tură să ia măsuri pentru a se asi
gura toate condi
țiile tehnice, or
ganizatorice și so
ciale pentru ca în 
perioada campa
niei agricole me
canizatorii să aibă 
condiții de locuit 
și hrană în cîmp, 
rezolvîndu-se în 
același timp pro
blemele privind 
aprovizionarea cu 
carburanți, exe
cutarea reparații
lor și întreținerii 
curente a tractoa
relor și mașinilor 
agricole, astfel in
cit deplasările din 
cîmp la stațiunea 
de mecanizare și 
invers, sau în alte 
locuri, să fie re
duse Ia strictul 
necesar, pină la 
eliminarea cu de- 
săvirșire a de
plasărilor inutile. 
Sint stațiuni de 
mecanizare a a- 
griculturii. unități 
agricole, organe 
județene agricole 
care au acționat 
în această direc
ție și, pe alocuri, 
s-au obținut re
zultate bune. Dar 
ele sînt departe, 
foarte departe de 
ceea ce este po
sibil și necesar a 
se realiza in ve
derea evitării ma
rii risipe de com
bustibil care se 
produce.

Un element care acționează ca o 
frină in realizarea unui sistem de 
organizare care să ducă la elimi
narea risipei il constituie tocmai 
minimalizarea risipei insăși. Există 
mentalitatea, sâ-i spunem, „locală", 
„de tarla" — după care fiecare nu 
vede decît ce se petrece cu trac
torul lui, cu brigada lui, spumn- 
du-și : „Ce contează doi kilometri 
in sus sau doi in jos ?“. „Ce con
tează un litru de motorină consu
mat pentru a face o plimbare 
pină-n sat Tocmai aceasta ii îm
piedică să înțeleagă dimensiunile 
reale ale risipei, deși „risipa mică" 
se dovedește a fi foarte mare 
atunci cind ai mare nevoie de mo
torina consumată degeaba, dar... 
nu o mai ai.

Revenind asupra sugestiei pri
vind caicului la nivelul agricultu
rii, am reluat discuția la Direcția • 
generală a mecanizării din Minis
terul Agriculturii. Se apreciază că 
in apropiata campanie a insămin- 
țării culturilor de primăvară, in 
toate sectoarele de activitate vor fi 
angrenate peste 140 000 de tractoa
re. Deci 140 000 de tractoare care 
zilnic trebuie să fie deplasate din 
secțiile de mecanizare la locurile 
de muncă. Distanțele sint desigur 
diferite, de la un loc la altul. Din 
experiența practică, cit și din unele 
calcule parțiale rezultă că distanța 
medie este in jur de 5 km. Adică, 
într-o zi, fiecare tractor străbate, 
dus-intors, 10 km, ceea ce. pe an
samblul agriculturii, înseamnă că 
zilnic se parcurg în mbd inutil 
1 400 000 km, pentru care sînt ne
cesari 630 000 litri de motorină. Cu 
această cantitate de combustibil 
s-ar putea ara 27 000 hectare. Deci 
numai pe parcursul campaniei de 
primăvară, pe care dacă o socotim 
doar Ia timpul limită de numai 20 
de zile., rezultă că s-ar putea ara 
circa 540 000 hectare cu combusti
bilul irosit pentru transportul trac
toarelor din secții pină Ia punctele 
de lucru din cimp.

Iar in agricultură tot anul este 
o campanie...

Desigur, nu avem pretenția că 
acest calcul este făcut la „milime
tru". S-ar putea obiecta că distan
ța medie de „plimbare" a tractoa
relor este mai mică. Să zicem de 
numai 3 km. Dus-intors : 6 km. In 
acest caz risipa de motorină s-ar 
reduce cu o treime. Cum, foarte 
bine, am putea susține, lucru ce se 
și intimplă in foarte multe situații, 
că distanța respectivă este chiar 
mai mare de 5 km. Și atunci ? Ceea 
ce vrem să se înțeleagă cu toată 
claritatea este cerința subliniată 
insistent de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Plenară 
lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii de a se lua toate mă
surile pentru a se pune capăt cu 
desăvirșire plimbării inutile a trac
toarelor, pentru organizarea tabe
relor în cîmp, unde tractoarele și 
mașinile agricole aferente să fie 
menținute pe tot parcursul lucră
rilor.

Calculul prezentat nu este o 
simplă presupunere. El este la li

PRIN ELIMINAREA PLIMBĂRILOR 
FĂRĂ ROST ALE TRACTOARELOR 

numai în campania de primăvară se 
poate economisi motorina necesară 
pentru a ara minimum 500000 de hec
tare, adică cinci la sută din suprafața 

arabilă a țării.

CE MĂSURI S-AU LUAT Șl TREBUIE 
LUATE IN CONTINUARE 1N SPIRITUL 
INDICAȚIILOR DATE DE CONDUCEREA 

PARTIDULUI PENTRU A ASIGURA:
9 remorci-dormitor pentru mecaniza

tori pe toată durata lucrărilor agricole
• aprovizionarea cu hrană și combus

tibil ia locul de muncă
• ateliere mobile pentru executarea 

reparațiilor neprevăzute

mita de jos. Numărul de kilometri 
parcurși aiurea este mult mai mare. 
La situația concretă la care ne-am 
referit se adaugă și alte grave aba
teri de la ordinea și disciplina da 
folosire a parcului de tractoare, 
într-un interval scurt, de numai 
citeva ore, pe ulițele a citorva lo
calități din județul Dolj au fost 
depistate 12 tractoare plimbindu-sa 
aiurea, fără nici o dispoziție de 
lucru, transformate în „autoturis
me" proprietate personală, iar un 
altul fusese trimis după lemne la 
40 km distanță. Bineințejes, tot în 
mod abuziv. Și nu este vorba de o 
excepție. Toate acestea subliniază 
șl mai puternic necesitatea unei 
ordini și discipline ferme în folo
sirea parcului de tractoare, pentru 
limitarea la maximum posibil a ri
sipei de carburanți. Ce măsuri se 
vor întreprinde in această pri
vință ?

Tovarășul Ion Necula, director 
general adjunct in Ministerul Agri
culturii, ne-a făcut in acest sens 
cîteva precizări. Le redăm pe scurt, 
„în acest an avem in vedere ca 
în toate unitățile agricole — ne-a 
spus interlocutorul — tractoarele, 
împreună cu întregul inventar de 
mașini agricole repartizate brigă
zilor sau formațiilor de mecani
zare să rămină permanent în cimp 
in cadrul unor tabere special or
ganizate. Brigăzile și formațiile de 
mecanizare constituite în funcție 
de numărul fermelor și al activită
ților distincte din unitățile agri
cole vor fi dotate cu cisternă pen
tru alimentarea cu carburanți 
direct in cîmp, recipiente pentru 
lubrifianți, remorci-atelier și re- 
morci-dormitor. Retragerea trac
toarelor sau a mașinilor agricole 
din taberele de cimp la sediul sec
ției sau atelierul S.M.A. se va face 
numai în cazul reparațiilor planifi
cate sau ale celor accidentale care 
nu se pot efectua in cimp de către 
personalul brigăzii sau al asisten
ței tehnice. La începutul campani

ilor, o dată cu întocmirea progra
melor de desfășurare a lucrărilor, 
conducerea unității agricole, îm
preună cu specialistul care conduce 
brigada și șeful secției de mecani
zare vor stabili punctele de am
plasare a taberelor de cimp, astfel 
ca distanțele pină la locurile 
de execuție a lucrărilor să fie cît 
mai mici, precum și orarul pentru 
alimentarea cu carburanți, execu
tarea întreținerilor tehnice la trac
toare și mașinile agricole și pentru 
servirea meselor. Unităților agrico
le le revine sarcina de a organiza 
paza taberelor de cimp și de a pre
para și transporta hrana pentru 
toți membrii brigăzii sau ai for
mației de mecanizare".

Sînt măsuri judicioase, care, 
transpuse întocmai in viață, pot 
pune capăt trambalării tractoarelor 
de la un loc la altul. Pentru ca ele 
să aibă o eficiență deplină, așa cum 
a cerut conducerea partidului, tabe
rele de cimp trebuie să devină 
adevărate așezări, care să întru
nească condițiile necesare pentru 

ca mecanizatorii 
să poată locui 
aici pe tot par
cursul campanii
lor agricole. O 
cerință esențială 
în acest sens o 
constituie dota
rea taberelor de 
cîmp cu remorci- 
dormitor. Preci
zăm că este vor
ba de o sarcină 
mai veche trasată 
Ministerului Agri
culturii, pentru a 
cărei îndeplinire 
nu s-a acționat 
însă cu prompti
tudinea dorită, 
ceea ce a dus la 
serioase rămîneri 
in urmă. Inter
venția energică a 
Consiliului de Mi
niștri a determi
nat intrarea lu
crurilor pe un fă
gaș normal. S-au 
creat condițiile 
materiale pentru 
ca pină la 31 
martie, adică pină 
la data începerii 
cu intensitate a 
lucrărilor agricole 
de primăvară, să 
se asigure întreg 
necesarul — de 
8 696 de remorci- 
dormitor. Dintre 
acestea, stațiuni
le pentru meca
nizarea agricul
turii dispun, în 
prezent, de 877 
de remorci-dor- 

mitor. O parte din deficit se va 
asigura prin amenajarea corespun
zătoare a unui mare număr de au
tobuze scoase din funcțiune, iar 
diferența prin fabricarea lor de că
tre unitățile industriale și cele ale 
Ministerului Agriculturii,

Ceea ce se face in aceste luni 
pină la începerea campaniei de 
primăvară poate fi socotit ca un 
inceput bun. Dar acțiunea trebuie 
continuată pentru ca, așa cum s-a 
cerut, pe perioada lucrărilor agri
cole să se înființeze adevărate așe
zări umane temporare in cimp, do
tate cu strictul necesar, care să 
funcționeze ireproșabil din toate 
punctele de vedere. Și in ceea ce 
privește crearea condițiilor de odih
nă și pentru servirea mesei de 
către mecanizatori in cîmp. Și in 
ceea ce privește aprovizionarea cu 
carburanți și executarea reparați
ilor și reviziilor tehnice direct în 
cimp. Toate acestea in ideea ca in 
campania următoare și în anii ur
mători aceste „așezări" de muncă 
in cimp să devină regulă de or
ganizare a 'activității mecanizato
rilor, așa cum a cerut conducerea 
partidului.

Important este ca incă din aceas
tă perioadă, în cadrul pregătirilor 
pentru apropiata campanie de pri
măvară, in toate unitățile agricole 
să se treacă la constituirea brigăzi
lor și formațiilor de mecanizatori, 
la repartizarea tractoarelor și ma
șinilor agricole in funcție de struc
tura culturilor și volumul lucrări
lor ce-I au de executat, la organi
zarea efectivă a taberelor de cîmp. 
Este de datoria conducerilor de 
unități agricole, a organelor și or
ganizațiilor de partid de la sate și 
din aceste unități să explice te
meinic mecanizatorilor rațiunile 
acestei acțiuni de mare importanță 
in ansamblul preocupărilor ce au 
loc în întreaga economie, pentru 
mai buna gospodărire și economi
sire a resurselor de carburanți și 
lubrifianți.

Aurel PAPADIUC

VPregătiri pentru campania de primăvară
Lucrări de îmbu

nătățiri funciare. 
Pentru asigurarea condi
țiilor necesare cultivării 
în 1983 a fiecărui metru 
pătrat de pămînt, în uni
tățile agricole din județul 
MUREȘ se execută lu
crări de îmbunătățiri 
funciare, care urmează să 
aducă in circuitul produc
tiv circa 1 300 ha 
Pe terenurile 
velor agricole 
Valea Largă, 
Voivodeni, Răzoare și Tă- 
ureni, un mare număr de 
oameni execută lucrări de 
desecări, drenări, nivelări, 
defrișări 
de riuri. La punctele de 
lucru cu suprafețele cele 
mai mari, situate in Va-

teren, 
cooperați - 

Livezini, 
Sinnaul,

și regularizări

lea Livezinl și Valea Mo
rii, lucrătorii întreprinde
rii de exploatare a lucră
rilor de Îmbunătățiri fun
ciare Mureș, folosind uti
laje terasiere de mare 
randament, asigură meca- 

■ nizarea a 90 la sută’din 
lucrări. Totodată, sînt cu
rățate de vegetație cele a- 
proape 100 km de canale, 
lucrare executată pină în 
prezent pe 60 km. (Gh. 
Giurgiu).

Fertilizări cu în
grășăminte natura
la Lucrătorii de pe o- 
goarele județului ME
HEDINȚI folosesc din 
plin timpul prielnic pen
tru a fertiliza cu îngrășă-

minte naturale suprafețe 
mari de teren, cu deosebi
re cele care urmează să 
fie cultivate cu legume și 
porumb în cultură inten
sivă. Pină la această dată 
au fost transportate și in
corporate în sol peste 
40 000 tone gunoi de grajd, 
avansate cu această lu
crare fiind unitățile din 
consiliile agroindustriale 
Obirșia de Cimp, Gruia, 
Recea, Strehaia, Bicleș și 
Broșteni. în această iarnă, 
in unitățile din județ vor 
fi fertilizate cu ingrășă- 
minte naturale 
10 000 hectare.
Tătaru).

peste
(Virgiliu

Acțiuni de sezon 
în pomicultură. In_ 
tense lucrări de sezon se

desfășoară acum și în li
vezile din județul BI
HOR. în fermele stațiunii 
de cercetare și producție 
pomicolă din Oradea, bu
năoară, au fost încheiate 
arăturile, fertilizarea cu 
îngrășăminte chimice, 
precum și primul trata
ment de iarnă pe o supra
față de peste 1 100 hecta
re, în plină desfășurare 
se află aplicarea îngrășă
mintelor naturale, lucrare 
executată pe 500 hectare. 
Sub îndrumarea specia
liștilor, un mare număr 
de muncitori execută a- 
cum tăierile de rodire și 
de formare a coroanei 
la pomii fructiferi. (Ioan 
Laza).
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Operă reprezentativă pentru
spiritualitatea românească

Centenarul loan An
dreescu a readus în aten
ția- generală, la sfîrșitul 
anului ce abia a trecut, o 
operă aflată sub semnul 
perenității, o operă care 
și-a aflat de multă vreme, 
în muzeele noastre, locul 
durabil alături de cele mai 
de seamă creații ale pic
turii românești. Centena
rul a evocat totodată „fi
gura cea mai nobilă și mai 
proeminentă a artelor plas
tice din România", cum a 
fost numit Andreescu cu o 
jumătate de secol în urmă 
de către unul din exegeții 
artei sale ; figura modes
tului dascăl de desen din 
Buzău care a reușit să 
creeze o operă unică prin 
valoarea ei în aproximativ 
8 ani de creație efectivă 
— ciți au trecutul din mo
mentul debutului său în 
viața artistică (13 octom
brie 1874 la Expoziția ar
tiștilor în viață din Bucu
rești) și pînă la sfîrșitul 
prematur.

Puține Ia număr, pictu
rile și desenele care o al
cătuiesc, apreciate la în
ceput doar de un grup 
restrîns de prieteni și co
lecționari, au trecut cu 
succes proba timpului, 
ajungînd treptat să fie 
considerate drept fapte de 
civilizație, reprezentative 
în totalitatea lor pentru 
spiritualitatea românească. 
Prețul acestei opere, va
loarea ei ne apar în pri
mul rînd ca un rezultat al 
creației, dar și ca sinteză a 
receptării ei, de-a lungul 
unui secol, de către spe
cialiști, de iubitorii de 
artă și publicul larg, în- 
tr-un complex proces isto
ric care a încorporat o 
multitudine de aspirații, 
de motivații și interese es
tetice, într-un amplu pro
ces de valorificare și si
tuare a picturii andrees- 
ciene printre valorile cele 
mai de preț ale artei noas
tre. O dovedește dealtfel 
și expoziția comemorativă 
organizată în sălile Muzeu
lui de artă al Republicii 
Socialiste România. O ex
poziție care-și propune să

prezinte doar anii de crea
ție în țară — anii creației 
înainte de plecarea 
Paris (1879) și cîteva 
crări realizate după 
toarcerea din Franța.

Vizitatorul expoziției 
prilejul să revadă 
îndrăgite, 
nerea permanentă a Gale
riei naționale, cum ar fi 
„Autoportretele" din 1876 
și 1882, „Țăranca cu bro
boadă verde", „Broboada 
roșie", „Tîrg de Drăgaică", 
„Țăranca din profil cu 
broboada galbenă", „Ulcică 
cu tufănele" și altele, dar

la 
lu- 
în-

are 
lucrări 

aflate în expu-

structuri organice 
a cristalizat (și inain-

unei 
care 
te de plecarea în Franța) 
în opere ce alcătuiesc un 
inconfundabil univers pic
tural. Un univers in care 
culoarea reverberează rind 
pe rînd bucurii, și delicate 
mișcări sufletești, fixează 
imaginea frumuseții atît 
de lesne perisabile a unui 
buchet de ghiocei, de zam
bile sau crăițe, conturează 
peisajele străbătute în îm
prejurimile Buzăului, pi- 
toreștile tîrguri de Dră
gaică sau neuitatele 
gini ale crîngurilor

ima- 
des-

Expoziția comemorativă loan 
Andreescu la Muzeul de artă 

al Republicii Socialiste România

să vadă și lucrări aflate în 
patrimoniul altor muzee 
din țară, să privească lu
crări aparținînd unor co
lecții particulare expuse 
acum pentru prima dată, 
să aprecieze darurile de 
desenator, de fin observa
tor al peisajelor străbătu
te de acest artist pentru 
care nu stricta evocare era 
în primă ordine a creației 
importantă, ci convertirea 
acestei observații directe a 
naturii în limbaj. Prezen
ța pe simeze a desenelor 
ce alcătuiau Caietul de 
schițe ce aparține perioa
dei de formație (1874— 
1877) (reproduse în mare 
parte în monografia loan 
Andreescu de Radu Bog
dan), desene apreciate de
altfel pentru importanța 
lor documentară, atrag a- 
tenția și asupra calităților 
artistice ale acestor reali
zări — prime etape de con
turare a motivelor ce vor 
fi transpuse apoi pe pînză.

Revelație de sine și con
tinuă, înfrigurată căutare 
a mijloacelor, 
Andreescu a 
autenticitatea
riențe interioare, efect al

pictura- lui 
crescut din 

unor expe-

frunzite. Sînt tot atîtea re
pere tematice, revelatoare 
pentru o melancolică și 
lucidă identificare a 
rului cu motivele 
sale.

Condusă de legea 
trică a unei severități față 
de sine, care se încredin
țează culorii, pictura a 
fost de la început pentru 
Andreescu (încă din anii 
în care descoperă arta lui 
Grigorescu prezentată ală
turi de aceea a unor pic
tori străini în cadrul „Ex
poziției amicilor bellelor- 
arte") proiecție a lumii 
aparente în microcosmosul 
lăuntric. Pictorul și-a asu
mat contingentul, reformu- 
lîndu-1, afirmind în acest 
complex proces de expri
mare cu mijloacele limba
jului pictural o exemplară 
verticalitate a spiritului.

Față de o copleșitoare 
biografie spirituală, datele 
biografiei exterioare se es
tompează pentru a pune 
în valoare o operă din 
care lipsesc mutațiile spec
taculoase, un univers ar
tistic pe deplin conturat 
pe planul expresiei în mai 
puțin de un deceniu

picto- 
artei

lăun-

activitate. Expoziția la 
care ne-am referit tinde 
să pună în valoare, așa 
după cum citim în cata
log, tocmai „unitatea va
lorică, indiferent că e vor
ba de început sau maturi
tate, ' a picturii lui An
dreescu". Iată de ce, în 
acest moment aniversar, 
ni s-a părut derutantă ac
tuala expunere care izo
lează lucrările de început 
și de sfîrșit ale creației 
andreesciene, eludînd toc
mai acele pînze, unanim 
recunoscute drept capodo
pere ale picturii româ
nești, înscrise de istoricul 
de artă Radu Bogdan în 
monumentala monografie 
pe care a dedicat-o picto
rului la capitolul 
tatea". Absența 
crări, precum 
Barbizon", 
fagi", 
„Iarna 
cile de 
pentru 
teva titluri, reprezentative 
pentru creația acestui ar
tist — nu fac decît să ate
nueze tocmai valoarea in
structivă Ia care ambițio
nează manifestarea în 
ansamblul ei. Amestecînd 
criteriile cronologice cu 
cele tematice, actuala pre
zentare conturează pentru . 
privitorul neavizat imagi
nea unui Andreescu sără
cit prin absența unor re
pere esențiale ale creației 
sale. De ce să ne gindim 
la condițiile ideale în care 
„Andreescu să figureze, 
comparativ, alături de tot 
ceea ce-1 definește mai 
caracteristic, din punctul 
de vedere al unor apro
pieri posibile — de Corot 
Courbet, Rousseau, Dupre, 
Daubigny, Diaz, Harpig- 
nies, Pissaro, Sisley și 
românul Grigorescu" și să 
nu-1 prezentăm pe An
dreescu prin întreaga sa 
creație lăsînd liberă posi
bilitatea comparațiilor, fa- 
cilitînd stabilirea diferen
telor între perioada buzo- 
iană și cea pariziană ? Cu 
atît mai mult cu cît, apre
ciind minuțiozitatea infor
mării, inițiativa prezentă-

„Maturi- 
unor lu- 

„Iarna la 
„Pădurea de 

„Drumul mare", 
în pădure", „Stîn- 
la Apremont" — 

a nu cita decit cî-

EDUCAȚIA MATERIALISTĂ 
—prin forța de convingere

a argumentelor științifice
în urmă 

eeava, în 
lean pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă, a fost organizat 
laboratorul de educație materialist- 
științifică. Condus de un colectiv în 
care sînt reprezentați principalii 
factori cu atribuții educaționale din 
județ, laboratorul are menirea de a 
contribui 
educative 
fluentare 
terea și 
bune dobîndite în acest 
însemnările de față își propun să 
releve, din perspectiva rațiunilor care 
au determinat înființarea laboratoru
lui, cîteva elemente semnificative din 
activitatea desfășurata pînă în pre
zent.

...Avem în față programele semes
triale de activitate ale laboratoru
lui. De la bun început, apare lim
pede că laboratorul nu-și limitează 
rosturile doar la asigurarea instruirii 
cadrelor din domeniul educației ma- 
terialist-știîntifice. 
acțiuni prevalează 
este el însuși o 
prezență marcan
tă în activitatea 
educativă pro- 
priu-zisă, organi- 
zînd simpozioane, 
sesiuni de comu
nicări și referate, 
dezbateri teoreti
ce, expuneri în a- 
dunări ale organizațiilor de partid și 
U.T.C., ale grupelor sindicale. Tema
tica lor este diversă — de la proble
me cu caracter teoretic, filozofic pînă 
la cele concrete de explicare a unor 
fenomene ale naturii sau cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice contem
porane.

După cum spuneam, o bună parte 
dintre manifestările inițiate de labo
ratorul sucevean vizează îmbunătă
țirea pregătirii teoretice și metodo
logice a propagandiștilor, a membri
lor brigăzilor științifice și ai comi
siilor pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice, a celor ce con
duc universitățile cultural-științifice 
și lectoratele de educație materia- 
list-științifică, a cadrelor didactice 
care predau științele sociale etc. Se 
organizează astfel -dezbateri, consfă
tuiri, schimburi de experiență, acti- 
vități-model. Cîteva dintre aceste 
schimburi de experiență merită să 
fie semnalate nu numai pentru că 
au avut 'ca punct de plecare con-, 
cluziile unor studii șl controale ale 
laboratorului amintit, ci și pentru că 
au pus în relief acțiuni și metode 
valoroase.

Astfel. în cadrul întilnirii cu rec
torii universităților cultural-științi
fice s-au evidențiat, prin compara
ție, preocupările pentru adecvarea 
tematicii cursurilor la nivelul de 
pregătire și sfera de interes a 
cursanțllor. Așa, de exemplu, faptul 
că in unele cursuri, organizate la 
sate, problematica acestora vizează în 
măsură sporită cunoștințele agro
zootehnice, noutățile în acest dome
niu. Cu același prilej au fost relie
fate eforturile unor lectori de a 
sublinia sistematic. în cadrul fiecărui 
curs, concluzii materlalist-știintifice, 
tocmai pentru a spori contribuția 
acestor cursuri Ia formarea convinge
rilor ateiste. în cadrul schimbului 
de experiență cu membrii brigăzilor 
științifice, pornindu-se de la faptul 
că intr-o seamă de comune aceste 
brigăzi ființează doar pe hîrtie sau 
se întîlnesc sporadic cu locuitorii 
satelor, au fost înfățișate programul 
de muncă și modul în care activează 
o serie de brigăzi științifice, precum 
cele de la Stulpicani, Slatina, Mă
năstirea Humorului, Todirești sau

cu un an. la Su- 
cadrul cabinetului jude-

la realizarea unor acțiuni 
cu forță sporită de in- 

a conștiințelor, la cunoaș- 
generalizareă experienței 

domeniu.

Deși asemenea 
încă, laboratorul

Botoșana, care se întîlnesc sistematic 
cu oamenii din toate satele ce alcă
tuiesc comunele respective, aceste 
întîlniri avînd loc după consultarea 
prealabilă a oamenilor asupra pro
blemelor ce-i interesează. In fine, in 
fața participanților a fost adusă o 
brigadă științifică ce a desfășurat o 
acțiune-model. Altfel spus, o brigadă 
care a folosit un bogat material 
intuitiv — de la planșe pînă la dia- 
filme, care a utilizat în sprijinul 
afirmațiilor teoretice convingătoare 
argumente concrete, prezentate în
tr-un limbaj accesibil și expresiv. 
Cu alte cuvinte, un asemenea schimb 
de experiență a reușit să facă bine 
înțeles adevărul că a explica în
seamnă a convinge, a sădi și consolida 
convingeri materialiste. De aseme
nea, a fost popularizată experiența 
bună existentă în unele localități, 
precum Todirești sau Arbore, in or
ganizarea 
ințifice" 
incluzînd 
găzi științifice, 
documentare și

însemnări 
din județul Suceava

„Duminicilor cultural-ști- 
- manifestări complexe, 
expuneri, întîlniri cu bri- 

programe de filme 
științifice, expoziții 

de carte, expe
riențe științifice 
pentru elevi, în
tîlniri în cadrul 
lectoratelor 
părinții etc. S-a 
reliefat 
menea 
nu numai faptul 
că aici se reali- 
educative de ca- 

ales că la susți- 
antrenat întregul

cu

ase-cu 
prilejuri

zează manifestări 
litate, ci mai 
nerea lor este 
potential educațional al localității, 
că ele sînt organizate diferențiat 
pentru diferite categorii de locuitori.

In același timp, laboratorul spri
jină punctele de documentare poli- 
tico-ideologică din județ in sporirea 
zestrei lor de materiale documentare 
și ilustrative. Bunăoară, pînă acum, 
sub egida laboratorului au fost rea
lizate mai multe tematici orientative, 
planșe, scheme, un documentar. Te- 
malicile tratează implicațiile filozo
fice ale unor recente descoperiri din 
fizică, chimie, biologid, astronomie 
și genetică, ce aduc noi mărturii pri
vind materialitatea lumii, unitatea și 
diversitatea ei, posibilitatea omului 
de a-i descifra tainele, de a trans
forma natura. Se realizează, de 
asemenea, un serial de broșuri, cu 
apariție trimestrială, purtînd gene
ricul „Știința și viața", în care se 
cuprind informații despre noutățile 
științifice din județ, din țară, din 
lume, toate llustrînd cu putere ade
vărurile menționate mai sus.

Desigur, așa cum relevau și inter
locutorii noștri, tovarășii Dumitru 
Varvaroi, activist la cabinetul jude
țean pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă, șeful laboratorului, 
și Dumitriu Costache, secretar al 
comisiei județene pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice, ac
tivitatea laboratorului are încă largi 
disponibilități nefructificate. De la 
alcătuirea programelor tțe lucru care 
nu cuprind acțiuni menite să antre
neze totalitatea forțelor educative 
care-i stau la îndemînă 
orientarea mai fermă a activității 
laboratorului spre inițierea și desfă
șurarea unor acțiuni educative cu 
forță sporită de inrîurire în între
prinderi și instituții, la sate, adică in 
mijlocul colectivelor de oameni ai 
muncii. Pentru că in fond laborato
rul nu este numai un centru de per
fecționare a muncii de educație des
fășurate în acest domeniu, ci o pîr- 
ghie de acțiune pentru transformări 
adinei și de durată în conștiința 
tuturor oamenilor.

și pînă la

Silviu ACHIM 
Sava BEJ1NARIU

rii, paralel cu creația pro- 
priu-zisă, a explicațiilor și 
a unor documente de epo
că, ne întrebăm de ce scri
sorile perioadei franceze 
figurează în expoziție, iar 
lucrările nu. Dacă, așa 
după cum ni se explică, 
„informațiile pe care le 
conțin" aruncă o lumină 
„asupra lui Andreescu pre
cum și, adesea, a mediu
lui buzoian de care s-a 
despărțit", de ce pictura 
nu ar fi putut atesta, din
colo de mult discutatele 
influențe franceze, aceeași 
legătură cu țara ?

Dincolo de aceste 
bile întrebări trebuie 
liniate o dată mai 
meritele organizării 
tei întregi 
de a 
punctînd 
momentele 
ale creației 
de a 
crări 
puțin 
tarea 
mai înalte creații ale pic
turii românești 
cu rezultatele 
asidue, menite 
lească istoria i 
xact în cadrul i 
torului și, mai 1 
la al întregii picturi româ
nești are, în acest moment 
aniversar, semnificația 
unui elocvent omagiu.

posi- 
sub- 
mult 

aces- 
grijaexpoziții, 

ghida privitorul 
prin explicații 

semnificative 
andreesciene, 

aduce în atenție lu- 
și documente mai 

cunoscute. Prezen- 
unora dintre cele

i împreună 
unei munci 
să Ie stabi- 
și locul e- 
creației pic- 
larg, în ace-

Reproduceri dupâ tablouri din expoziția comemorativă loan Andreescu

Marina PREUTU

Foarte multe colective didactice 
întreprind periodic succinte analize : 
cit s-a predat din materia de studiu, 
ce mai trebuie parcurs, într-un tri
mestru sau altul, din noțiunile în
scrise în programe, cum se pot recu
pera eventualele rămineri in urmă. 
O asemenea analiză, acum, după 
primul trimestru de școală, relevă 
pretutindeni munca intensă, depusă 
de colectivele profesorale și de elevi, 
de organizațiile de partid și de tine
ret, pentru parcurgerea ritmică a 
materiei la toate disciplinele de stu
diu și onorarea contractelor de pro
ducție in atelierele-școală, pentru 
desfășurarea unei bogate vieți spiri
tuale, a unei intense activități poli
tico-educative. Pe alocuri, in aceste 
discuții profesionale se face simțită o 
justificată îngrijorare față de volu
mul mare de cunoștințe pe care pro
gresul științific și tehnic contempo
ran îl aduce ca obligatoriu in peri
metrul procesului instructiv și pe 
care planurile și programele de in- 
vățămint n-au reușit încă, la toate 
disciplinele de studiu, să-l selecțio
neze cu destul realism și rigurozi
tate. Este, evident, o dificultate ce 
trebuie neapărat învinsă, depășită, 
dar cum 7

„Printr-o mai atentă organizare a 
activității la clasă a fiecărui profe
sor si a tuturor profesorilor laolal
tă. printr-o atenție deosebită acorda
tă modalităților optime de transmi
tere si de însușire a cunoștințelor în 
vederea dezvoltării capacității de au
toinstruire a elevilor. Intr-un cuvînt, 
printr-un învățămint de calitate, așa 
cum preconizează hotărîrile Con
gresului ăl XII-lea al partidului 
nostru" — sint de părere pro
fesori de la Liceul industrial nr. 3, 
cu profil energetic, din Rm. Vîlcea. 
„Procesul 
școala modernă, din școala 
tră de azi — precizează prof. Ion 

^JJrea, directorul liceului — presupu-

instructiv-educativ din 
noas-

ne o apreciere realistă a gradului de 
participare conștientă a elevilor la 
propria lor instruire, o dezvoltare a 
modalităților de influențare pozitivă 
în această privință, modalități mai 
adecvate de învățare a meseriei etc“.

Mai direct spus, in dialogul direct 
cu clasa sa de elevi, profesorul tre
buie să aprecieze in permanentă, 
realist si cu soirit de răspundere, cit

Mărturii emoționante ale perenității marelui
sentiment al poeziei noastre

PATRIOTISMUL MILITANT ,
Poezia noastră s-a dove

dit, prin vocile sale repre
zentative, permanent ra
cordată la fluxul marilor 
evenimente și preocupări 
ale națiunii. Atitudinea ac
tivă în fața evenimentelor, 
capacitatea mobilizatoare 
au izvorît dintotdeauna din 
substanța sa patriotică și 
militantă. Am putea spune, 
din perspectiva istoriei li
terare, că încă din stadiul 
embrionar lirismul româ
nesc a cuprins acest nucleu 
pe care l-a cultivat fără 
întrerupere, generație după 
generație, l-a îmbogățit cu 
noi carate de simțire și l-a 
menținut, de fiecare dată, 
la nivelul cel mai înalt de 
expresie artistică și de va
loare estetică. Poezia pa
triotică a mizat întotdea
una pe capacitatea artistică 
a creatorului de a transfi
gura evenimentul și a-1 
face viabil în plan estetic. 
Prin aceasta, poezia confe
ră efemerului durată, îl 
transformă în eternitate, 
pe care o simțim mereu ac
tuală. Tocmai de aceea, nu
meroasele volume de lirică 
patriotică oferite de edituri 
sînt un act deplin necesar 
pentru a menține în circui
tul viu al poeziei mesajul 
poeților noștri de ieri și de 
azi. Unui asemenea dezide
rat îi răspunde și recenta 
antologie „Pămînt etern", 
apărută la editura „Miner
va", al cărei sumar bogat 
și pătrunzătoarea prefață 
semnată de criticul și isto
ricul literar Ion Dodu Bă
lan oferă unor largi cate
gorii de cititori reîntîlnirea 
cu o poezie de înaltă va
loare civică și artistică.

Antologia ne apare ca 
una dintre cele mai cuprin
zătoare culegeri de texte 
lirice de acest gen. Dimen
siunile impunătoare sînt 
asociate cu o selecție de 
cele mai multe ori repre
zentativă, deloc ușor de 
realizat dacă luăm în con
siderație masa imensă din 
care au fost extrase poe
ziile. Să ne gîndim la su
tele de volume de acest fel, 
la miile de poezii, la gene
rațiile succesive de scriitori 
părtași la împlinirea aces
tui tezaur spiritual, și ne 
vom da seama că alcătui
rea unei antologii capabile 
să satisfacă exigențele ac
tuale rămîne un act teme
rar și complicat de opțiune 
artistică și mai ales de re
nunțări la multe alte posi
bilități sau variante cu va
lori apropiate. Dacă pentru 
lirica patriotică de la înce
puturile afirmării poeziei 
noastre culte unele texte 
s-au impus fără greutate, 
au devenit de la sine „an
tologice", cu cît ne apro-

piem de timpul nostru se
lecția devine tot mai ane
voioasă, incit autorii anto
logiilor optează de fapt 
pentru variante.

O parcurgere succintă a 
sumarului ne pune în față 
o adevărată istorie în texte 
a poeziei noastre patriotice, 
al cărei debut este fixat în 
această antologie în „Țiga- 
niada" lui Ion Budai-De- 
leanu. „Cîntul X" este pri
ma expresie în versuri a 
unei ideologii republicane, 
pe care artistul transilvan 
o afirmă epopeic sub in
fluența ideilor revoluției 
franceze. Pledoaria repu
blicană a lui Budai-Delea- 
nu a ajuns tîrziu la cunoș
tința cititorilor, însă pe 
bună dreptate ea marchea
ză un început de drum sim
bolic, datori a-1 recunoaște 
astăzi. Tradițional, lirica

triotică se așază definitiv in 
panteonul marii arte. Pro
funzimea viziunii, cufunda
rea faptului istoric în mit, 
aspirația epopeică de crea
re a unei mitologii națio
nale, alături de un acut 
simț al prezentului, văzut 
adesea în antiteză cu tre
cutul, fac din această po
ezie un moment de refe
rință. Dealtfel, în antolo
gie sînt cuprinse pe lingă 
„Ce-ți doresc eu tie, dulce 
Românie", și de „Scrisoa
rea a 
din 
mori", 
dirii

Prin
Macedonski 
poeziei se afirmă prepon
derent în latura satirică vi
zînd realități ale timpului 
lor. Poezia renunță la me
ditația mitico-istoricâ pen-

III-a“, largi extrase 
poemul „Memento 
sinteză lirică a gin- 
istorice eminesciene.
Hasdeu, Vlahuță și 

militantismul

CRONICA LITERARĂ

•) „Pămînt etern" — An
tologie de poezie patriotică, 
editura „Minerva".

noastră patriotică începea 
cu „Testamentul" lui Ienă- 
chiță Văcârescu, absent, 
din păcate, din această car
te. Ni se propune, în 
schimb, „Imnul lăutei ro
mânești" a lui Costache 
Stamate, urmat, firesc, de 
versurile lui Iancu Văcă- 
rescu și Vasile Bob-Fabian. 
Toți aceștia au meritul de 
a da iubirii de 
tenta versului 
de căi noi ale 
artistice.

Generația 
te fi însă 
adevărata 
poeziei patriotice la rangul 
de expresie lirică dominan
tă, încărcată cu mari vir
tuți revoluționare, militan
te și vizionare. Este mo
mentul romantic, plin de 
avint al unui timp ce-și 
propune să împlinească de
zideratele fundamentale 
ale țării : emanciparea so
cială și unirea națională. 
Acum se aude glasul lui 
Heliade, al lui Cârlova, Gri
gore Alexandrescu, Bolliac, 
Andrei Mureșanu, Vasile 
Alecsandri, Bolintineanu, 
Sion Aricescu, Baronzi, Că
tină și atîția alții. O ase
menea poezie cuprinde o 
arie întinsă de simțăminte, 
stări și sentimente, în to
nalități corespunzătoare, de 
la elegie la imn sau marș ; 
este expresie de tribună, se 
declamă în agoră, însufle
țește masele, afirmă cre
zuri și susține împliniri. 
Agitatorică și celebratoare, 
deopotrivă, poezia patrioti
că din acest moment a ți
nut loc de editorial jurna
listic, de foileton sau pam
flet, cumulînd de multe ori, 
alături de rosturile respec
tivelor genuri publicistice, 
și mijloacele acestora.

Cu Eminescu lirica pa-

tară consis- 
deschizător 

sensibilității stantin

la 1848 poa-de 
considerată ca 
promotoare a

tru a deveni un instrument 
de acțiune imediată. Aceș
tia fac legătura cu momen
tul pașoptist, punînd ac
centul pe realitățile socia
le, pe necesitatea schimbă
rii unor stări ostile progre
sului. In această resurecție 
a militantismului liricii pa
triotice putem încadra și 
manifestările poetice ale 
primilor scriitori legați de 
mișcarea socialistă : Con- 

Mille, Neculuță, 
Traian Demetrescu, Raicu 
Ionescu-Rion și, într-o anu
mită latură, Vlahuță și 
Coșbuc. Deși mijloacele ar
tistice sînt uneori sărace, o 
asemenea poezie dă o nouă 
dimensiune socialului, îl 
face tărîmul esențial de ex
primare a unei speranțe țn 
mai bine.

Concomitent cu rezonan
ta socialului în lirica pa
triotică se afirmă pe o linie 
de continuitate — cultiva
rea sentimentului istoriei, 
cu accente pe valoarea pil
duitoare a acesteia. Heliâ- 
de și Alexandrescu. Cârlo- 
va și Alecsandri, Eminescu 
și Iorga au dezvoltat epo
sul eroic cu rezonante im- 
nice. A. Mirea sau Panait 
Cerna propun sensurile 
alegoric-feerice de „carmen 
saeculare", după cum Ar- 
ghezi recreează 
din lumea mică 
versului familiar.

Către începutul veacului 
nostru, lirica patriotică cu
noaște prin Goga un mo
ment semnificativ de afir
mare a unor aspirații so
ciale și naționale seculare. 
„Oltul", „De la noi" și atî- 
tea altele ne pun în . con
tact cu o întreagă istorie de 
suferințe, dar și de speran
ță, de încredere într-o lume 
mai bună, deschizînd, ca 
un adevărat bard, calea

un epos 
a uni-

poeziei lui Aron Cotruș, 
Mihai Beniuc, Emil Giur- 
giuca și multor altora.

Pentru vastitatea regis
trului liric de exprimare a 
sentimentului patriotic me
rită să ne oprim asupra 
unor poeți mai puțin frec
ventați în asemenea lucrări’ 
de sinteză istorico-literară, 
cum este și antologia de 
față. De la Odobescu la 
Duiliu Zamfirescu. la Lu
cian Blaga, Ion Pillat, Va
sile Voiculescu, Ion Barbu 
sau Emil Botta lirismul îm
bracă haina de ceremonie 
și adincâ reculegere, re
creează un peisaj interior al 
patriei din date esențiale, 
neperisabile. Un asemenea 
lirism zămislit la tempera
turi mai. scăzute ne atrage 
atenția prin gravitatea pro
funzimilor investigate, ca
pabile să dea la iveală di
mensiunile eterne ale sen
timentului patriei.

Ultimele decenii au făcut 
din poezia patriotică un te
ritoriu de afirmare a poe
ților din toate generațiile. 
Versul lor captează ecou
rile unei lumi ce se naște, 
crește și se afirmă sub 
ochii noștri cu o energie 
debordanta, specifică mari
lor momente revoluționare. 
Participativă, celebrind e- 
venimente, contribuind la 
afirmarea noului, poezia 
și-adaugă noi teritorii. De 
la Arghezi, Zaharia Stancu, 
Eugen Jebeleanu, Virgil 
Teodorescu, Mihai Beniuc, 
Miron Radu-Paraschivescu, 
Vlaicu Bârna, Maria Banuș, 
Magda Isanos, Dimitrie 
Stelaru, Geo Dumitrescu, 
Șt. Aug. Doinaș, Nina Cas- 
sian, A. E. Baconski 
la mai tinerii Al. An- 
drițoiu, Ion Brad. Aurel 
Rău, Ion Horea, Nicolae 
Labiș, Nichita Stănescu, 
Ana Blandiana, Cezar Bal
tag, loan Alexandrescu, 
Marin Sorescu, Gheorghe 
Tomozei, Adrian Păunescu, 
Gheorghe Pituț, Nicolae 
Dragoș, Grigore Hagiu și 
pînă la generația celor de 
curind afirmați, poezia de 
o bogăție a sensurilor și o 
diversitate a registrelor de 
exprimare artistică nemai- 
întilnite devine expresia 
unei atitudini de cultivare 
a permanențelor patriei, a 
trecutului ei glorios, cap- 
tînd cu intensitate senti
mentul transformărilor pe 
care le trăim. Lirica pa
triotică se înscrie astfel în 
contemporaneitate printr-o 
mare apetență pentru „tot 
ce devine în patrie", auten- 
tid ecou al unei problema
tici vaste a omului zilelor 
noastre, chiar dovada vita
lității ei, pentru că nici un 
poet adevărat nu lipsește 
din această uriașă și pro
fundă cîntare adusă țării 
dintotdeauna, țării de as
tăzi.

Emil VASILESCU

ore absentate. Trecută oarecum cu 
vederea, situația s-a perpetuat și în 
acest an de studiu, cu nedorite con
secințe în nivelul de cunoștințe, in 
pregătirea generală a unor elevi, 
care, lipsind de la cursuri, nu mai 
beneficiază de condițiile optime de 
studiu și pregătire puse la dispoziție 
de societatea noastră socialistă.

Cauzele ? Din cele mai diverse șl

în această ordine de Idei, nu
meroși părinți ne-au sesizat, în 
scris și verbal, faptul că. acasă, co
piii lor — elevi — au un volum e- 
xagerat de muncă, dedică multe ore 
pregătirii școlare. Dincolo de unele 
particularități, de modul defectuos de 
organizare a muncii individuale, al 
unor elevi (poate că școala n-a in
sistat suficient pentru a-i pregăti și în

EXIGENȚELE NOII CALITĂȚI

Absențe nemotivate în „catalogul'7
procesului de învățămint

si cum să predea în fiecare oră de 
curs pentru ca noțiunile înscrise in 
programe să fie înțelese și însușite 
temeinic, pentru a putea fi aplica
te in viață. în activitatea producti
vă, stabilind, împreună cu colectivul 
catedrei respective, cu conducerea 
școlii, ritmul și densitatea predării 
în ansamblu și pe fiecare oră de 
curs. Dar...

In multe școli, cataloagele au con
semnat în primul trimestru de studiu 
numeroase absențe, motivate sau nu, 
ale elevilor de la lecții și activități 
practice. La consfătuirile de lucru 
ale cadrelor didactice, care au pre
cedat deschiderea cursurilor, în refe
ratul de analiză prezentat de Inspec
toratul șsolar județean Vîlcea, de 
exemplu, se menționa faptul că în 
anul școlar precedent, în fiecare tri
mestru s-au înregistrat peste 100 000

nu numai de ordin strict individual. 
Din relatările interlocutorilor noștri, 
profesori și directori de școli, in
spectori școlari, reținem doar două ; 
slaba calitate, sub aspectul conținu
tului și al modalităților de organiza
re, a unor lecții — nivelul mult prea 
ridicat al predării altor lecții, față 
de pregătirea medie a clasei respec
tive. Ambele cauze determină, în 
ultimă instanță, interesul scăzut și 
slabul efort depus de unii elevi pen
tru participarea activă la lecții și în
sușirea temeinică a noțiunilor pre
date. Ambele cauze sînt susceptibile 
de studii atente, aprofundate, vizînd 
calitatea pregătirii pedagogice a ca
drelor didactice, calitatea și eficien
ța formelor de improspătare și ridi
care a calificării lor . profesionale, 
calitatea instrumentelor lor de lucru 
— programele și manualele școlare.

această privință), unele cadre didac
tice nu veghează cu suficientă fer
mitate la respectarea programelor si 
legislației școlare privind organizarea 
activității profesionale a elevilor. Ast
fel. nu s-a lichidat cu totul — în 
multe dintre liceele de matematică- 
fizică. din București și alte centre, 
dar si în unele licee industriale — 
tendința de introducere în lecții a 
unor noțiuni și informații suplimen
tare. neincluse în programele de în- 
vătămînt. Predarea descriptivă și 
factologică îi determină pe unii pro
fesori să ..rezolve" capitolul aplica
țiilor practice, al exercițiilor destina
te consolidării cunoștințelor numai 
prin temele recomandate elevilor 
pentru acasă, pe care, nu de puțjne 
ori, nici măcar nu le mai 
trolează, nu le mai corectează cu 
clasa. „Greutăți în această

con-

ordine

de idei ne creează șl unele pro-^ 
grame și manuale — consideră prof. 
Alexandru Bâscu de la Liceul in
dustrial din Horezu. Concret : ma
nualele de fizică și de chimie pen
tru licee, de exemplu, sînt greoaie, 
conțin greșeli, studiază o serie de 
teme cu ajutorul unor ecuații mate
matice care depășesc media de în
țelegere a elevilor ; pentru însușirea 
uncr capitole trebuie efectuate mai 
multe ore în detrimentul lucrărilor 
practice de laborator".

„Este de înțeles ce fel de Interes 
poate trezi propriul... dezinteres al 
unor profesori fată de disciplina pe 
care o predau, vizibil în lecții făcu
te de mintuială. pline de vorbărie sau 
artificial „actualizate" cu 2—3 cifre 
sau date mai recente culese în fugă 
si expediate in ultimul minut al orei 
de clasă, ne spunea prof. ing. Maria 
Andrieș, directoarea liceului indus
trial „Victoria" din Iași. Experiența 
valoroasă a multor profesori demon
strează că ceea ce dă mai multă 
forță de convingere afirmațiilor fă
cute de la catedră, noțiunilor trans
mise prin lecții este atitudinea acti
vă a profesorului față de diferitele 
evenimente și fenomene din natură 
și societate. O asemenea atitudine 
„atrage" elevul la lecții, îi stimulea
ză efortul pentru studiu, pentru 
muncă, ii cultivă inteligența".

Mai sînt desigur și alte... „absen
țe nemotivate" consemnate în cata
logul procesului instructiv-educativ 
din primul trimestru al acestui an 
școlar. Tot atît de sigur este că fie
care din aspectele relevate în rân
durile de față trebuie să suscite din 
partea forurilor de resort o analiză 
mai amplă, menită să contribuie la 
perfecționarea învățămintului, la in
staurarea 
climat de 
plină.

în fiecare școală a unui 
muncă, ordine și disci-

Florica DINIJLESCU
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în Editura politică a apărut O mare îndatorire si o mare răspundere a chimistlor

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

■ La combinatul de utilaj" greu 
din lași a fost realizat, in premie
ră pe țară, un agregat distribuitor 
pentru laminarea continuă a oțe
lului, pe baza unei tehnologii ro
mânești. Noul agregat, complet in
tegrat, cu un înalt randament și ca
racteristici. tehnico-funcționaie de 
mare performanță, va fi utilizat în 
cadrul combinatului siderurgic de la 
Galați. El va înlocui importurile de 
produse similare, contribuind la re
ducerea efortului valutar al țării.

H Filiala din Cluj-Napoca a In
stitutului de cercetări pentru tehni
ca de calcul a realizat, după un 
proiect propriu, o instalație de im
plantare ionică. Ea va fi folosită de 
institutul politehnic București, la 
elaborarea unor structuri semicon
ductoare necesare industriei electro
nice.

■ In municipiul Drobeta-Tumu 
Severin și in orașul Strehaia s-au 
dat in folosință două noi și mo
derne grădinițe. La realizarea lor 
atf dat o mină de ajutor și părinții

"ipiilor.
■ Toate cele 350 de autovehi

cule de la Autobaza nr, 1 din ca
drul I.T.S.A.I.A. Constanța au efec
tuat în perioada care a trecut din 
acest an transporturi numai cu 
combustibil economisit in anul tre
cut. Volumul mărfurilor transportate 
cu combustibil economisit se ridi
că la 26 000 tone, acesta fiind unul 
din indicatorii care o plasat colec
tivul autobazei pe primul loc în 
codrul întreprinderii, iar întreprin
derea pe locul al doilea pe țară in 
întrecerea cu celelalte unități simi
lare.

■ In viitorul oraș agroindustrial 
Pogoanele, din județul Buzău, fa
brica „Metalurgica" s-a extins cu 
două noi linii tehnologice pentru 
unelte forjate și matrițate.

■ Prin grija primăriei, ceremonii
le de oficiere a căsătoriilor la sta

rea civilă se desfășoară in Baio

Mare într-un nou local, de pe stra
da Scînteii. Tuturor noilor căsătoriți, 
ziarul „Scînteia" le adresează tra
diționala urare : „Casă de piatră I”.

■ i_a Întreprinderea de spume 
poliuretanice „Spumotim" din Ti
mișoara a intrat in funcțiune o mo
dernă secție de articole de cam
ping și voiaj. Aici se valorifică în 
exclusivitate materiale recuperate 
din procesul tehnologic al unității.

■ In cartierul siderurgiștilor din 
Călărași s-a dat în folosință un nou 
și modern complex comercial. Tot 
aici, cooperația meșteșugărească a 
înființat unități prestatoare de servi
cii pentru populație.

■ Cadrele didactice și studenți ai 
Institutului de învățămînt superior 
din Pitești au construit din ansam- 
ble și subansamble ale autoturis
mului „Dacia 1 300" un minitractor, 
cu tracțiune față-spate, cu trei 
locuri. El poate fi folosit atît ca au
toturism, cit și ca remorcă, rulotă 
sau peridoc de pînă la 1,5 tone. 
Minitractorul poate fi utilizat și la 
diferite lucrări agricole, mai ales la 
cosit.

■ Cetățenii satului Viișoara din 
județul Dîmbovița au la dispoziție 
un nou cămin cultural. In curind, vor 
mai fi inaugurate astfel de lăcașe 
de culturq în comunele Petroșița, 
Comișani, Runcu și Dărmănești. 
Multe inainte I

■ întreprinzători, gospodarii co
munei Valea Doftanei, județul Pra
hova, caută noi resurse locale pen
tru dezvoltarea gospodăriei-anexă a 
consiliului popular. De curind, pen
tru o mai bună autoaprovizionare, 
cu contribuția voluntară a locuito
rilor, s-a amenajat o crescătorie de 
păstrăvi.

■ întreprinderea de rulmenți din 
Alexandria anunță asimilarea in a- 
cest an in fabiicație a numeroase 
produse noi. Intre acestea se află 
rulmenți pentru autoturismul „Da1 
cia" și industria aeronautică.

A apărut „ERA SOCIALISTA" nr. 1/1983
Din sumarul revistei spicuim arti

colele : „O gindire creatoare, revo
luționară, profund legată de practica 
socială" ; „Promovarea consecventă a 
științei in toate domeniile de activi
tate" ; „Procesul industrializării so
cialiste și eficiența utilizării fonduri
lor fixe"; „Angajare civică, spirit 
militant in creația- literar-artistică"; 
„Relațiile de bună vecinătate, condi
ție a dezvoltării pașnice a po
poarelor".

Revista mai conține articolele :

„Concepția P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre rolul agri
culturii în dezvoltarea economiei 
românești" ; „Unitatea națională și 
statală — rodul luptei întregului po
por (124 de ani de la Unirea Princi
patelor Române)" ; „Contradicția 
dintre țările bogate și țările sărace — 
conținut, forme, tendințe (dezbatere); 
„Esența conservatoare, antidemocra
tică a teoriilor tehnocratice occi
dentale".

NICOLAE CEAUSESCU
România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 

dezvoltate

(Urmare din pag. D

Volumul 23

Cronica
Tovarășul Ștefan Andrei, minis

trul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, s-a întilnit, 
miercuri, cu Julian Amery, deputat 
in Camera Comunelor a Marii Bri
tanii din partea Partidului Conserva
tor, care face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la ra
porturile româno-britanice și la unele 
probleme de interes reciproc 
vieții politice internaționale.

★
La sediul Asociației de drept 

ternațional și relații internaționale 
a avut loc, miercuri, o masă rotundă.

t V
PROGRAMUL 1

ale

in-

ii,00 Telex
11,05 Ecran de vacanță : „Aventurile lui 

Babușcă" (I)
11,50 Argeșule, plai de dor — clntece și 

dansuri populare 
Pași de viață lungă
Muzică ușoară instrumentală 
închiderea programului
Telex
Ecran de vacanță
Studioul tineretului

12.15
12,45
13,00
16,00
16,05
16,30

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Vlaicu Vodă — 15; Caligula — 
19,30; (sala Atelier) : Cartea lui lovită 
— 19.
• Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
generațiilor". Dan 
Cojocaru — 19.
• Opera Română 
Șeherazada — 19.
• Teatrul „Lucia
(sala

Enescu" 
„Dialogul 
- CameliaGrigore

(13 18 57): Tricornul,

Sturdza Bulandra" 
____ Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Cu ușile Închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) :----- ------
• Teatrul Mic 
fluturi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30; (la sala 23 August) ; 
Un pahar cu sifon — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
N-am timp — 19,30.

Tartuffe — 19. 
(14 70 81) : Fluturi,

zilei
in cadrul căreia Julian Amery și 
Robert Cranborne, deputați în Ca
mera Comunelor a Marii Britanii din 
partea Partidului Conservator, au 
prezentat expunerea cu tema „Româ
nia și Marea Britanie —- evoluția 
relațiilor bilaterale".

Au luat parte profesori universi
tari, cercetători, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, zia
riști. .

Au fost prezenți Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

17.50
18,00
20,00
20.20
20,35

1001 de seri
închiderea programului 
Telejurnal
Actualitatea economică 
Omenirea azi. Tragismul decalaje
lor — consecință a politicii impe
rialiste

20,55 Partid, conducător Iubit. Emisiune 
de cîntece și versuri patriotice 

.26,10 Serial științific „Corpul uman" 
2140 Meridianele clntecului
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL I

20,00 Telejurnal
20,20 Concertul orchestrei simfonice

Radiotelevizlunii
22,00 Telejurnal

a

• Teatrul „Nottara" (59 3103, Sala 
Magheru) : Micul infern — 19.30; (sala 
Studie) : Inele, cercel, beteala — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Perlele — 19,30; (sala Giu- 
lești) : Autograful șl Serpentina — 17.
• Teatrul șatiric-muzical ,,C. Tânase- 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Ți
nuse — 19,30; (sala Victoria, 60 58 65) : 
Frumosul 
1940.
• Teatrul 
Cintati cu
• Teatrul 
Joc dublu — 19.
• Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10; Vremea dragostei 
— 19.
• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 16; (sala Tea
trului „I. Vasilescu") ; Tigrul purpu
riu căruia-1 plăceau clătitele — 10.
9 Circul București (110120) : 
Muppets— la Circ — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 50) : Agachi Flutur — 19,30.

din pădurea zăpăcită

evreiesc de stat (20 30 70) s 
mine 'un cîntec
„Ion Vasilescu'

■ 18,30. 
(12 27 45) :

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Handbaliștil noștri de frunte pă

șesc în acest an preolimpic sub sem
nul necesității pregătirii de calitate 
superioară, intr-un cadru de muncă 
intensă, bine organizată și de strictă 
disciplină, atit la cluburi, cit și la 
lotul reprezentativ.

Partea de început a „campaniei 
olimpice", desfășurată intre 18 oc
tombrie și 19 decembrie 1982, a cu
prins 16 partide interțări, dintre care 
echipa noastră a pierdut două (in 
fața campioanei olimpice 1980 — 
echipa R.D.G. și a campioanei mon
diale 1982 — echipa U.R.S.S.). Re
zultatele, dar mai ales evoluția jo
cului handbaliștilor români in aces
te două meciuri, ca și în alte partide 
din sezonul trecut, au stirnlt’ semne 
de întrebare in rindurile amatorilor 
de sport din țața noastră, care, de 
peste două decenii, înconjoară echi
pa națională cu interes și multă 
căldură sufletească. Ce se află la ră
dăcina unor evoluții contradictorii și 
£'• anume trebuie întreprins pentru 

jrirea potențialului echipei repre- 
ntative, pentru stabilizarea rezul- 

.atelor acesteia la nivel înalt — iată 
chestiunile principale cu care ne-am 
adresat mai multor specialiști de la 
federație și cluburi, in majoritate 
membri ai biroului F.R.H. și ai cole
giului central de antrenori :

Ioan Kunst Ghermănescu și Lu
cian Grigorescu, președinte și, res
pectiv, secretar al F.R.H., Cornel 
Penu șl Cornel Oțelea, vicepreședinți 
(cel din urmă și președinte al cole
giului de antrenori). Silviu Ghițescu, 
vicepreședinte al clubului Dinamo, 
Nicolae Nedef, antrenor federal și 
coordonator al lotului reprezentativ. 
Constantin Jude, antrenor la Poli
tehnica Timișoara, Lascăr Pană, an
trenor la Minaur și la lotul repre
zentativ, Radu Voina, antrenor la 
Steaua.

Discuțiile au pus in evidență unele 
greșeli și neajunsuri, care ati dimi
nuat puterea de joc a echipei in se
zonul trecut, precum și unele cauze 
de ordin mai general, privind dez
voltarea handbalului. Din prima ca
tegorie reținem : planul etapei de 
inceput a pregătirii olimpice (18.X.— 
19.XH.1982) n-a corespuns din prici
na unei erori conceptuale. în mod 
uimitor, dacă ținem seama de expe
riența federației și a colectivului 
tehnic, planul a cuprins 16 meciuri 
interțări, cărora li s-au suprapus 
meciurile echipelor de club în cupe
le europene, fără să se fi asigurat 
insă jucătorilor o perioadă de antre
nament adecvată acestor sarcini 
competlționale dificile. Decalajul 
dintre gradul de pregătire și dificul
tatea întrecerilor s-a observat mai 
ales pe parcursul turneelor, „Trofeul 
Carpați", cel mai important turneu 
mondial al sezonului și la „Trofeul 
Schwerin" care a încheiat seria lun
gă a meciurilor. Foarte probabil și

din cauza acestei erori în gîndirea 
''planului, conducerea lotului repre
zentativ s-a orientat spre o echipă a 
„momentului", folosind și cițiva ju
cători netitularizați pe lista olimpi
că, în detrimentul unor tineri cu 
perspectivă. Astfel, s-a încălcat re
petat hotărirea biroului 
care aprobase componența 
olimpic, și s-au adus pagube 
sului de creștere accelerată, 
mai înalt nivel competițional, 
jucători talentați, cum sînt

federației, 
lotului 
proce- 
la cel 

a unor 
____ _ _______ ,_7 ___ ___ Tudor 

Roșea, Buligan. Dogărescu, Berbece, 
poate și alții. în legătură cu subiec
tul de mai sus. cîțiva interlocutori 
au subliniat că federația și cluburile 
sint obligate să acorde atenție prio
ritară tăcmai pregătirii și promovă-

tru a se compensa deficitul din pos
turile de pivot și coordonator. De 
asemenea, avînd extreme foarte bine 
cotate — Drăgăniță, Durău, Berbece 
sau Bedivan și M. Voinea — se cere 
continuarea sistematică a atacului 
pină la capăt, adică pină la extreme, 
și deci periclitarea permanentă a 
porții adverse din toate pozițiile, de 
pe toată lărgimea frontului. O aten
ție specială acordă specialiștii con
sultați sistemului de apărare, prea 
retras și static, neajuns fundamental 
în joc, de care este conștient antre
norul Nicolae Nedef atunci cind își 
preconizează ca sarcină prioritară 
instruirea apărării avansate și agre
sive : „Se poate cîștiga numai cu 
un asemenea sistem de apărare. în

Sportivii noștri în anul preolimpic

OBLIGAȚIILE HANDBALULUI

rii jucătorilor de excepție. ohiar 
dacă s-ar înregistra un anumit timp 
și scoruri defavorabile. După opinia 
lor, rezolvarea prioritară a chestiu
nii acesteia este determinantă pen
tru atingerea obiectivelor, de vîrf 
mondial, ale echipei naționale. De 
fapt, in același sens, al grijii pen
tru viitorul jucătorilor de marcă ai 
echipei, redăm și opiniile foștilor In
ternaționali de renume Cornel Oțe- 
lea și Cornel Penu, cate cer factori- 

. lor în drept să rezolve concret și 
limpede problemele de ordin perso- 
nai, in așa fel incit handbaliști- 
cheie, cum sînt Vasile Stingă, Mun- 
teanu și alții, să se poată dedica to
tal pregătirii olimpice în cele 18 luni 
care mai urmează pină la turneul de 
la Los Angeles.

Plecînd de la observația justifica
tă că de multă vreme echipa noas
tră națională nu 
me tactice noi, 
greu de rezolvat 
de la necesitatea 
ne a calităților 
unora dintre 
olimpic, specialiștii au întreprins cri
tica tacticii de joc. Ei au făcut, in 
acest sens, cîteva propuneri foarte 
interesante, presupunem că și efi
ciente. date fiind răsounderile pe 
care ei le dețin în handbalul nostru. 
Astfel, se sugerează inovarea pro
nunțată a atacului prin utilizarea a 
trei sau chiar patru jucători „de la 
9 metri" — valori sigure avem pe 
aceste posturi, Vasile Stingă, Folker, 
Dumitru. Roșea, Dogărescu — pen

mai ridică proble- 
surprinzătoare și 
pentru adversari, 
valorificării depli- 
internaționale ale 

componenții lotului

etapa precedentă am fost obligați să 
jucăm retras, pentru că jucătorii 
n-au avut capacitatea de efort ne
cesară. La cluburi, în campionat, 
(care are un scăzut nivel competi
tiv), jucătorii nu se pregătesc și nu 
sînt pregătiți in spiritul efortului 
maximal, pentru că echipele frun
tașe, care dau titulari formației na
ționale, ciștigă 
ușor, chiar dacă 
lurl".

Plecînd direct 
punct, să trecem 
generale care 
handbalului și influențează 
sau indirect pregătirea reprezentati
vei. Iată cîteva opinii aproape una
nime ale interlocutorilor noștri ; fe
derația și cluburile trebuie să facă 
totul pentru schimbarea mentalității 
jucătorilor, de la juniori pînă Ia se
niorii echipei reprezentative. în pre
zent, el se mențin refractari la efor
tul total. . ...........
handbalul nostru a rămas in urma 
cerințelor 
s-a subordonat superficialității, mun
cii minimale și vieții călduțe a ju
cătorilor și antrenorilor. Jucătorii 
muncesc prea puțin, iar antrenorii 
păcătuiesc prin compromisuri și prin 
îngăduință la tot felul de motivări, 
neconsiderind selecționarea ca o deo
sebită onoare și o obligație la pregă
tire asiduă, împinsă, cind e nevoie, 
pînă la sacrificiu. Se muncește pu
țin în handbalul nostru, invocindu-se 
mereu piedici așa-zis obiective.

Pe toți cei consultați i-am găsit

meciurile relativ 
primesc multe go-

de la acest ultim 
la cîteva cauze mai 
frinează evoluția 

direct

Concepția pregătirii în

mondiale. pentru că ea

preocupați să găsească cele mal po
trivite metode pentru a se stabiliza 
la diferitele niveluri un cadru de 
muncă intensă și disciplinată, un an
trenament executat cu perseverență 
— printre măsurile pe care biroul și 
alte organe ale federației intențio
nează să le adopte situîndu-se : un 
nou sistem de norme, mult mai se
ver. de la juniori pînă la echipa re
prezentativă ; obligația pentru clu
buri de a nu folosi jucătorii care nu 
au îndeplinit normele valabile pen
tru diferitele loturi reprezentative 
sau pe cei excluși de la loturi din 
motive disciplinare ; controlul strict 
din partea F.R.H. a trecerii în prac
tică a „Orientărilor metodice —. 
1981“ ; proiectarea unor schimbări în 
campionatele interne care să Întă
rească spiritul competițional pe di
ferite trepte și altele.

O altă cauză de fond, care grevea
ză de mulți ani evoluția handbalului, 
este insuficienta grijă a F.R.H. pen
tru ca jucătorii în formare Să cape
te experiență internațională încă din 
stadiul junioratului; Creșterea talen
telor pe traseul de virstă juniori- 
tineret-seniori nu mai este urmărită 
strict, de cîtăva vreme, nici la echi
pele reprezentative, și nici la clu
buri. Or, realitatea arată că în țările 
care urmează această linie normală 
de creștere a celor mai talentați ju
cători echipele respective progresea
ză mai rapid decit noi in handbalul 
internațional. Să amintim în această 
idee că la ultimele două ediții ale 
campionatului mondial de tineret 
(1979 șf 1981) echipa noastră n-a mai 
fost Înscrisă.

Zilele trecute am fost infor
mați că, încă în cursul primei 
luni a anului, conducerea federației 
va proceda la modificarea colecti
vului tehnic al lotului național, in 
sensul întineririi și dinamizării lui, 
iar lista jucătorilor selecționabili va 
fl și ea revizuită. învățînd și din 
experiența sezonului trecut, planul 
pregătirii olimpice va primi o pori-- 
dere de 65 la sută din ansamblul 
activității, în privința antrenamente
lor și meciurilor tricolorilor, fiind 
incluse două stagii la munte (pentru 
dezvoltarea tuturor calităților mo
trice), iar pentru creșterea accelera
tă a handbaliștilor tineri se vor pre
vedea programe speciale, individuali
zate.

Urmează un an de muncă pentru 
glorioasele noastre culori sportive și 
le dorim handbaliștilor fruntași spor 
și. apoi, succese pe măsura tradi
ției și a cerințelor deoșebite. pe care 
țara întreagă le are față de ei. Pen
tru că, să nu uităm, ei au nu numai 
datoria de a fi la înălțimea tradiției, 
dar și de a cuceri singurul trofeu 
care lipsește din palmaresul handba
lului românesc : titlul olimpic.

Valeria MIRONESCU

lorificarea superioară a petrolului 
și gagului metan, realizarea de noi 
produse petrochimice, îndeosebi de 
noi polimeri, înlocuitori de metale 
și metale neferoase.

Orientarea modernă a activității 
de cercetare în strînsă legătură cu 
producția, care a dat excelente re
zultate în rezolvarea cu forțe pro
prii a problemelor majore ale dez
voltării ramurii se adîncește în 
1983. Cercetătorilor le revin în acest 
an sarcini de mare răspundere pri
vind modernizarea instalațiilor pen
tru reducerea consumurilor materia
le de combustibili și energie, reali
zarea indicatorilor la instalațiile in
dustriale restante, îmbunătățirea ca
lității producției. De asemenea, uni
tățile 
trenate 
cere a 
ducției 
față de anul trecut de 2,5 ori.

— Industria chimică a beneficiat 
în ultimii ani de importante fon
duri de investiții. Dar, așa cum ați 
afirmat la Conferința Națională, în 
activitatea de investiții din sectorul 
industriei chimice s-au manifestat 
grave neajunsuri. Ce măsuri con
crete întreprindeți pentru înlătura
rea acestora, astfel incit termenele 
de punere in funcțiune a noilor 
obiective și de atingere a parame
trilor proiectați să fie respectate ?

— Analiza neajunsurilor ce s-au 
manifestat în activitatea de inves
tiții a Ministerului Industriei Chi
mice, legate în principal de disper
sarea forțelor tehnice și umane pe 
numeroase șantiere și pregătirea in
suficientă a lucrărilor la numeroase 
instalații tehnologice, impune ca în 
1983 să concentrăm cu prioritate 
mijloacele materiale și umane pen
tru realizarea și punerea în pro
ducție a obiectivelor de investiții 
începute in anii anteriori. Trebuie 
să finalizăm în termenul cel mai 
scurt peste 350 de lucrări, ceea ce 
necesită o activitate susținută atît 
din partea unităților de construcții- 
montaj, cit și a furnizorilor de . 
utilaje și echipamente, a întreprin
derilor beneficiare. La sfîrșitul anu
lui trecut s-au reactualizat graficele 
de lucrări ținînd seama de stadiile 
fizice atinse pe șantiere și de ne
cesitatea intrării în ftmețiune înain
te de termen a unor instalații care 
trebuie să realizeze produse intens 
solicitate în economie sau la export,

împreună cu ministerele furni
zoare de utilaje, materiale și cu 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
am corelat livrarea tuturor furnitu
rilor cu noile. cerințe ale șantiere
lor, pentru scurtarea perioadei de 
execuție și intensificare a ritmului 
de punere in funcțiune a obiective
lor, precum și devansarea atingerii 
indicatorilor tehnico-economici pro
iectați.

în privința obiectivelor prevăzute 
să înceapă a fi construite în 1983, 
acestea au în vedere, în exclusivi
tate, valorificarea pe o treaptă ca
litativ superioară a materiilor prime 
și a resurselor naturale angajate iii 
procesul de industrializare, recupe
rarea resurselor energetice secun
dare și reintroducerea în circuitul 
economic a unor materiale refolo
sibile. Odată cu începerea elaborării 
documentațiilor pentru fiecare in
vestiție s-au format colective com
plexe de cercetători, proiectanți, 
specialiști cu experiență din minis
ter, centrale, uzine, care vor par
ticipa atît la elaborarea documen
tațiilor, cit și la realizarea și pu
nerea în funcțiune a instalației, în 
paralel cu pregătirea temeinică și 
specializarea cadrelor destinate noi
lor unități.

Institutului central sînt an- 
direct în acțiunea de redu* 
importurilor, volumul pro- 
de mic tonaj sporind în 1983

Apreciind contribuția deosebită pe 
care industria noastră constructoare 
de mașini a adus-o și o aduce dez- . 
voltării industriei chimice din țara 
noastră, solicităm in continuare un 
sprijin mai susținut din partea aces
teia pentru lichidarea restanțelor 
existente în livrarea utilajelor teh
nologice și aparaturii de control, 
precum și pentru accelerarea ritmu
lui de asimilare a utilajelor prevăzu
te. Solicităm, de asemenea, sectoru
lui metalurgic să vină în întîmpi- 
narea eforturilor constructorilor de 
utilaje, asigurind cu prioritate oțe
lurile aliate și înalt aliate, necesare 
construirii utilajelor de mare perfor
manță pentru șantierele chimiei.

— Acțiunea de reducere a consu
murilor materiale, cu prioritate a 
celor energetice are un câmp larg de 
aplicare in unitățile chimiei. Cum 
răspund colectivele din subordinea 
ministerului acestei sarcini de ma
ximă actualitate, cu atit mai mult 
cu cit industria chimică se numără 
printre principalii consumatori de 
energie electrică fi combustibili ?

— în urma identificării căilor de 
acțiune pentru reducerea mai accen*

CONVORBIRILE SCÎnteU 
LA ÎNCEPUT DE AN

tuată a costurilor materiale șl valo
rificarea mai bună a. materiilor pri
me, în acest an se Vor aplica nu
meroase măsuri tehnice care vor 
conduce, practic la reduceri de con
sumuri la toate produsele din nomen
clatorul de fabricație. Urmărim cu 
prioritate reducerea Consumului de 
materii prime pe bază de hidrocar
buri sau care se obțin din import. De 
pildă, în sectorul de prelucrare mase 
plastice, prin reducerea grosimii fo
liilor destinate industriei și agri
culturii, vom obține o creștere a pro
ducției exprimată în mp de 35 la 
sută în plus față de prevederile de 
plan aprobate, folosind aceeași can
titate de materie primă. De aseme
nea, prin reducerea cantității de po
lietilenă înglobată în sacii industriali 
se asigură o sporire cu 20 la sută a 
producției, economisind 17 500 tone 
materie primă. Modificarea receptu- 
rilor și reducerea cantității de cau
ciuc incorporată în anvelope, benzi 
de transport, furtunuri și diverse ar
ticole tehnice asigură economii față 
de cantitățile alocate prin plan de 
3 500 tone aauciuc natural și sintetic. 
Se acționează totodată pentru redu
cerea consumurilor tehnologice, pre
cum și diminuarea pierderilor în pre
lucrarea țițeiului și petrochimie, cale 
pe care se vor obține economii însU- 
mînd 42 000 tone țiței.

Una din căile de economisire a ma
teriilor prime și implicit de redu
cere a consumurilor în industria chi
mică este și reintroducerea în cir
cuitul economic a materialelor recu
perabile și refolosibilc. Producția 
fizică va crește. în 1983 față de 1982. 
la materiale recuperabile și refolo- 
sibile pe bază de mase plastice cu 10 
la sută, la regenerarea uleiurilor uza
te cu 39 mii tone, iar la anvelope re- 
șapate cu 151 mii bucăți : nomencla
torul produselor obținute pe această 
bază crescînd la 154 în 1983.

Intr-adevăr, industria chimică se 
numără printre principalii consuma
tori de energie electrică și combus
tibili. De aceea, reducerea consumu
rilor de combustibili și energie s-a 
urmărit încă din faza de concepție a 
instalațiilor, realizîndu-se instalații 
noi cu consumuri mult reduse față de 
cele vechi cum este cazul celor de

amoniac, etilenglicol, etilena, fenol, 
polietilenă, polistiren ș.a. Faptul că 
trebuie să realizăm producția din 1983 
cu aceeași cantitate de energie elec
trică și combustibili ca in anul 1981 
reprezintă una din principalele sar
cini care ne revin în acest an. între 
măsurile care se întreprind sînt și 
cele de recuperare a resurselor ener
getice refolosibile, care au efecte im
portante în acoperirea balanței de 
combustibili din propriile instalații, 
în concluzie precizez că există con
diții de încadrare a chimiei în cos
turile planificate și deci de realizare 
a indicatorilor economico-financiari 
planificați pe ansamblul ramurii.

— Funcționarea la întreaga capa
citate a instalațiilor chimice depinde 
nemijlocit de gradul de calificare și 
pregătire a cadrelor. Ce acțiuni se 
intreprlnd in această direcție in 
unitățile industriei chimice ?

— Creșterea nivelului de calificare 
al oamenilor muncii din industria 
chimică constituie o preocupare per
manentă. De mare utilitate s-a do
vedit acțiunea de atestare pe posturi 
a întregului personal din industria 
chimică, personalul din secțiile și 
atelierele cu instalații sau utilaje cu 
pericol ridicat fiind testat de două 
ori pe an. în baza rezultatelor obți
nute, se întreprind măsuri operative 
de perfecționare în raport cu cerin
țele reale ale posturilor sau locurilor 
de muncă. în acest an, peste 120 000 
oameni ai muncii, din care 109 000 
muncitori, sint cuprinși în activitatea 
de perfecționare. S-au organizat și 
se desfășoară programe speciale de 
perfecționare a personalului din 
compartimentele de control insta
lații in vederea aprofundării cunoș
tințelor necesare și sporirea compe
tenței și răspunderii în muncă. O 
atenție deosebită acordăm pregătirii 
muncitorilor din industria chimică. 
Prin transferarea la întreprinderi a 
celor 50 de ateliere școlare, precum 
și a celor 33 de școli profesionale 
din rețeaua ministerului, integrarea 
învățămîntulul cu producția a deve
nit mult mai pregnantă. întreprinde
rile răspund acum direct de pregă
tirea muncitorilor prin școli, în spe
cial sub raport practic, latură negli
jată in ultimul timp de către unele 
unități.

Una din caracteristicile principale 
ale activității de producție în com
binatele și întreprinderile chimice și 
de prelucrare a țițeiului constă in 
Utilizarea unor tehnologii și instalații 
cu funcționare continuă, la tempera
turi și presiuni ridicate, ceea ce im
pune personalului muncitor care ope
rează și conduce activitatea de pro
ducție o severă disciplină, un grad 
ridicat de stăpînire a cunoștințelor 
tehnice și tehnologice. După intrarea 
în vigoare a Decretului 400, a deve
nit evident că a crescut răspunderea 
în aplicarea de către personalul 
muncitor a prevederilor actelor nor
mative ce privesc disciplina în mun
că, tehnologică, de întreținere și re
parații a utilajelor și instalațiilor in 
unitățile chimice. La aceasta au con
tribuit și îmbunătățirea asistenței 
tehnice în schimburile 2 și 3, stabi
lirea cu precizie a atribuțiilor de 
control pe schimburi și dispecerilor 
tehnologici și mecano-energetici. De 
asemenea, prin decizii interne ale 
conducerilor unităților s-au stabilit 
persoanele autorizate să dispună 
oprima și repunerea în funcțiune a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
s-au numit responsabili din minister, 
centrală, institute de cercetare și pro
iectări care recepționează instalațiile 
și utilajele noi, lucrările de. reparații 
și revizii.

Convorbire realizată de
I>an CONSTANTIN

Energie din energiile oamenilor cinema
(Urmare din pag. I)

Oltețuiui. Crasna și 
Cărbunești lucrează 
400 de muncitori. O 
parte din buștenii de 
fag, fasonați în pă
duri, sînt transportați 
la unitatea de profil 
din Tîrgu Jiu, unde 
sînt transformați în 
mobilă. Alți bușteni 
de fag și de brad de
vin cherestea chiar în 
Baia de Fier.

Inginerul Ion Teo- 
dorescu vorbește des
pre modul cum a reu
șit împreună cu oame
nii lui să dea întrebu
ințare unor rămășițe 
lemnoase. Ele ard sub 
o crustă de pămînt 
în bocșeriile de pe va
lea Galbenului, focul 
este supravegheat și 
dirijat de muncitori cu 
experiență pînă cînd 
lemnul se transformă 
în mangal. Și, astfel, 
Baia de Fier livrează 
în fiecare an 400 de 
tone de mangal, din 
care aproape jumătate 
sînt destinate exportu
lui. în felul acesta, 
lemnul care, cîndva, 
nu avea nici un fel de 
întrebuințare, se trans
formă in energie, in 
valută.

Cum 
deduce 
acestor 
de azi
Fier fac front comun

lesne se poate 
din alăturarea 
fapte, oamenii 
din Baia de

cu întreaga țară, anga
jată și mai din plin 
după Conferința Na
țională a partidului în 
bătălia pentru gospo
dărirea cu răspundere 
și cu maximă grijă a 
resurselor de materii 
prime și materiale. 
După cum ne spunea 
primarul localității — 
tovarășul Constantin 
Jitaru, un alt fiu al 
acestor locuri — pri
mii în acest efort 
se află cei cinci sute 
de comuniști.

In pas cu dezvolta
rea economică, 
fățișarea 
cunoscut 
stanțiale. 
complex 
inaugurat 
civic, școlile construi
te în ultimii ani, dis
pensarul uman, nu
mărul mare de case 
noi dau Băii de Fier 
aspectul unei locali
tăți în plină înflorire. 
Oamenii aceștia har
nici și întreprinzători 
țintesc însă și mai de
parte. în 
perioadă, 
Inițiative 
vor veni să sporească 
realizările prezentu
lui. Multe dintre aces
tea au fost formulate 
cu prilejul întilnirilor 
dintre alegători și 
candidați! Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste ce au pre-

vremea

și în- 
așezării a 

înnoiri sub- 
Modernul 
comercial 

în centrul

următoarea 
numeroase 
cetățenești

mers alegerilor de a- 
nul trecut. Astfel, lin
gă cabana turistică de 
la intrarea în Peștera 
Muierii se va construi 
încă una. Baia de 
Fier se va contuta 
tot mai mult ca o sta
țiune turistică, 
cum este 
de mulți 
de frumos 
nosc.

însuflețiți de obiec
tivele stabilite la Con
ferința Națională a 
partidului, toți cei ce 
muncesc în Baia de 
Fier au început noul 
an cu hotărirea de a 
acționa mai eficient 
pentru ca tot ceea ce 
își propun să se con
vertească în faptă du
rabilă. Astfel, ei s-au 
angajat să transforme 
șuvoaiele Galbenului 
in energie : mai sus de 
stația de flotație a 
grafitului se va con
strui o microhidrocen- 
trală. S-a stabilit că 
energia electrică ast
fel obținută va putea 
satisface atît cerin
țele unităților indus
triale din localitate, 
cit și cele ale popu
lației, ale orășelului 
montan de mîine, sur
plusul fiind pulsat în 
rețeaua energetică na
țională.

Aceștia sint oamenii 
din Baia de Fier.

așa 
considerată 
îndrăgostiți 
care o cu-

Timpul probabil pentru intervalul 13 
ianuarie, ora 20 — 16 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi caldă, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale, îndeosebi în vestul și nordul 
țării, la început predominant sub formă 
de ploaie și burniță, apoi de lapoviță șl 
ninsoare. Vîntul se va intensifica trep-

tat Îndeosebi In zonele de munte, pre- 
dominind din sectorul vestic. Tempera
turile în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 șl plus 5 grade, 
mal coborîte în a doua parte a inter
valului, iar cele maxime între minus 1 
și plus 9 grade. Pe alocuri se va pro
duce ceată. In București : Vremea va 
fi caldă, mai ales la începutul Interva
lului. Cerul va fl temporar noros, fa
vorabil precipitațiilor spre sfîrșitul In
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 2 grade, 
iar cele maxime Intre 3 și 7 grade.

• CASĂ MOBILĂ. Sa‘ 
vanți olandezi propun o nouă 
soluție de captare a energiei so
lare, și anume o casă rotitoare, 
făcută din panouri de aluminiu 
acoperite atit la exterior, cit și 
la interior cu un material izo- 
lant. O astfel de casă, complet 
utilată, cântărește 80 de tone. Ea 
se rotește pe un ax de oțel in 
interiorul căruia se află instalate 
țevile de apă și de canalizare, 
cablurile electrice și telefonice. 
Pe acoperiș este montată bateria 
de fotoelemente, care transformă 
razele solare in energie electrică. 
Orientarea optimă a bateriei în 
direcția soarelui este asigurată 
de rotirea casei.

• VITROCERAMICA 
este un nou material de con
strucții obținut de specialiștii 
Institutului central de chimie 
anorganică al Academiei de ști
ințe a R.D.G., din deșeuri de 
sticlă, pe calea cristalizării di
rijate. Metode speciale de topi
re, răcire și de eliminare a ten
siunii interioare fac posibilă ob
ținerea din sticlă a unui mate
rial cu o cristalizare fină, ase
mănător ceramicii, de o înaltă" toare, importate din țările ca- 
duritate, cu o rezistență ridicată 
la uzură și la coroziune. Vitro- 
ceramica rivalizează cu succes, 
în unele cazuri, cu oțeluri de 
calitate superioară.

• SISTEM DE CON
TROL AL MEMORIEI E- 
LECTRONICE. Specialiștii 
cehoslovaci au realizat sistemul 
PY-2-LSI destinat controlului 
bunei funcționări a memoriilor 
electronice, microprocesoarelor 
și altor elemente de automati
zare, informează agenția C.T.K. 
în timp ce instalații asemănă-

DE PRETUTINDENI
hoslovacia — costă numai apro
ximativ 3.5 milioane coroane.

ma. Descoperirea muncitorului 
constructor vine în sprijinul ipo
tezei că respectiva comoară nu 
este doar o legendă.

nu ar reprezenta o specie nouă, 
ci un strămoș al australopithe- 
cului african

iar teoretic se demonstrase că 
nu pot exista corpuri cerești cu 
o masă de 100 de ori mai 
decît cea solară.

mare

pitaliste dezvoltate, costă apro
ximativ 10 milioane de coroane- 
valută, instalații autohtone — 
In componența cărora intră în 
majoritate piese produse în Ce-

• COMOARA LUI 
MONTEZUMA ? In capitala 
Mexicului, în apropierea parcu
lui Alameda, lucrind la săparea 
fundațiilor unei bănci, un mun
citor a găsit o pepită de aur de 
două kilograme. Specialiștii au 
ajuns la concluzia că in această 
zonă ar fi ascunsă faimoasa co
moară a regelui aztec Montezu-

• CONTROVERSĂ 
ARHEOLOGICĂ. Studii 
Întreprinse de curind eu privi
re la vîrsta celebrului schelet 
de biped „Lucy“, descoperit în 
1974 în Etiopia de către o expe
diție franco-americană arată că 
acesta are o vechime de 2,8 mi
lioane de ani și nu de 3,7 mili
oane cum se credea anterior. 
Cercetători din S.U.A. și Franța 
au ajuns la concluzia că „Lucy“

• ASTRU GIGANTIC. 
Cercetătorii de la observatorul 
astronomic din Bochum (R.F.G.) 
au descoperit cel mai mare corp 
ceresc identificat pînă acum. 
„R 136 a“, cum a fost denumit 
astrul, luminează de 100 de mi
lioane de ori mai puternic ca 
Soarele și are la suprafață o 
temperatură de 60 000° C, adică 
de 10 ori mai ridicată decît cea 
solară. Pînă acum erau cunos
cute numai stele de 20 pînă la 
30 de ori mai mari ca Soarele,

DIN
ame-

• INSULINA 
BACTERII. Autoritățile 
ricane au aprobat comercializa
rea insulinei produse de o bac
terie creată de geneticieni. După 
cum afirmă ziarul „Internatio
nal Herald Tribune", din punct 
de vedere chimic, această insu
lina este identică cu cea secre
tată de pancreasul omului și nu 
provoacă anumite alergii așa 
cum provoacă insulina de ori
gine animală.

• Comoara; SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20.15, GLORLă (47 46 75) — 9; 11.75:
13,30; 15,45"; 18; 20.
• Combinația : VICTORIA (16 28 79)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fata cu giștele : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16.43.
• Quo vadis homo sapiens ; CULTU
RAL — 18,15; 20,15, FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
® Actorul și sălbaticii : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
• Cu mîinile curate : BUZEȘT1 
(50 43 58) — 15,30: 17,30 ; 19.45.
• Șantaj: POPULAR (35 13 17) — 15; 
17; 19.30.
• Năpasta : STUDIO (59 53 13) — 19. 
DACIA (50 35 94) — 15; 17; 19.
• AU Baba și cei 40 de hoți : DACIA
— 9,30; 12.
• Anna celor o mie de zile ; STUDIO
- 10; 13: 16.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45
14,15; 16, Concurs — 17,45: 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
• conspirația : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
• Program de vacantă — 10: 12; 15- 
Rămm cu tine — 17; 19,30; MUNCA 
(21 50 97).
• Prea tineri pentru riduri: VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Bani grei : LIRA (31 71 71) — 15.30: 
18; 20.
• operațiunea „Antl-tigru" : TIM
PURI NOI (156110) — 9; 11; 13,15:
15,30; 17,45: 20.
• Sindromul : SALA MARE A PA
LATULUI - 17: 20.
• Raidul vărgat : SALA MICA A PA
LATULUI - 17,15; 20. EXCELSIOR 
(65 49 43) - 9; 11.15: 13.30; 15.45; 18:
20.15, FESTIVAL (15 63 64) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 13; 20.
9 Tăunul: UNION (13 49 04) +- 9,30: 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cavalerii teutoni : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 19,
• tntiinire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9: 11,30; 14; 16,45;
19.15.
• Imperiul contraatacă : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17: 19.30.
MELODIA (12 06 88) — 9; 11.45: 14.30: 
17,15; 19,45, MODERN (23 71 01) — 8.45; 
11.15; 14: 17; 19,45, PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,45; 14,30: 17,13; 20.
• Războiul stelelor : FLAMURA 
(85 77 12) — 9: 11,15; 14.30; 17,15; 20.
• Amnezia: AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30: 15.45: 18: 20, GIULEȘTI 
(11 53 46) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Nu-I pace sub măslini : CAPITOL
(16 29 17) — 8; 11,15; 13,30: 15.45; 18:
20.15.
• Zbor mortal: FEROVIAR (50 51 40)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Acel blestemat tren blindat : MIO
RIȚA <14 27 14) — 9: 11,15: 13,30; 15.45; 
18; 20,13.
• I se spunea „Buldozerul" : GRIVI-
ȚA (17 08 58) — 9; 11,15: 13,30; 15,45;
18; 20.
• Lanțul amintirilor : ARTA (21 31 86)
— 9: 12: 15.15: -----
• Jandarmul
(21 49 46) — 9;
•. Papillon :
12,30; 16; 19. "
13; 16; 19.
• Program
— 9: 11.
• Cursa infernală : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Piedone africanul : FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30; 15,30: 18,30, FLACA- 
RA (20 33 40) — 13: 15,30; 18,30.
• Superpolițistul : PACEA (60 30 85)
— 11; 13,30: 17,30; 19,30.

12,30;

18.30.
se însoară : TOMIS 

11.15: 13.30; 15,45: 18: 20. 
COSMOS (27 54 95) —

COTROCENI (49 48 48) —

<16 vacanță : COSMOS



Pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace!

Pacea — sarcină prioritară a întregii umanități
Declarația președintelui Confederației Elvețiene

BERNA 12 (Agerpres). — Menținerea păcii in lume constituie sarcina 
prioritară a întregii umanități - a declarat la Berna președintele Con
federației Elvețiene, Pierre Aubert.#înfăptuirea acestui obiectiv, a men-' 
ționat el, reclamă o înaltă responsabilitate din partea șefilor de stat 
și de guvern, eforturi permanente în lupta pentru dezarmare.

Totodată, Pierre Aubert a lansat un apel la dezvoltarea și adîncirea 
relațiilor economice și comerciale reciproc avantajoase dintre toate sta
tele lumii.

R.F. GERMANIA: Ostilitate în rîndurile populației 
față de proiectele de instalare a eurorachetelor

BONN 12 (Agerpres). — Ca un 
ecou al adversității pe care o stîr- 
nește în rîndurile populației vest- 
germane proiectata instalare a noi
lor rachete nucleare americane, 
adjunctul ministrului de externe al
R.F.G., Jurgen Moellemann, a ce
rut Consiliului federal de securitate 
să studieze posibilitatea de a anun
ța oficial, inainte de sfirșitul anului

managua: încheierea lucrărilor reuniunii pregătitoare 
a Conferinței extraordinare a Biroului de coordonare

al mișcării
J

* MANAGUA 12 (Agerpres). — La 
Managua s-au încheiat lucrările reu
niunii pregătitoare a celei de-a V-a 
conferințe extraordinare a Biroului 
de coordonare al mișcării de neali
niere consacrată analizării situației 
din America Latină și zona Caraibi
lor.

Președinția conferinței a fost în
credințată țării-gazdă, respectiv Re
publica Nicaragua.

Vicepreședinte pentru America 
Latină, Asia, Europa și mișcările de 
eliberare naționale au fost alese Gu
yana, India, Iugoslavia și Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei

ITALIA: Dificultățile coaliției guvernamentale
ROMA 12 (Agerpres). — într-un 

comentariu privind actuala situație 
politică și socială din Italia, agen
ția France Presse apreciază că la ora 
actuală cabinetul Fanfani, instalat cu 
abia o lună în urmă, se află într-o 
poziție dintre cele mai dificile, care 
se va agrava odată cu începerea dez
baterilor parlamentare asupra noilor 
măsuri cuprinse in programul eco
nomic guvernamental. însuși liderul 
grupului parlamentar al Partidului 
Democrat-Creștin, Girardo Bianco, 
nu și-a ascuns îngrijorarea, decla- 
rîndf că guvernul ar putea ajunge în

Tentative de soluționare a
LISABONA 12 (Agerpres). — Prin

cipalele partide politice ale „Alian
ței Democratice" din Portugalia au 
ajuns la un acord de principiu pri
vind formarea unui nou guvern de 
coaliție, condus de fostul ministru al 
educației, Vitor Pereira Crespo, trans
mite agenția Reuter. Acordul s-a rea
lizat ca urmare a acceptării de că
tre Centrul Democratic și Social a 
formulei guvernamentale propuse de 
ceilalți parteneri de coaliție — Parti
dul Social-Democrat și Popular Mo
narhist.

„Diferendul agricob în centrul negocierilor 
S.U.A. - C.E.E.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
La Washington au început negocieri
le între S.U.A. și Comunitatea eco
nomică vest-europeană (C.E.E.j, în 
legătură cu diferendul dintre cele 
două părți în problema comerțului 
cu produse agricole. După cum s-a 

în curs, zonele din R.F.G. unde ur
mează să fie amplasate rachetele 
„Pershing-2“. într-un interviu a- 
cordat săptăminalului vest-german 
„Quick", Moellemann— informează 
France Presse — a apreciat că „tre
buie să dăm dovadă de mai multă 
franchețe în domeniul apărării pen
tru a permite cetățenilor vest-ger- 
mani să-și formeze o opinie".

de nealiniere
(O.E.P.), a anunțat un purtător de 
cuvint al reuniunii.

Raportor al conferinței a fost nu
mită Algeria.

în cadrul unei ceremonii oficiale, 
care a avut loc la Palatul Conven
țiilor „Cesar Augusto Silva", din 
Managua, miniștrii de externe ai 
Cubei și Boliviei, Isidoro Malmierca1 
și, respectiv, Mario Velarde, au sem
nat declarația comună prin care se 
consemnează reluarea, după 19 ani, a 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări — transmite agenția 
Prensa Latina.

situația să solicite un vot de încre
dere in forul legislativ, ceea ce ar 
amplifica starea de criză. într-ade- 
văr, notează A.F.P., lipsit de spri
jinul parlamentar al Partidului Re
publican, guvernul de coaliție con
dus de Amintore Fanfani dispune de 
o majoritate de numai 40 de voturi. 
Acest plus de voturi este puțin li
niștitor, scrie A.F.P., mai ales dacă 
se ține cont de faptul că înseși par
tidele coaliției guvernamentale sint 
divizate în problema măsurilor eco
nomice destinate ieșirii din criză.

crizei politice din Portugalia
Observatorii politici din Lisabona 

apreciază că decizia celor trei parti
de reprezintă un prim element ca
litativ nou în actuala criză guver
namentală din Portugalia.

într-o relatare pe această temă, a- 
genția Reuter scrie, citind surse ofi
ciale, că „alianța de dreapta care-și 
propune să formeze viitorul guvern 
al Portugaliei s-a aflat miercuri 
profund divizată în ce privește pro
blemele fundamentale ale politicii 
sociale și economice".

)
precizat din surse oficiale, citate de 
agenția France Presse, este vorba de 
prima rundă exploratorie de nego
cieri, avind drept obiectiv mai buna 
cunoaștere a pozițiilor părților în 
problemele respective, în scopul evi
tării unui „război agricol" intre
S.U.A. și C.E.E.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Poziția Libanului în negocierile cu Israelul • Acțiuni ale 
forțelor israeliene de ocupație în Cisiordania © Situația de 

la Tripoli
TUNIS 12 (Agerpres). — „Partea 

libaneză la negocierile cu Israelul 
este hotărîtă să acorde prioritate ab
solută evacuării de pe teritoriul na
țional ,a forțelor israeliene". a de
clarat la Tunis Rachid Solh. fost 
prim-ministru al Libanului, conducă
torul unei delegații parlamentare a 
țării sale, aflată în vizită în capitala 
tunisiană. Declarația a fost făcută 
după o întrevedere cu Chedli Klibi, 
secretarul general al Ligii Arabe.

Delegația libaneză, a precizat Solh, 
are ca misiune „să expună conducă
torilor tunisieni și secretarului ge
neral al Ligii Arabe realitatea liba
neză și să solicite sprijinul lor față 
de eforturile desfășurate de Liban in 
vederea evacuării de pe teritoriul 
său a forțelor israeliene de ocupație".

TEL AVIV 12 (Agerpres). — For
țele israeliene de ocupație au pă
truns în universitatea palestiniană 
Al Najah, din Nablus, Cisiordania, 
oprind intrarea studenților. Mai 
mulți tineri, inclusiv membri ai con
siliului studenților, au fost arestați.

Totodată, se arată că sint menți
nute interdicțiile de circulație intro
duse luni, în oraș, de autoritățile is
raeliene de ocupație.

atena: Protest față de aterizarea neautorizată 
a unor avioane americane în Creta

ATENA 12 (Agerpres). — Secreta
rul de stat pentru afacerile externe 
al Republicii Elene, Yannis Kapsis, 
„a protestat energic" pe lingă amba
sadorul S.U.A. la Atena, Monteagle 
Sțearns, față de aterizarea, fără au
torizația necesară, a unor avioane 
americane pe aeroportul din Souda, 
în nord-vestul Insulei Creta, anunță 
un comunicat oficial dat publicității 
la Atena și reluat de agenția France 
Presse.
- După cum s-a mai anunțat, șeful 

Statului Major al armatei aerului 
din Grecia, generalul Nikos Kouris, 
a cerut explicații ambasadei ameri

r
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e scurt
PLENARA C.C. Al, P. C. FRANCEZ. La Paris au luat sfîrșit lucrările 

plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, consacrate 
examinării situației politice interne și activității partidului în vederea 
alegerilor pentru organele locale ale puterii. In raportul la plenară, pre
zentat de Paul Laurent, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.F., se subliniază că P.C.F. se pronunță pentru mobilizarea maselor 
muncitoare in vederea unor noi inițiative concrete, care să permită înain
tarea pe calea transformărilor preconizate, in pofida activizării forțplor 
de dreapta, care ridică obstacole în calea politicii promovate de guvernul 
partidelor de stingă.

STABILIREA DE RELAȚII DI- 
I PLOMATICE ÎNTRE R. P. CHI- 
j NEZA ȘI ANGOLA. După cum 

transmite agenția China Nouă, la 
I 12 ianuarie, la Paris, reprezentanții 

guvernelor R. P. Chineze și R. P. 
Angola au semnat un comunicat 

I comun privind stabilirea de relații 
diplomatice între cele două țări.

REUNIUNE C.C.G.. Miniștrii pe- 
I trolului din cele 6 țări membre ale 
| Consiliului de cooperare al Golfului 

(C.C.G.) se vor reuni sîmbătă, in 
I Bahrein, pentru a discuta ultimele 

evoluții ale situației existente pe 
piața internațională a petrolului, a 

I declarat ministrul petrolului și re
surselor naturale din Emiratele 
Arabe Unite, Mani Said Al Otei- 
ba. la încheierea unei vizite între- 

| prinse in Oman. Din C.C.G. fac 
parte Arabia Saudită, Kuweit, Emi- 

. ratele Arabă Unite, Bahrein, Oman 
și Qatar.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Primul 
ministru libanez, Shafic Al-Wazzan, 
a.vizitat orașul Tripoli, din nordul 
Libanului, pentru a constata la fața 
locului modul în care se aplică mă
surile de securitate stabilite în ve
derea împiedicării reluării luptelor 
între milițiile rivale care au provocat, 
în ultima lună, moartea a 213 persoa
ne, relatează agenția United Press In
ternational.

în oraș, buldozerele au început să 
înlăture baricadele din saci de nisip 
ridicate de grupările rivale. Postul de 
radio_ Beirut arată că trupele guver
namentale patrulează pe străzi, fără 
a întîlni vreun obstacol, menționează 
agenția.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Philip 
Habib, trimisul special al președin
telui Statelor Unite, Ronald Reagan, 
in Orientul Mijlociu, și adjunctul 
său, Morris Draper, care conduce de
legația americană la negocierile tri
partite, au sosit in Israel, anunță 
agenția France Presse.

Primul ministru Menahem Begin 
urmează să aibă joi convorbiri cu cei 
doi trimiși americani, după reuniu
nea comitetului ministerial israelian 
însărcinat cu urmărirea evoluției ne
gocierilor, programată pentru astăzi.

cane privind aterizarea unor apara
te de vînătoare americane, în pe
rioada 5—8 ianuarie a.c., pe aerodro
mul din Souda, în apropiere de baza 
aeronavală americană de la Souda 
Bay, sub pretextul lipsei de carbu
rant, fapt dezmințit de autoritățile 
elene.

„Guvernul grec nu acceptă expli
cațiile furnizate generalului Kouris 
de către atașatul militar american", 
se arată în comunicat. ;,Grecia nu 
este dispusă să accepte o activitate 
suplimentară a forțelor americane la 
baza de la Souda", subliniază docu
mentul amintit.

AGENȚIA T.A.S.S. informează : 
Comitetul Central al P.C.U.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem și Consi
liul de Miniștri ale U.R.S.S. au 
anunțat încetarea din viață, după 
o boală îndelungată, a lui Tihon 
Kiseliov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Bielorusia, membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.

CONVORBIRI FRANCO-SPA- 
NIOLE. Ministrul francez al rela
țiilor externe, Claude Cheysson, îm
preună cu omologul său spaniol, 
Fernando Moran, au arătat, intr-o 
conferință de presă comună, că au 
fost identificate noi căi de coope
rare între cele două state, în pofi
da unor puncte de vedere diferite 
asupra unor probleme ale relațiilor 
bilaterale. Printre punctele de di

moscova: întrevedere 
luri Andropov-Yasser Arafat

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 12 
ianuarie, la Moscova a avut loc o 
întrevedere între luri Andropov, 
secretar general al C.C. al P.O.U.S., 
și delegația Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, în frunte cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., care între
prinde o vizită în U.R.S.S.

După cum transmite agenția
T.A.S.S., în cadrul întrevederii a avut 
loc un schimb de opinii privind 
situația din Orientul Mijlociu.

Sporirea exporturilor 
poloneze

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — în 
1982, exporturile poloneze au sporit 
într-un ritm mai rapid față de creș
terea producției, comerțul exterior 
începînd treptat să joace un rol tot 
mai mare in viața economică a țării 
—. informează agenția P.A.P.

Potrivit datelor preliminare, in
dustria extractivă minieră din R.P. 
Polonă a extras, în perioada de refe
rință, 189,3 milioane tone cărbune, 
extracția medie zilnică mareînd o 
creștere față de anul precedent. Din 
porturile poloneze — arată agenția 
P.A.P. — au fost exportate, în 1982, 
29 milioane tone cărbune, cu 16 mi
lioane tone mai mult decît în anul 
precedent.

Potrivit aprecierilor — scrie agen
ția P.A.P. — tendința favorabilă de 
creștere în general a exporturilor 
urmează să se manifeste și în cursul 
acestui an.

Referindu-se, pe de altă parte, la 
succesele obținute în producție de 
colectivele de oameni ai muncii, 
agenția P.A.P. informează că cen
tralele electrice poloneze au produs, 
anul trecut, 117,5 miliarde kWh de 
energie, cu 1,5 la sută mai mult față 
de anul precedent. Au intrat în func
țiune generatoare cu o capacitate in
stalată totală de 1 270 megawați. In 
1982 a început construirea primei 
centrale electrice nucleare din R.P. 
Polonă.

vergență a fost menționată poziția 
Franței în legătură cu admiterea 
Spaniei în Piața comună, pe care 
partea franceză o condiționează de 
reglementarea unor aspecte ale po
liticii agricole comunitare.

VIOLENȚA POLITICA DIN 
ULSTER. Trei membri ai forțelor 
polițienești din Irlanda de Nord au 
fost răniți de către atentatori ră
mași neidentificați, in trei orașe 
diferite din Ulster, respectiv în 
Armagh, Lurgan și Dromora, s-a 
anunțat la Belfast, capitala provin
ciei. în acest an, violența politică 
din Ulster s-a soldat cu moartea a 
doi polițiști. În 1982, un număr de 
97 persoane și-au pierdut viața în 
Irlanda de Nord, ca urmare a aten
tatelor săvîrșite de elemente tero
riste.

DEMISIE. Richard Schweicker a 
demisionat miercuri din funcția de 
ministru al sănătății și serviciilor 
sociale al S.U.A. Președintele Ro
nald Reagan a numit in locul său 
pe Margaret Heckler, fostă membră 
a Camerei Reprezentanților din 
partea statului Massachusetts. 
Schweicker este al patrulea mem
bru din cabinetul inițial al preșe
dintelui Reagan care și-a prezentat 
demisia.

Condamnare a poziției obstrucționiste a R.S.A. privind 
accesul la independență al Namibiei

DAR ES SALAAM 12 (Agerpres). 
— Președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, a condamnat poziția ob
strucționistă a R.S.A. în problema 
accesului la independență al Nami
biei. Această problemă, a subliniat 
șeful statului tanzanian, într-o alo
cuțiune rostită la Dar es Salaam, 
trebuia să fie reglementată pînă la 
sfirșitul anului 1982, în baza preve
derilor rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., dar nu s-au 
realizat nici un fel de progrese toc
mai datorită opoziției regimului din

★
WINDHOEK 12 (Agerpres) — Șe

ful administrației marionetă, insta
lată in Namibia de regimul sud- 
african, ce ocupă ilegal acest teri
toriu, Dirk Mudge, a demisionat din 
funcția ce i-a fost încredințată de 
autoritățile de la Pretoria, transmite 
agenția France Presse.

Potrivit agenției, el a intenționat 
să-și exprime astfel protestul împo
triva „manierei umilitoare" in care 
este tratat de administratorul gene
ral sud-african în Namibia și de 
guvernul R.S.A. Departe de a con-

Realități și perspective ale economiei 
occidentale 

„In 1983 se va înregistra 

unul din cele mai lente ritmuri de creștere11 
Aprecierile unui studiu întocmit in S.U.A.

WASHINGTON — Potrivit stu
diului anual asupra conjuncturii 
întocmit de Banca Americii, pro
cesul de redresare al economiei 
capitaliste în 1983 se va situa la 
„unul din nivelurile cele mai slabe 
și mai lente înregistrate vreoda
tă. Creșterea producției pe an
samblul economiei capitaliste nu 
va depăși 2,3 la sută, iar un nu
măr de probleme, ca de exemplu 
protecționismul și volumul dato
riei externe a lumii a treia, vor 
deveni critice" — a declarat in ca
drul unei conferințe de presă John 

La porțile oficiului de plasare a forței de muncă

Potrivit datelor oficiale, în luna decembrie a anului trecut numărui șome
rilor a ajuns în R.F.G. la 2 223 000. Numai în cursul ultimei luni a anului 
au rămas fără lucru 185 000 de oameni. 9,1 la sută din numărul total al 
oamenilor activi nu găsesc de lucru. Pentru un singur loc de muncă, men
ționează presa, se înregistrează 37 de oferte, in imagine : cu două ore pină 
la deschiderea biroului de plasare a forței de muncă de la Hamburg se 

formează cozi ale șomerilor. Fotografie din revista „Stern"

R.S.A., sprijinit de S.U.A. Președin
tele Tanzaniei a calificat drept șan
taj încercările țărilor occidentale de 
a determina țările africane din „prii- 
ma linie" de a nu mai acorda spri
jin luptei popoarelor din Africa aus
trală împotriva rămășițelor colonia
lismului și rasismului. Condițiile pusa 
de țările occidentale pentru regle
mentarea problemei namibiene ur
măresc de fapt protejarea interese
lor Occidentului in Namibia — a 
precizat vorbitorul.

★
stitui o surpriză, un asemenea tra
tament aplicat de autoritățile sud- 
africane unei administrații ce con
stituie propria lor creație nu poate 
fi decît firească. Semnificativă insă 
este creșterea divergențelor dintre 
Pretoria și „guvernul" marionetă de 
la Windhoek, în contextul intensifi
cării luptei drepte a poporului na- 
mi bian sub conducerea reprezen
tantului său legitim, S.W.A.P.O. — 
pentru obținerea unei independențe 
reale a Namibiei.

Wilson, șeful serviciului economic 
al marii bănci americane.

Banca apreciază, între altele, că 
Europa occidentală nu va cunoaște 
în 1983 decît o redresare „ezitan
tă", atingind în medie 1,5 la sută 
și că șomajul se va situa în conti
nuare la cote deosebit de ridicate 
— 17,8 milioane de persoane. O si
tuație similară va exista și în 
S.U.A. Creșterea economiei ame
ricane — subliniază studiul — se 
va situa între 1.3 și 2,5 la sută ; 
dolarul își va pierde o parte din 
valoarea sa in raport cu unele 
monede occidentale.

PROBLEME STRINGENTE
ALE ECONOMIEI MONDIALE

-!l
Punind în evidență marile fuituni economice și politice pe care le 

străbate in prezent omenirea, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a partidului a stăruit, în mod deo
sebit, asupra creșterii puternice a șomajului în țările capitaliste dezvol
tate, ca unul din rezultatele nemijlocite ale accentuării crizei mondiale, 
ca unul din fenomenele cele mai dramatice ale orînduirii întemeiate pe 
exploatare. Intr-adevăr, in intreprinderile din Occident sint afișate tot 
mai frecvent liste cu personalul devenit „disponibil". Rapoarte oficiale 
repetă tot mai des constatarea alarmantă : „șomajul a devenit problema 
socială numărul 1" pe ansamblul țărilor capitaliste dezvoltate, numărul 
Celor fără de lucru depășind, în prezent, 32 de milioane.

Accident social ? Nu, ci 
situație definitorie a orîn
duirii capitaliste. Desigur’ $°- 
majul nu este o noutate pentru capi
talism, el a apărut odată cu trans
formarea acestuia în sistem. în An
glia, de pildă, in 1855 erau inregistra- 
te 851 369 de persoane lipsite de po
sibilitatea de a-și vinde forța de 
muncă. Numărul acestora în prezent 
este de 3,3 milioane. între cele două 
repere în timp n-a existat nici o ge
nerație care să nu aibă „propriii" săi' 
șomeri, aproape că n-a existat nici 
un muncitor care să nu fi fost șo
mer sau amenințat cu șomajul. Este 
o situație care reprezintă nu rezul
tatul unor „accidente" sociale, ori al 
atitudinii subiective a unor patroni 
sau conducători de întreprinderi, ci 
al faptului că „suprapopulația" mun
citorească constituie produsul necesar 
și o condiție de existență a însuși 
modului de producție capitalist. Cu 
alte cuvinte, in capitalism șomajul 
are un caracter legic, permanent, ale 
cărui cauze generale sint prezente în 
toate etapele istorice ale acestei orin- 
duiri. Ca și acum 100 sau 150 de ani, 
cei ce nu-și pot vinde forța de mun
că formează o armată de rezervă 
„care ii aparține capitalului într-un 
mod tot atit de absolut ca și cum ar 
fi creat-o pe propria sa socoteală", 
Iar această masă procură pentru ne
voile schimbătoare ale capitalului 
„un material uman țâre poate fi ex

ploatat, oricînd disponibil". Această 
lege, descoperită de Marx, jși păs
trează și azi nealterată valabilitatea.

Firește, ideologii capitalismului fac 
tot felul dd-tentative pentru a căuta 
cauzele creșterii șomajului in afara 
relațiilor de producție capitaliste. O 
anumită circulație a căpătat teoria 
potrivit căreia creșterea numărului 
celor aruncați în stradă s-ar datora 
unor carențe in cultura generală, în 
nivelul de calificare. Statisticile de
monstrează, dimpotrivă, că nivelul 
de instruire al celor care nu au de 
lucru este mai înalt în prezent decît 
in alte perioade. în lucrarea „TINE
RETUL ÎN ANII ’80", editată de 
UNESCO, se arată chiar că „un re
zultat al șomajului este supercalifi- 
carea : in interesul supraviețuirii, se 
acceptă un loc de muncă și salariu 
inferioare nivelului propriu de califi
care". Dealtfel, una din caracteristi
cile din ultimul timp ale șomajului 
o constituie puternica lărgire a bazei 
sale sociale : muncitorilor șomeri li 
se adaugă tot mai mulți ingineri, 
tehnicieni, medici, funcționari de 
stat, profesori și învățători, lucrători 
din sfera serviciilor, cu alte cuvinte 
mase de oameni din toate categoriile 
populației active, indiferent de gradul 
lor de instruire.

O dereglare profundă a 
mecanismelor economice. 
Realitatea arată că în ultimul de
ceniu, sub impactul unor factori

Creșterea continuă a șomajului în țările capitaliste, 
rezultat dramatic al accentuării crizei economice

derivînd din actuala fază a cri
zei capitalismului, șomajul a căpătat 
o serie de trăsături distincte noi. El 
a devenit un fenomen cronic, cu ca
racter de masă, punind în evidență 
accentuarea factorilor de lungă du
rată care determină „erodarea" con
tinuă a locurilor de muncă. După a- 
precierea a numeroși economiști, ase
menea fenomene constituie un simp
tom al dereglărilor patologice din 
economia capitalistă.

Unii apologeți ai capitalismului în
cearcă să prezinte șomajul drept 
„preț" pe care masa oamenilor mun
cii ar trebui să-l plătească pentru 
avantajele ce decurg din revoluția 
tehnico-științifică. în realitate, nu 
știința și tehnica generează șomaj, ci 
folosirea capitalistă a acestora, de
naturarea lor, determinată de însăși 
esența inumană a capitalismului. 
Pentru că progresul tehnico-științific 
nu înlătură contradicțiile fundamen
tale ale capitalismului contemporan, 
ci le adincește și le amplifică, fiind 
folosit, înainte de toate, in interesul 
maximizării profitului unui număr 
redus de „vîrfuri" ale capitalului. 
Criteriul fundamental care ghidează 
aplicarea cuceririlor științei și teh
nicii, a automatizării in activitatea 
de producție este asigurarea profi
tului maxim. Sintetizînd, în lucrarea 
sa „ȘTIINȚA ECONOMICA ȘI IN
TERESUL PUBLIC", legitățile potri
vit cărora sint stimulate inovațiile de 
către companiile industriale, cunos
cutul economist american, prof. John 
Galbraith, scrie : „Prețurile mașini
lor și utilajelor necesare noului pro
cedeu de producție sint mai previzi
bile decît cheltuielile prilejuite de 
salarii, iar odată instalate, mașinile 
nu declară grevă... In felul acesta, 
inovația, cu consecința ei care este 
înlocuirea miinii de lucru prin capi
tal, sporește siguranța venitului fir
mei". Milioane și milioane de oa
meni, care nu au nici o putere asu
pra destinului lor, sînt astfel sacri
ficați pe altarul setei nepotolite de 
profit.

Cînd progresul tehnico- 
științific nu este îndreptat 
spre binele omului. Asl8urînd 
profituri sigure și tot mai înalte com
paniilor industriale, introducerea ce
lor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii este însoțită de lichidarea parți
ală sau totală a numeroase profesii. 
Un studiu publicat în R.F.G. arată că 
folosirea tehnicilor bazate pe micro- 
computere atrage după sine elimina
rea masivă din producție a strunga
rilor, maiștrilor în tehnica de preci
zie ș.a., în industria de automobile 
unele profesii fiind reduse în propor
ție de 80—90 la sută. Pe lingă cei în- 
locuiți nemijlocit, au loc, totodată, 
masive „concedieri invizibile", mai 
precis se anulează șansele contin
gentului ulterior de brațe de muncă, 
adică ale acelora care așteaptă an
gajarea, dar care au făcut „greșeala" 
de a fi atit de „neprevăzători", incit 
au venit pe lume fără să țină seama 
de faptul că... sînt deja înlocuiți în 
sfera activității sociale, că în raport 
cu interesele capitalului sînt „de pri
sos". Potrivit experților, ca urmare a 
goanei după profit prin automatiza
rea producției, numărul lucrătorilor 
din toate ramurile industriale ale ță
rilor capitaliste dezvoltate, membre 
ale OIE.C.D., va cunoaște în acest 
deceniu noi reduceri drastice — pînă 
la 35 la sută.

Sînt realități care îndreptățesc în
tru totul concluzia că politica promo
vată de guvernele diferitelor țări ca
pitaliste pentru reglementarea folo
sirii forței de muncă nu a dat rezul
tatele scontate. Și aceasta nu numai 
din cauză că s-a pornit de la ce
rința capitalului de a menține, ori
cum, un anumit nivel al șomajului ; 
nu numai pentru că mijloacele mate
riale alocate s-au dovedit insuficien
te ; și nu numai ca urmare a efecte
lor nefavorabile pe care scumpirea 
energiei și materiilor prime le au a- 
supra investițiilor. Cauza constă în 
primul rînd în faptul că, oglindind 

ascuțirea contradicțiilor capitalismu
lui contemporan, măsurile luate în 
tentativa de a tăia „nodul gordian" 
al problemelor sociale majore — șo
majul și inflația — s-au ciocnit una 
de alta creind un cerc vicios. Una 
din măsurile restrictive luate de 
S.U.A. pe plan monetar in vederea 
slăbirii presiunilor inflaționiste din 
economia americană a fost creșterea 
fără precedent a dobînzilor în inten
ția de a descuraja pe investitori să 
obțină credite pentru a nu mări masa 
monetară în circulație. Aceasta a 
descurajat investițiile, ceea ce a dus 
la scăderea producției, la eliminarea 
crescindă a forței de muncă din acti
vitatea productivă. Nu s-a produs 
însă nici reducerea scontată a infla
ției, deoarece politica monetară re
strictivă este în flagrantă contradic
ție cu expansiunea bugetară, deter
minată, în primul rînd, de creșterea 
puternică a cheltuielilor pentru înar
mări. Or, sporirea cheltuielilor mili
tare are un puternic efect inflațio
nist, deoarece creșterea cererii de 
consum pe care o creează nu este 
echilibrată cu creșterea corespunză
toare a volumului de produse, ceea 
ce duce la urcarea inevitabilă a pre
țurilor în toate sectoarele economiei.

înarmările, principal fac
Supradimensionator agravant.

rea bugetelor pentru înarmări este 
unul din factorii majori ai extin
derii șomajului. Creșterii cu 50 la 
sută a cheltuielilor militare ale ță
rilor N.A.T.O. (de la 149,5 miliarde 
la 225 miliarde de dolari în perioada 
1975—1980) i-a corespuns amplifica
rea cam in aceleași proporții a șoma

Dincolo de motivele concrete care determină, intr-o perioadă sau alta, 
excluderea unor uriașe mase de oameni din producția socială, există o 
cauză generală a fenomenului, anume contradicțiile inerente capitalismu
lui, orinduire unde, așa cum a demonstrat întreaga sa istorie, sărăcia 
unora este condiția necesară a bogăției altora.

jului : de la 14 la peste 21 de milioane 
de persoane. Calculele economistului 
american Marian Anderson 1 confir
mă, de asemenea, această relație de 
la cauză la efect. Dacă intre 1970— 
1974 bugetul militar al S.U.A. priva 
anual de lucru 907 000 persoane din 
sfera producției civile, în 1979 numă
rul acestor victime era de 1 440 000, 
pentru a ajunge la 2 milioane în anul 
1982, cînd cheltuielile militare s-au 
ridicat la suma fără precedent de 
263 miliarde de dolari. Acest efect 
își are originea în faptul că produc
tivitatea unei investiții date in dome
niul creării de locuri de muncă este 
mai înaltă în industria civilă decît 
în cea militară. Astfel, potrivit calcu
lelor publicate în revista vest-germa- 
nă „Gewekschafter", un miliard de 
dolari creează doar 35 000 de locuri 
de muncă in producția de război, dar 
75 000 in domeniul construcției de lo
cuințe, 100 000 în domeniul invăță- 
mintului și 132 000 în serviciile comu
nale. Procesul de anulare a locurilor 
de muncă este agravat și de urmările 
nocive ale înarmărilor asupra situa
ției internaționale, de practica 
restrîngerii relațiilor economice cu 
țările socialiste. Nu este oare semni
ficativ faptul că, după calculele spe
cialiștilor americani, prin creșterea 
cu 1 miliard de dolari a comerțului 
S.U.A. cu țările socialiste s-ar crea 
nu mai puțin de 87 000 de locuri de 
muncă ?

Condamnarea Ia inactivitate forța
tă, sub acțiunea combinată a tuturor 
acestor factori, a unei mase de oa
meni echivalînd cu populația unor 
țări întregi dovedește incapacitatea 
orinduirii capitaliste de a face față 
dezvoltării economico-sociale, evi
dențiază caracterul ei perimat.

Al. CĂMPEANU

Mafia
pe banca acuzării

ROMA 12 (Agerpres). — Toate 
formele de infracțiuni și crime cu 
excepția răpirilor iau amploare in 
Italia și sistemul judiciar nu dispu
ne de mijloacele adecvate pentru a 
face față acestui val de criminali
tate, se arată intr-un raport pu
blicat miercuri de Curtea Supremă 
a Italiei.

In 1982 numărul asasinatelor a 
crescut cu 18,4 la sută, ajungind la 
2 341, în parte datorită unei reex- 
pansiuni a activității bandelor or
ganizate ale Mafiei și echivalentului 
său napolitan, Camorra. Aceasta din 
urmă are cel puțin 5 000 de membri, 
impărțiți în 30 de clanuri, și a co
mis anul'trecut 265 asasinate. Mafia, 
la rindul său, poartă răspunderea a 
cel puțin 150 asasinate numai in 
capitala Siciliei, Palermo, ca urma
re a extinderii traficului foarte pro
fitabil cu heroină. Numărul furtu
rilor și jafurilor a fost de 23 127 — 
cu 15,7 la sută mai multe decit în 
1981 — al violurilor și tentativelor 
de viol de 1 076 — 17 la sută mal 
multe — al fraudelor de 21 363 — o 
creștere de 18,1 la sută.

Pe de altă parte, președintele 
Curții Supreme, Giuseppe Tambu- 
rino, a declarat că aproximativ 65 
la sută din cei 29 241 deținuți își aș
teaptă sentința finală pentru că tri
bunalele sint constant supraaglome
rate. Aproape 2 milioane anchete 
așteaptă să fie rezolvate, 700 000 
procese sint in curs, a spus Tambu- 
rino, adăugind : „Din păcate, actua
lele structuri nu sint adecvate pen
tru a face față volumului crescind 
de activitate".

In sfirșit, raportul relevă că se 
duce lipsă de personal pentru peni
tenciare, iar închisorile sint supra
aglomerate, avind cu 7 000 mai 
mulți „locatari" decit capacitatea 
normală.

, *

Intre timp, parcă pentru a con
firma raportul de mai sus, un 
italian in virstă de 36 de ani a fost 
împușcat in centrul orașului Pa
lermo de către un grup de mafioți 
care au izbutit să dispară de la lo
cul faptei la bordul unui automobil 
furat, după cum informează agen
ția Reuter.
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