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Delegația de partid și de stat condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescus-a întors în Capitală
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 

A PARTICIPAT LA FUNERALIILE
LUI I. V. ANDROPOV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a parti
cipat, în cursul dimineții de marți, 
14 februarie, la funeraliile lui Iuri 
Andropov, care au avut loc în Pia
ța Roșie din Moscova.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în tribuna rezervată ' 
delegațiilor străine participante la 
funeralii s-au aflat tovarășii Con
stantin Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., șl 
Traian Dudaș, ambasadorul Româ
niei Ia Moscova.

După încheierea mitingului de 
doliu și a ceremoniei înhumării, în 
cadrul unei solemnități care a avut 
loc la Kremlin, delegația de partid 
și de stat condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
celelalte delegații străine, a pre
zentat condoleanțe tovarășului 
K. U. Cernenko, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., altor conducă
tori de partid și de stat sovietici 
pentru pierderea grea suferită prin 
încetarea din viață a lui Iuri An
dropov.

Conducătorii sovietici au expri
mat recunoștința profundă tuturor 
șefilor delegațiilor străine care au 
venit la Moscova pentru a lua 
parte la funeraliile lui Iuri Andro
pov și a-i aduce un ultim omagiu, i

În ti Inii e
MOSCOVA (Agerpres). — Agenția

T. A.S.S. relatează că în ziua de 
11 februarie a. c., la Kremlin, Kon
stantin Cernenko, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., s-a întîlnit cu 
șefii delegațiilor de partid și de stat 
din țările participante la Tratatul 
de la Varșovia, care s-au aflat la 
Moscova în legătură cu încetarea 
din viață a lui Iuri Andropov.

La întîlnire au participat : Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, Erich Honecker, 
.secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej au participat, de ase
menea, membrii Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S. : N. Tihonov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., A. Gromîko, prim-vicepre- 

. ședințe al Consiliului de Miniștri,
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., D. Ustinov, ministrul apă
rării al U.R.S.S., și K. Rusakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, frățească.

a

După cum este cunoscut. în acest 
an — al patrulea din actualul cin
cinal — avem de realizat un mobi
lizator program de investiții, a cărui 
chintesență constă în volumul de 
lucrări planificat, in valoa -c ue 
252 miliarde tei, și în cele 480 ca
pacități importante industriale și 
agrozootehnice prevăzute să intre 
in funcțiune. Opțiunea partidului 
nostru pentru înfăptuirea sistemati
că a unor ample programe de in
vestiții constituie un imperativ vi
tal. condiția hotărîtoare pentru dez
voltarea în ritm înalt a forțelor de 
producție și făurirea unei economii 
moderne, de înaltă eficientă și pro
ductivitate. Pentru că investițiile 
reprezintă suportul material al creș
terii economice, contribuind direct 
la dezvoltarea cantitativă si calita
tivă a potențialului economic ai tă
rii. Alocarea cu prioritate a fon
durilor de investiții pentru lărgirea 
producției materiale permite statu
lui nostru socialist să asigure dez
voltarea puternică a industriei, ac
centuarea poziției conducătoare a 
acesteia în economie, dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii, a tu
turor celorlalte ramuri. Concomitent 
cu această orientare fermă spre 
ramurile productive, importante 
fonduri de investiții sînt destinate 
pentru construirea de locuințe, edi
ficii sociale.

Efortul de investiții apare deci 
ca un efort conștient și eficient, în 
scopul accelerării dezvoltării tării, 
opțiune ce corespunde în cel mai 
înalt grad intereselor fundamentale
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ale oamenilor muncii, ale progresu
lui rapid și neîntrerupt al societății.

Investițiile sînt o pirghie puter
nică de dezvoltare economică și so
cială, numai în condițiile in care 
fondurile materiale și financiare a- 
locate sint folosite rațional, cu 
înaltă eficientă economică, iar fie
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care leu cheltuit contribuie la spo
rirea producției materiale și a pro
ductivității muncii sociale, la creș
terea venitului national. De aceea, 
sarcinile majore din planul de in
vestiții pe acest an impun — așa 
cum a subliniat secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. con
sacrată analizării activității din in
dustrie si investiții — ca pe toate 
șantierele, fără excepție, să se lu
creze in ritm susținut pentru a se 
asigura stadiile fizice necesare res
pectării cu strictețe a termenelor de 
punere in funcțiune la fiecare o-

producție la timp și 
mai devreme a noilor capa- 
contează foarte mult, echiva- 
cu producerea unor impor- 
bunuri materiale, eu satisfa-

biectiv sau capacitate, cu prioritate 
la cele programate in acest tri
mestru. Pentru economia națională 
intrarea în 
chiar 
cități 
lează 
tante 

cerea anumitor solicitări ale consu
mului intern si ale exportului.

Practica dovedește că acolo unde 
organizațiile de partid, conducerile 
de unități, maiștrii si inginerii de 
pe șantiere asigură mobilizarea co
lectivelor de constructori șl montori 
pentru realizarea exemplară, zi de 
zi, a programelor de lucru, printr-o 
mai bună organizare și o mai ri
guroasă disciplină în muncă, prin 
utilizarea cu randament deplin a 
timpului de lucru al oamenilor și 
utilajelor, acolo unde intre furni
zori. beneficiari, constructori și 
proiectanți există o strinsă si per

manentă conlucrare, nu numai că 
termenele din graficele de execuție 
pot fi respectate, dar sînt chiar și 
devansate. Sînt cerințe care trebuie 
să-și găsească pretutindeni, pe șan
tiere, atenția prioritară în munca 
tuturor organizațiilor de partid, in 
activitatea fiecărui constructor. 
Zilele cîștigate de aceștia în reali
zarea noilor obiective de investiții 
sînt zile cîștigate pentru producție, 
în interesul dezvoltării economici 
naționale.

Iată rațiunea pentru care această 
strinsă și directă legătură care 
există între efortul de investiții, 
sporirea eficientei mijloacelor fi
nanciare și materiale alocate, iar în ' 
primul rînd punerea în funcțiune 
la termen si mai devreme a tuturor 
noilor investiții planificate — pe 
de o parte — si creșterea generală 
a nivelului de trai, pe de altă 
parte, trebuie să fie bine cunoscută 
și înțeleasă de fiecare om al muncii, 
si cu deosebire de factorii angajați 
în -realizarea investițiilor, chemați 
să acționeze cu hotărîre și energie 
să se înscrie cu strictețe în preve
derile graficelor de execuție, să 
întregească și mai mult conturul 
noilor unităti industriale, care la 
termen si chiar mai repede să li
vreze economiei naționale produsele 
prevăzute.
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Marți seara s-a reîntors în Capi
tală, venind de la Moscova, delega
ția de partid și de stat condusă de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a participat 
la funeraliile lui Iuri Vladimirovici 
Andropov.

împreună cu conducătorul parti
dului și statului nostru s-au aflat 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al guvernului, și Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost

ÎNTREPRINDEREA

MINIERĂ LUPOAÎA :

Suplimentar — 35 000 
tone cărbune

Colectivul de muncă al între
prinderii miniere Lupoăîa.' diiT 
bazinul carbonifer al văii Mo- 
trului,. a realizat, de la începu
tul anului pînă la încheierea 
primei decade din luna februa
rie. o producție suplimentară 
de peste 35 000 tone cărbune 
energetic. Așa cum s-a angajat 
în recenta adunare generală, 
acest tînăr colectiv muncitoresc 
acționează în continuare pentru 
sporirea randamentului com
plexelor pe carieră, astfel incit 
nivelul producției prevăzute 
pentru 1984 să fie substanțial 
depășit. (Dumitru Prună, cores
pondentul „Scînteii").

BOTOȘANI :

Economii de energie 
electrică

Măsurile tehnico-organizato- 
rice adootate în scooul reducerii 
consumurilor de energie electri
că la strictul necesar au deter
minat, în. acest an, în industria 
județului Botoșani, obținerea 
unei economii însumînd 5100 
MWh. Rezultatele cele mai va
loroase se înregistrează la în
treprinderile de mecanică ..E-
lectrocontact", de fire sintetice 
„Melana" și de țesături subțiri 
..Integrata" din Boto-ani si la 
întreprinderea de mașini-unelte 
grele Dentru deformărt o’astice 
din Dorohoi. (Silvestri Ailcnei, 
corespondentul „Scînteii").

BÎRLAD :

Mașini-unelte de mare 
productivitate 

și precizie
Puternicul colectiv muncito

resc al întreorinderii de rul
menți din Bîrlad produce nu 
numai bijuterii de otel, ci si o 
gamă largă de masini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor 
prin așchiere. între acestea se 
numără mașina de rectificat in
terior realizată în colaborare cu 
„Automatica" București — mași
nă cu acționare electronică si 
ciclu de lucru comnlct automa
tizat — si două mașini de su- 
perfinisat cu o mare productivi
tate si precizie. Noile tipuri de 
masini-unelte se realizează in 
exclusivitate cu piese românești 
si funcționează cu un consum 
redus de energie electrică. (Pe
tru Necula. corespondentul 
..Scînteii").

GALAȚI :

O nouă 
capacitate portuară
In portul Combinatului side

rurgic Galați — port care apar
ține de întreprinderea de navi
gație fluvială NAVROM — a 
fost dată in exploatare o nouă 
capacitate : dana maritimă nr. 1 
pentru expediția produselor si
derurgice. Portul combinatului 
gălățean. care pină acum era 
destinat numai pentru primirea 
materiilor prime și materialelor 
necesare desfășurării procesului 
siderurgic, devine acum și port 
de' expediție a laminatelor și 
celorlalte produse ce se reali
zează aici. Sectorul de expediție 
al portului a fost dotat cu ma
carale moderne de mare cana- 
citate. (Dan Plăeșu, corespon
dentul ..Scînteii"). 

întîmpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii losif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă. Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Ștefan Birlea, Marin Enache, Petru 
Enache, Mihai Gere, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Elena Nae, Ion Ursu, 
Richard Winter, Gheorghe Stoica, 
Nicu Ceaușescu, Ion M. Nicolae.

Erau de față L. I. Boiko, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Uni
unii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

La plecarea din Moscova, tovară

SOIURI ECONOMICE OE ÎNALT RANDAMENT f

pentru recuperarea resurselor energetice 
refolosie în întreprinderile constructoare 

de mașini
1

Economisirea severă a energiei ți combustibilului constituie o preocu
pare de interes major nu numai în țara noastră, ci in întreaga lume. De 
modul cum se înțeleg și se aplică în practică măsurile adoptate in această 
privință depinde, in_ ultimă instanță, înfăptuirea programelor de dezvoltare 
economică și socială a țării, în acest sens, un loc important in ansamblul 
măsurilor de economisire a energiei îl ocupă, așa cum s-a dovedit in prac
tică, acțiunile întreprinse" privind valorificarea resurselor energetice recu
perabile. O acțiune care se justifică pe deplin dacă avem in vedere că in 
multe sectoare ale industriei volumul resurselor energetice recuperabile 
reprezintă 30—40 la sută din totalul combustibilului primar utilizat.

în legătură cu unele aspecte privind activitatea de valorificare a aces
tor resurse în întreprinderi ale industriei construcțiilor de mașini prezen
tăm punctul de vedere al unui specialist in domeniu.

<“ȘTI1NTA~"A 
în confruntare 
creatoare cu 

periuțele economiei,

Pentru reducerea consumului de 
energie primară și creșterea in an
samblu a randamentului cu care 
aceasta este utilizată, o cale impor
tantă o reprezintă recuperarea re
surselor energetice, termice și com
bustibile. rezultate din variatele pro
cese tehnologice industriale.
. Care sint principalele resurse 
energetice recuperabile, ce pot fi 
luate în discuție în sectorul con
strucțiilor de mașini ? Este vorba, 
in primul rînd. de căldura reziduală 
conținută în gazele de ardere — pro
venite de la cele peste 3 000 cup
toare industriale din dotarea între
prinderilor Mi
nisterului Indus
triei Construcții
lor de Mașini, 
mari consuma
toare de combus
tibili tehnologici 
— care sint eva
cuate în atmosfe
ră la temperaturi 
între 200—1 200’C. 
O altă resursă o 
constituie aburul 
uzat, esapat de 
la acționările diverselor utilaje, 
al cărui condensat impurificat 
cu ulei, deși nu mai poate fi 
retufnat la surse, conține totuși 
o apreciabilă cantitate de căl
dură care trebuie recuperată. Can
tități mari de energie termică sint 
pierdute cu apele de răcire a utila
jelor (de ordinul a mii de metri 
cubi), avînd temperaturi de 25— 
40"C. O altă resursă este reprezen
tată de condensatele calde, curate, 
ale aburului tehnologic de la diverse 
băi de tratamente termice, acoperiri 
metalice etc., care, in unele locuri, 
încălcindu-se prevederi clare ale le
gislației in vigoare privind obliga
tivitatea returnării la sursele ter
mice. se aruncă în rețeaua de cana
lizare, pe care o deteriorează rapid.

De fapt, in general vorbind, deși 
există creat cadrul legal privind va
lorificarea resurselor energetice re
cuperabile. în sectorul construcțiilor 
de mașini cristalizarea unor soluții 
tehnice optime ce se pot generaliza 
a întirziat să se producă, determi- 
nind o răminere in urmă față de 
prevederi. Totodată, considerăm că 
acțiunea de valorificare a resurselor 
energetice recuperabile s-a început 
necoordonat, tocmai cu implemen
tarea acelor soluții și instalații care 
reclamă investiții mari și tehnicitate 
ridicată, cum sînt cele pentru recu
perarea căldurii-deșeu din apele 
de răcire, adică pompele de căldură 
cu compresie sau cu absorbție. Or, 
mai normal ar fi fost să se înceapă 
cu instalațiile mai simple și mai 
ieftine, cum sînt cele pentru recupe
rarea căldurii reziduale a gazelor de 
ardere de la cuptoare și includerea 
acestei energii în înseși procesele 
tehnologice ale cuptoarelor de unde 
rezultă. Este așa-numita recuperare 

șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, precum și membrii dele
gației au fost conduși de M. S. So- 
lomențev, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Comitetului Controlului de partid 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
K. V. Rusakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Talîzin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., O. B. Rahmanin, prim-ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., G. A. Kiseliov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., și 
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
U.R.S.S. în România. A fost prezent 
Traian Dudaș, ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S.

tehnologică, prin care se realizează 
mari economii de combustibil tehno
logic. o creștere simțitoare a randa
mentului instalațiilor și o scădere a 
costului de fabricație al produsului 
realizat. De aceea este necesar ca 
toate cuptoarele să fie modernizate 
prin dotarea cu recuperatoare pri
mare pentru preîncălzirea aerului de 
ardere, fapt ce ar putea asigura 
economisirea a cel puțin 10 la sută 
din combustibilul tehnologic chiar în 
condițiile funcționării discontinue a 
cuptoarelor.

Acțiunea de modernizare se desfă
șoară însă lent 
și necoordonat. 
Multe întreprin
deri din subordi- 
nea ministerului 
amintit, neavînd 
documentații teh
nice. montează la 
cuptoare recupe
ratoare primara 
depășite din punct 
de vedere tehnic, 
limitîndu-se doar 
la aceste măsuri, 

pentru a avea o „acoperire" că s-a 
făcut ceva în această direcție. Pentru 
urgentarea realizării eficiente, la ni
velul tehnicii actuale, a recuperării 
căldurii cuptoarelor întreprinderile 
trebuie să solicite elaborarea docu
mentațiilor tehnico-economice prin 
contractarea acestora cu institutele 
de cercetări specializate în astfel de 
lucrări.

Partea din resursele energetice re
cuperabile ce nu mai poate fi valo
rificată în procesele tehnologice 
trebuie folosită în scopuri energe
tice pentru producerea unui agent 
termic, care să cedeze căldura re
cuperată în alte instalații de utili
zare. Aceasta reprezintă recuperarea 
energetică, care conduce la substan
țiale economii de combustibili ener
getici. pe seama unor consumuri de 
combustibili tehnologici. Cea mai 
simplă și economică recuperare ener
getică a căldurii gafelor de ardere 
de la cuptoare are in vedere produ
cerea de apă caldă la temperaturi 
de 75—95°C, ce poate fi utilizată pen
tru încălzirea spațiilor și la prepa
rarea apei menajere, atît în incintele 
industriale, cit și in afara acestora 
(blocuri de locuințe, unități cultural- 
administrative, ferme agrozootehni
ce etc.). O ilustrare a aplicării aces
tei soluții sint instalațiile de la for
jele grele nr. 1 și 2 ale întreprin
derii de mașini greie din București, 
unde se asigură prepararea apei me
najere, precum și încălzirea unor 
clădiri administrative din incintă.

5nțj. Ioan ZAHARESCU
Institutul de cercetare științifică, 
Inginerie tehnologică, proiectare 
sectoare calde

(Continuare in pag. a V-a)
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Elevii Liceului industrial din 
orașul Roșiori de Vede își des
fășoară practica productivă in
tr-o secție organizată anume 
pentru ei la întreprinderea me
canică de material rulant din 
localitate. Dotată cu mașini și 
utilaje moderne, cu instalații de 
mare randament, secția cuprin
de mai multe ateliere. Aici, ele
vii execută lunar reparații cu
rente și capitale la 50 vagoane 
de marfă, folosind piese de 
schimb confecționate sau recon
diționate- numai de ei. In acest 
fel, se realizează o temeinică 
pregătire practică, dar și o fa
miliarizare cu viitorul lor loc de 
muncă. Este de notat că majori
tatea absolvenților liceului lu
crează astăzi în întreprindere. 
Cum lucrează 2 „Ca la carte !"

I Merită osteneala!
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Se numește loan Hi-lca, are 43 
de ani și este de profesie țăran. 
In afară de munca în cooperati
va agricolă crește in gospodă
ria proprie 30 de oi, 4 vite mari, 
8 porci și zeci de păsări. Anul 
trecut a contractat cu statul și 
a livrat, între altele, lină, lapte, 
brînză și 10 000 (zece mii) kilo
grame carne. Om practic, loan 
Hilca a calculat cheltuielile fă
cute, le-a scăzut din totalul ba
nilor încasați de la stat și i-a 
rămas un venit net în valoare 
de peste 80 000 lei.

— Cam 7 000 pe lună — zice 
el — fără să mai pun la soco
teală veniturile din ceapeu. In 
plus, mai aflăm din ziarul „Tri
buna Sibiului" că loan Hilca 
a predat de curînd la stat o pe
reche de boi, care au cîntărit 
nici mai mult nici mai puțin de 
1 900 de kilograme !

— Toate astea cer muncă, dar 
merită osteneala. In ce mă pri
vește n-am cumpărat in viața 
mea un gram de carne sau un 
strop de lapte. Și nici legume 
sau zarzavaturi. Am tot ce-mi 
trebuie în gospodărie.

Ștafeta muncii3
Munca la tramvaie a devenit 

o tradiție în familia lui Nicolae 
Damian din Galați. De 40 de ani, 
el lucrează la depoul de 
tramvaie. Tot acolo a lucrat, ani 
de-a rindul, și tatăl său, de la 
care a preluat ștafeta. Deși mai 
are pînă să iasă la pensie, s-a 
gîndit să-și pregătească „schim
bul de miine", pentru ca și el să 
predea ștafeta pe mîini bune. Și 
el, și soția sa, care e tot „la 
tramvaie". Așa se face că fiul 
lor, Chirilă, și nora, Virginia, au 
venit alături de ei, ca muncitori 
destoinici, care vor duce mai de
parte tradiția familiei.

Călători zilnici sau ocaziănali 
cu tramvaiul prin Galați, să -ne 
amintim și de acești oameni care 
hărnicesc în depou și în anoni
mat, dar care pun suflet și pa
siune în tot ce fac, pentru ca 
tramvaiele să meargă... ca pe 
roate !

I
Răspuns 
pe măsură

I
I
I
I
I
I
I

Mișcarea corală maramureșea
nă a consacrat, de-a lungul ani
lor, formații încununate cu lau
rii multor concursuri și festiva
luri naționale și internaționale. 
Intre acestea se află si corturile 
țăranilor din Ardusat si Finteu- 
șu Mare, amindouă dirijate de 
profesorul Valentin Băințan. De 
cînd 2 De treizeci de ani! La 
împlinirea acestui jubileu, nu
meroși iubitori ai cintecului ma
ramureșean i-au adresat pasio
natului dirijor cele mai căldu
roase felicitări și urări de ani 
mulți și multe succese. Răspun
sul lui a fost pe măsura frumu
seții cuvintelor adresate : a mai 
preluat un cor — pe cel din Va
lea Chioarului — pentru a-l ri
dica și pe el în respectul și 
cinstirea auditorilor.

i
In cinste
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în primul articol, consacrat stilului 
de muncă al birourilor de coordonare 
a activității pol-i-tico-organizatorice 
de partid din cadrul unor consilii 
unice agroindustriale din județul Ar
geș in susținerea și desfășurarea ac
țiunilor pentru obținerea unor recol
te agricole record, am consemnat 
opinii asupra preocupărilor de an
samblu în acest sens ale comitetului 
județean de partid, ca și unele ex
periențe privind exercitarea corelată 
a atribuțiilor. Redăm. în continuare, 
alte puncte de vedere referitoare la 
unele aspecte ale activității birouri
lor de coordonare.

Ca întindere, consiliul unic agro
industrial SCHITU GOLEȘTI este 
unul dintre cele mai mari din ju
deț ; cuprinde 14 localități din care 
7 comune necooperativizate. Profilul 
economic, și el divers : producție ve
getală, zootehnie, pomicultură. Re
zultatul cel mai remarcabil : faptul 
că anul trecut toate unitățile socia
liste au obținut beneficii de ordinul 
milioanelor. Una dintre explicațiile 
acestui succes — valorificarea poten
țialului de cunoștințe al specialiști
lor. O preocupare a biroului de co
ordonare asupra căreia a insistat cu 
precădere tovarășul Ion Păceșilă, or
ganizatorul de partid din acest con
siliu unic agroindustrial :

„Și pe vremea cînd unele din uni
tățile noastre înregistrau rezultate 
slabe nu ne puteam plînge de lipsa 
de specialiști. Defectuoasă era însă 
modalitatea în care îi foloseam, ' o 
optică deformată aș spune, în a-i ve
dea mai mult în rolul de consultanți, 
de funcționari decît în cel de parti
cipant! activi la procesul de produc
ție, de conducători ai acestuia. Pen
tru a înlătura această deficiență am 
acționat pe două căi : le-am repar
tizat răspunderi precise în sistemul 
de conducere a unităților și i-am in
tegrat cu vigoare în activitatea poli- 
tico-organizatorică și cultural-educa- 
tivă desfășurată la diferite niveluri 
în cadrul consiliului unic, marea 
majoritate dintre ei fiind membri de 
partid. Astfel, în fruntea celor 30 de 
ferme ale cooperativelor agricole de 
producție se află în prezent 29 ingi
neri, iar din totalul de 160 de tova
răși din activul de partid, 50 sînt 
specialiști. în acest sens ne călăuzim 
după cerința formulată la consfătui
rea de la Mangalia de către secreta
rul general al partidului potrivit că
reia specialistul trebuie să fie în ace
lași timp un bun profesionist și un 
bun revoluționar. Aș aminti spre e- 
xemplificare contribuția hotărîtoare 
a cîtorva specialiști comuniști în în
dreptarea unor serioase neajunsuri 
din activitatea unor unități, precum 
inginerii Iulian Gîrlașu, Cornel Stă- 
nescu. Ion Păștin. în mod deosebit, aș 
remarca-o pe tînăra ingineră Nico- 
leta Tuluca de la C.A.P. Schitu Go
lești care, pe un teren de o sută de 
hectare, considerat impropriu pen
tru agricultură, a lucrat alături de 
o echipă de tineri trei ani. obținind 
o livadă de mai mare dragul si in- 
firimînd totodată scepticismul uno
ra. Fiindcă atitudini conservatoare.
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Odihnă și cură balneară la 
Băile Herculane 

si Băile Felix
In această perioadă, 

stațiunile Băile Hercula
ne și Felix oferă condi
ții dintre cele mai bune 
pentru tratament și odih
nă, Pentru una din cele 
două stațiuni pot opta, la 
indicația medicului bal- 
neolog. cei cu afecțiuni 
reumatismale cronice, 
neurologice periferice, 
boli de nutriție sau me
tabolism. Ambele stațiuni 
beneficiază de factori na
turali de cură cu o mare 
valoare terapeutică. Ele 
sînt dotate cu instalații 
moderne de tratament și 
personal medical cu înal
ță calificare. Se aplică 
diferite tratamente cu 
renumitele produse româ
nești Boicil, Pell Amar 
și Gerovital, iar la Her

I
I

I

rutiniere, din păcate, se mai Intîl- 
nesc si la unii specialiști. Asa a fost 
cazul atunci cînd s-a pus problema 
introducerii cultivării sfeclei furaje
re. Cîtiva ingineri. îmbrătisînd o 
idee preconcepută a locului, au sus
ținut că zona nu s-ar preta cultivă
rii acestei plante. Replica dată a- 
cestor specialiști a consti.tuit-o fap
tul că am obținut 60 si chiar 80 de 
tone de sfeclă furajeră la hectar. 
Ceea ce a determinat biroul de co
ordonare să înscrie printre preocu
pările sale perfectionarea pregătirii 
specialiștilor, formarea lor ca mili
tant! hotărîți pentru afirmarea nou
lui. Astfel, specialiștii au fost direct 
implicați în realizarea unor obiecti
ve cuprinse în programele consiliu
lui unic, precum schimbarea struc

Consiliile agroindustriale — cadru organizatoric 
optim pentru sporirea capacității de mobilizare 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 

de la sate în vederea ridicării potențialului 
productiv al pămmtului 

Anchetă-dezbatere în județul Argeș (II)

turii bazei furajere, extinderea cul
turii cartofului, combaterea eroziu
nii solului și a dăunătorilor din po
micultură. îmbunătățirea pășunatu- 
lui în zonele de munte prin ferti
lizări. amenajarea de căi de acces, 
adăposturi si asigurarea resurselor 
de apă.

Un domeniu important, al muncii 
Specialiștilor îl reprezintă sprijinirea 
producătorilor particulari în spori
rea producției vegetale si animale, 
dat fiind specificul consiliului nos
tru. Astfel, specialiștii acordă asis
tență privind valorificarea terenu
rilor în pantă, introducerea de so
iuri de înaltă productivitate, extin
derea solariilor. organizează de
monstrații practice pentru folosirea 
rațională a terenurilor deținute de 
populație. în acest scop au fost or
ganizate de către specialiști zece 
loturi demonstrative. Toate acestea 
reprezintă sarcini de partid cu 
efecte asupra activității econo
mice a întregului consiliu. De aceea 
am încetățenit procedeul ca specia
liștii cărora li s-au încredințat ase
menea răspunderi să raporteze bi
roului de coordonare despre înde
plinirea lor. De pildă, la ultima șe
dință a biroului de coordonare au 
informat despre îndeplinirea sarcini
lor lor inginerii Gheorghe Olteanu, 
Cornel Stănescu și Grigore Basacov.

Ceea ce am făcut pînă aoum in 
domeniul creșterii producției vege
tale și animale în gospodăriile popu
lației trebuie considerat doar ca un 
început în îndeplinirea sarcinilor ce 

culane se practică și acu
punctura.

în această perioadă, cei 
care optează pentru una 
din cele două stațiuni 
beneficiază de o reducere 
la tarifele pentru cazare 
și masă de circa 800 lei 
de persoană pentru o se
rie de 18 zile, fată de se
zonul de vară !

Biletele pentru cele 
două stațiuni se pot 
procura chiar în aceste 
zile de la agențiile și fi
lialele de turism din în
treaga tară, de unde se 
pot obține și informații 
suplimentare.

în fotografie : O parte 
din noile edificii de să
nătate ale stațiunii bal
neoclimaterice Herculane.

ne revin din Programul unic de creș
tere a producției agricole în gospo
dăriile personale ale membrilor co
operativelor agricole de producție și 
in gospodăriile producătorilor parti
culari. Și avem toate condițiile pen
tru ca pămintul să producă mai mult, 
pentru a spori contribuția coopera
torilor, .gospodarilor particulari și, 
firește, a specialiștilor la realizarea 
programului de autoaprovizionare și 
a fondului de stat cu produse agro- 
alimentare. la consolidarea schimbu
rilor dintre oraș și sat și. pe această 
bază, la întărirea alianței muncito- 
rești-tărănești“.

La consiliul unic agroindustrial 
COSTEȘTI ne-am propus să aflăm în 
ce măsură organele și organizațiile 

de partid, biroul de coordonare ac
ționează pentru folosirea deplină și 
eficientă a tuturor mijloacelor ma
teriale, financiare și a forței de mun
că. pentru aplicarea tehnologiilor mo
derne, a formelor superioare de or
ganizare a muncii, în așa fel încît 
toate unitățile să poată raporta la 
încheierea anului agricol 1.984 pro
ducții record. Organizatorul de partid 
— președinte al consiliului Unic, to
varășul Nicolae Petrescu — ne-a 
prezentat date privind producțiile 
obținute anul trecut Ia o serie de 
culturi (porumb, floarea-soarelui. fa
sole). la care s-au depășit substan
țial livrările planificate la fondul ds 
stat.

„Rezultatele obținute, ne spunea 
interlocutorul nostru, se datoresc, 
printre altele, generalizării acordului 
global în toate unitățile cooperatiste, 
în 1982. numai în C.A.P. Buzoiești 
acordul global a fost aplicat cu fer
mitate. iar recoltele au fost superi
oare celor realizate în celelalte patru 
cooperative agricole. După cum se 
știe, această formă de organizare și 
retribuire își demonstrează superiori
tatea numai în condițiile unei parti
cipări regulate a membrilor forma
țiilor la muncă, unei întronări ferme 
a spiritului de ordine și disciplină, 
a respectării normelor agrotehnice, 
în special a densității plantelor, unei 
coeziuni perfecte între cooperatori și 
mecanizatori, intr-un cuvînt. folosirii 
mai bune a pămintuiui. De aceea, 
consiliul unic și-a înscris printre 
principalele preocupări luarea tu

turor măsurilor pentru generalizarea 
acordului global. Pentru a garanta 
aplicarea lor, biroul de coordonare 
a activat în direcția sensibilizării 
conștiinței cooperatorilor prin diver
se forme ale muncii organizatorice 
și politico-educative. Spre exemplu, 
s-a insistat asupra îmbunătățirii te
maticii adunărilor generale ale orga
nizațiilor de bază, ridicării nivelului 
dezbaterilor acestora. încheierii lor 
cu planuri de măsuri clare. îndrumă
rii birourilor organizațiilor de bază 
pentru a-și îmbunătăți stilul de muncă 
prin urmărirea permanentă a înfăp
tuirii celor stabilite. Introducerea și 
generalizarea acordului global a con
stituit. dealtfel, o temă dezbătută în 
majoritatea organizațiilor de bază. 
Asemenea dezbateri au avut loc și 
în organizațiile de bază din C.A.P. 
Cornățel unde, deși condițiile au fost 
similare cu cele ale cooperatorilor 
din Buzoiești, rezultatele au fost mult 
mai slabe. Introducerea acordului 
global și mai ales aplicarea cu mai 
multă fermitate a exigențelor sale au 
făcut ca recoltele să fie superioare 
celor din anul precedent, deși condi
țiile climatice au fost mai puțin pri
elnice. Generalizarea acordului glo
bal în toate unitățile va trebui ur
mată de sporirea exigenței în apli
carea cu fermitate a normelor sale 
pentru că, așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la consfă
tuirea din decembrie anul trecut, sis
temul actual „dă posibilitatea neli
mitată de a avea venituri cit mai 
mari, pe baza producțiilor obținute'.

După cum aveam să constatăm, 
dacă în sectorul producției vegetale 
s-au obținut într-adevăr succese re
marcabile, în sectorul zootehnic re
zultatele se află încă sub nivelul po
sibilităților. De aceea, considerăm că 
și problemele zootehniei trebuie să 
reprezinte frontul unei abordări ho- 
tărîte de către organele și organiza
țiile de partid, îndeosebi în ceea ce 
privește sporirea nivelului de pregă
tire a îngrijitorilor, instaurarea unei 
ordini și discipline riguroase. O con
tribuție importantă în această direc
ție ar putea s-o aducă și desfășura
rea unei activități cultural-educative 
unitare, cu obiective precise. Deo
camdată, biroul de coordonare este 
deficitar la acest capitol. După cum 
faptul că directorul căminului cultu
ral din Costești se află la un curs 
de pregătire nu justifică în nici un 
fel activitatea cultural-educativă ne
satisfăcătoare.

în încheierea acestui ciclu de arti
cole. într-un număr viitor vom pre
zenta modul in care unele birouri do 
coordonare a activității politico-orga
nizatorice de partid sprijină orga
nele și organizațiile de partid în 
afirmarea la locul de muncă, pre
cum și cooperarea dintre specialiști, 
mecanizatori și cooperatori. De ase
menea, vom insera unele concluzii 
desprinse din opiniile interlocutori
lor noștri și din propriile constatări.

Constantin VARVARA 
Gheorcjhe CÎRSTEA

Rezolvarea se afla chiar în întreprindere
Locomotivele diesel-electrice de 

2100 CP au, după cum se știe, o 
pondere însemnată în marele tra
fic feroviar. Funcționarea irepro
șabilă a acestor locomotive de
pinde de întreținerea lor corespun
zătoare, de executarea unor revi
zii și reparații de calitate. Pînă în 
urmă cu doi-trei ani, colectivul 
Depoului de locomotive din Cra
iova se confrunta cu unele pro
bleme în ce privește bobinajul 
motoarelor de tracțiune ale aces
tor locomotive. Așa s-a făcut ca, 
într-o vreme, în parcul de locomo
tive al Regionalei de căi ferate 
Craiova să existe un număr da 
motoare de tracțiune, la care urma 
să se facă rebobinarea în cadrul 
întreprinderii de material rulant 
Craiova.

în această situație, inginerul Au

Motocositoare în așteptarea 
pieselor de schimb

Locuim într-o zonă necooperati- 
vizată și majoritatea terenurilor 
de care dispunem sint finețe. în 
urmă cu cîțiva ani, pentru a ne 
ușura munca, ne-am procurat de 
la magazinul de specialitate o mo
tocositoare „Carpatina", fabricată 
în colaborare de către întreprinde
rile „Metrom" — Brașov și „Me
talica" — București. Motocositoa- 
rele s-au dovedit eficiente, fiin- 
du-ne de mare ajutor. Cu vremea 
însă, pentru buna lor întreținere a 
trebuit să înlocuim unele piese. 
Deoarece în comerț n-am găsit 
piesele de schimb de care aveam 
nevoie și nici Să ni le confecțio
năm singuri nu puteam, ne-am 
adresat conducerii întreprinderii 
„Metrom" — Brașov. In răspunsu

Prețul picăturii de apă
Economisirea apei potabile este 

o problemă a noastră, a tuturor. 
E logic, gîndindu-np și la costul 
acesteia, s-o drămuim cu grijă. Ce 
folos însă, dacă nu putem repara 
robineții de la instalațiile sanitare 
pentru că nu găsim piese de 
schimb ?! Și cui îi convine să cum
pere o baterie completă pentru o 
mică piesă de schimb ? Aș sugera 
ca fabricile de profil, pe lingă 
garniturile întregi — avind în ve
dere și consumul mare de metal și 

PE SCURT. DIN SCRISORI
® Bilanț rodnic. Anul trecut, din gospodăriile populației orașului Să- 

veni s-au livrat la fondul de stat 1 869 hectolitri lapte de vacă, 471 hecto
litri lapte de oaie, 84 tone carne bovine, 5,3 tone lină etc., cu mult peste 
prevederile de plan. Din gospodăriile-anexă ale unor unități s-au livrat, 
de asemenea, aproape 600 de iepuri, sute de porumbei, 40 porcine, 4 bo
vine și alte produse. Locuitorii orașului se mîndresc și cu alte realizări. 
De exemplu, ei au predat la Plafar peste 5 000 kg plante din flora spon
tană, au plantat circa 5 000 arbori și arbuști pentru înfrumusețarea loca
lității, au amenajat o zonă de agrement pe o suprafață de 29 hectare, au 
reparat mii, de metri pătrați de străzi, au colectat și 'predat zeci de tone 
de materiale refolosibile. (Franț Iamșec, orașul Săveni, județul Botoșani) 
® Schimbare de orar. Sugerăm conducerii I.T.A. — Olt să revină la mă
sura luată și să modifice ora de plecare a autobuzului, care circulă pe 
ruta Slatina — comunele Coteana și Brebeni, de la ora 20 la 21, așa cum 
era pînă la începutul lunii ianuarie. în acest fel s-ar veni în sprijinul 
muncitorilor care urmează cursurile învățămîntului seral și fac naveta 
pe acest traseu. (Vasile Toiul, comuna Coteana, județul Olt) O Promisiuni 
neonoratc. Am sesizat în repetate rînduri neplăcerile ce ni le provoacă 
atît familiei noastre, cît și vecinilor, funcționarea bufetului din comuna 
noastră, Cervenia — Teleorman, în imobilul și curtea în* care locuim. 
Conducerea UJECOOP, în răspunsul ce ni l-a trimis, a promis că pînă 
la 15 decembrie 1983 vor fi terminate lucrările de amenajare a noului 
spațiu în care se va muta bufetul. Au trecut două luni de la termenul 
fixat, dar nu s-a mai făcut nimic pentru terminarea amenajării spațiului 
respectiv. Cînd vor fi onorate, în sfîrșit, promisiunile ? (Florca Dumi
trescu, comuna Cervenia, județul Teleorman) O Lucrătorii Regionalei de 
căi ferate Iași au colectat și expediat, în luna ianuarie a.c., 679 tone fier 
vechi și 92,6 tone metale neferoase. Ei au predat, totodată, și 2,5 tone 
maculatură. (Ion Birsan, pensionar, Iași) • Prin munca patriotică a să
tenilor, în centrul civic al comunei Cornu, județul Prahova, a fost ame
najată o casă de cultură în fosta clădire a căminului cultural, au fost 
construite încă 6 săli de clasă pentru școala de 10 ani, atelier, grup sa
nitar etc. (Ion Lupescu, comuna Cornu, județul Prahova) O Solicităm 
organelor C.F.R. de resort să ia măsuri pentru amenajarea unor peroane 
corespunzătoare în stația Tecuci-Nord. în prezent, cu greu se poate 
coborî din ultimele vagoane, din cauza distanței mari (de aproape un 
metru) dintre scară și sol. Uneori coborîrea se face cu riscul unor acci
dente. (Mihai Grigoroiu, Tecuci, județul Galați).

rel Cotuțiu și un grup de maiștri 
și tehnicieni de la depoul craio- 
vean au elaborat unele soluțg de 
reparare și rebobinare a motoare
lor de tracțiune chiar în cadrul 
depoului, fără a se mai apela la 
ajutorul altor unități. A fost sta
bilit în amănunțime fluxul tehno
logic al rebobinării, reușindu-se 
ca Ia fiecare motor să se realizeze 
o economie de aproape 23 000 lei. 
în acest fel, au fost puse la punct 
peste 30 motoare de tracțiune, 
confirmîndu-se, încă o dată, că prin 
spirit gospodăresc, inițiativă și 
competență multe din problemele 
ce apar in procesul muncii își pot 
găsi rezolvare pe loc, chiar in în
treprindere, cu forțe proprii.

Ion CEACÎRU
muncitor, Depoul C.F.R. Craiova

rile primite (primul în luna au
gust 1982, iar ultimul în ianuarie 
a.c.) sintem sfătuiți să mai reve
nim, întrucît nu ni se pot livra 
piesele solicitate din lipsa prețu
rilor de vînzare cu amănuntul. 
Este oare chiar așa de complicat 
să se stabilească asemenea prețuri, 
pentru ca măcar în vara acestui 
an să ne putem repara motocosi- 
toarele spre a le folosi la strin- 
gerea unor cantități mai mari de 
furaje necesare animalelor ce le 
deținem în gospodării ?

z Laurentiu CRISTEA
și alți cetățeni
din comuna Coșteiu de Sus, 
județul Timiș

alte materiale — să se gîndească 
la confecționarea acestor piese mici 
de schimb care, la urma urmelor, 
pot fi făcute din deșeurile rămase 
de la baterii. S-ar evita, astfel, 
pierderea de metal ce se înregis
trează prin înlocuirea întregii gar
nituri de robinete, care nu se mai 
poate folosi din cauza lipsei unor 
piese de schimb.

Mircea ALEXANDRESCU
București

I
I

I
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I
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si omenie
In oasa Sabinei Bulbucau din 

comuna Geoagiu, județul Hune
doara. a fost mare sărbătoare. 
Printre cei prezenți se aflau si 
cei 4 copii ai săi — Maria, Ana, 
Saveta și Ion. „Copii" in virstă 
de la 65 la 78 de ani care au, la 
rindu-le, copii, nepoți și chiar 
strănepoți.

Mama Sabina — cum îi spun 
cu toții — a împlinit venerabila 
virstă de 100 de ani. Cu toată 
virstă înaintată, ea încă mai lu
crează prin gospodărie. Așa cum 
a muncit toată viața. Nu a fost 
niciodată bolnavă și nu și-a fă
cut nici măcar vreo injecție. 
„Secretul" se numește tot mun
ca și tot viața cumpătată în 
cinste și omenie.

Mulți ani, mamă Sabina !

Tezaur folcloric
I
I
I
I
I
I
I

Fondul de colecții al Bibliote
cii Centrale Universitare din 
Cluj-Napoca — unde sint reuni
te numeroase tipărituri, perio
dice, corespondență, fotografii, 
hărți și altele de o inestimabilă 
valoare culturală și științifică — 
s-a îmbogățit cu 14 volume de 
manuscrise. Ele reunesc circa 
5 000 de cintece populare culese 
și transcrise de etnomuzicologut 
Ioan R. Nicola, fost profesor de 
folclor la conservatorul clujan. 
Este vorba de cintece de muncă 
și de dragoste, de dor și haidu
cie, cintece istorice, de datini, 
obiceiuri și jocuri populare. 
Cele mai multe au fost culese 
din zone mai puțin cercetate de 
folcloriști. Unul din volume cu
prinde un mare număr de va
riante ale baladei „Miorița", tn 
prezent, acest adevărat tezaur 
folcloric este cercetat de specia
liști pentru a fi valorificat.

Rubrica realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" d
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Este în practica bunului gospodar 
ca orice lucru -pe care îl are in 
dotare să fie Întreținut și recondi
ționat pentru a fi utilizat un timp 
cît mai îndelungat. Sînt însă situații 
cînd unele obiecte de uz casnic sau 
personal — folosite o perioadă de 
timp — nu mai fac trebuință 
celui ce le posedă. De exemplu, fie 
că omul și-a cumpărat un nou tip 
de frigider, iar cel vechi nu-i mai 
este necesar, fie că haina din gar
derobă i-a rămas mică si nu o mai 
poate purta etc. etc.

Ce se poate face în asemenea si
tuații ? De regulă, respectivele o- 
biecte se valorifică — in starea în 
care se află — prin „Consignația". 
Iată însă că. de cițiva ani, mai exact 
din 1981. cooperația meșteșugăreas
că a găsit o formă superioară de 
valorificare : finind cont de faptul 
că prin recondiționare gradul de 
folosință al acestor obiecte poate 
spori, s-a trecut la organizarea unei 
rețele de unități care achiziționează 
si recondiționează/ bunuri uzate de 
la populație. în Vederea revinderii 
lor : bunuri pentru care — în cazul 
celor tehnice — atelierele meșteșu
gărești asigură și termene de ga
ranție.

UN SERVICIU DE MARE UTILI
TATE. Avantajele noului serviciu 
înființat de cooperația meșteșugă
rească sînt multiple : în primul rind 
sînt readuse în circuitul social o 
serie de bunuri care altfel erau sor
tite aruncării ; pe de altă parte, prin 
recondiționare este sporită valoarea 
de întrebuințare a obiectelor uzate, 
în ce-i privește pe cumpărători, 
aceștia au posibilitatea să achizițio
neze. la preturi avantajoase, bunuri 
utile, a căror folosință este garan
tată de unitatea care le-a recondi
ționat.

Dovada interesului pentru noul 
tip de serviciu o constituie faptul 
că, din 1981 pină în 1983, s-a dublat 
volumul de obicote achiziționate și 
recondiționate de cooperația mește
șugărească, ceea ce a făcut necesa
ră extinderea continuă a rețelei u- 
nitătilor de profil — numărul aces
tora a ajuns in prezent la peste 
1 300. Se achiziționează (conform 
Regulamentului aprobat prin Deci
zia UCECOM nr. 203/1981. comple

tată ulterior) : gaparate electronice 
si electrocasnice (radioreceptoare, 
televizoare, casetofoane ș: radioca- 
setofoane. frigidere, mașini de spă
lat rufe, aspiratoare etc.), autoturis
me. aparate optice, mobilă, obiecte 
de îmbrăcăminte, încălțăminte, alte 
bunuri de uz personal sau de folo
sință îndelungată, inclusiv întreaga 
gamă de piese și subansamble com
ponente ale bunurilor, a căror re- 
conditionare sau utilizare este posi
bilă și a căror 
valorificare este 
asigurată".

Cum funcțio
nează practic u- 
nitățile de profil? 
Sînt ele organiza
te la nivelul soli
citărilor populați
ei ? Pentru a afla 
răspunsul la aces
te întrebări am 
efectuat un test cu 
sprijinul cores
pondenților „Scân
teii" din județele 
Brăila. Hunedoa
ra. Maramureș și 
Suceava, test în 
care am cuprins 
și Capitala. Mo
dalitatea de investigație : în calitate 
de clienți, am încercat să valorificăm 
prin unitățile cooperației meșteșugă
rești mai multe obiecte din nomen
clatorul aprobat de UCECOM. Iată 
constatările.

PRIMUL OBSTACOL de care 
ne-am lovit în toate cele 5 locali
tăți unde am efectuat testul a fost... 
aflarea adresei unităților care se 
ocupă cu achiziționarea și valorifi
carea bunurilor , de la populație. 
Căutarea adreselor a fost ca-n jocul 
„de-a baba oarba". Deși în ' Regula
mentul UCECOM se prevede „să se 
facă o largă informare a cetățeni
lor". în nici un atelier n-am găsit 
afișate liste cu adresele unităților 
de achiziție. La UCECOM fusesem 
informați că s-au tipărit circa 10 000 
de afișe privind activitatea de achi
ziție (ceea ce ar fi ajuns cite unul 
la fiecare a doua unitate meșteșu
gărească din întreaga tară), dar pe 
teren n-am văzut... nici un aseme

nea afiș ! Unde or fi ? în ce dula
puri or zăcea ?

în Capitală, profitînd' de existen
ta Centrului de informare al coope
rației meșteșugărești, am apelat la 
serviciile sale : pentru îmbrăcămin
te ni s-a indicat unitatea din str. 
Călărași nr. 3, iar pentru încălță
minte — atelierul din str. Blănari 
nr. 14. Deplasindu-ne la fața locu
lui. stupoare : la prima adresă dăm 
peste un magazin, iar la a doua — 

ÎN CĂUTAREA UNOR FIRME 
CARE... NU SE AFIRMĂ

Anchetă în unități de achiziție, recondiționare 
și valorificare a bunuriior uzate

peste un atelier de reparații. „Tot 
de la Centrul de informare v-au tri
mis ? — ne intimpină gestionara de 
la magazinul din str. Călărași. De 
trei luni s-a desființat unitatea de 
recondiționat și tocmai cei de la 
centrul de informare (care ar trebui 
să fie cei mai bine informați — 
n.n.) n-au aflat încă acest lucru. 
Zeci de oameni vin zilnic la noi în
drumați greșit".

„SÎNTEM FIRMĂ SERIOASĂ ; NU 
NE OCUPĂM DE VECHITURI". 
După mai multe căutări și întrebări 
am reușit să ajungem și la citeva 
unităti de achiziții. Cum au fost in- 
timpinate aici cererile noastre test ?

— Da. ni s-a spus acum doi ani 
că trebuie să achiziționăm obiecte 
uzate de la populație, dar cei de la 
cooperativă ru ne-au comunicat 
cum să procedăm (loan Ivănuș. 
responsabilul atelierului de blănărie 
din Suceava).

— Noi .sintem firmă serioasă, fa

cem cojoace noi, nu ne ocupăm de 
vechituri (Ion Stanciu, responsabilul 
unității nr. 50 al cooperativei „îna
inte" din Brăila).

— Aduceți televizorul să vedem 
dacă ne interesează (Petre Stănes
cu. responsabilul atelierului TV din 
șos. Pantelimon, bl. 8, București.

Din păcate, cu aceeași formulă — 
„aduceți aparatul la noi la atelier" 
—• au fost intimpinate cererile in 
toate cele 5 localități testate ; nu 

numai în cazul televizoarelor, ci șl 
al celorlalte obiecte voluminoase : 
frigidere, aparate de radio staționa
re etc. E adevărat. în Regulamen
tul UCECOM se prevede că „trans
portul obiectelor oferite spre achi
ziționare revine în sarcina pose
sorului". Dar cine garantează că 
transportul nu se va face inutil ? Că 
la destinație obiectul — greu, volu
minos — nu va fi refuzat ? Poate 
că ar fi bine ca factori de condu
cere ai cooperativelor interesate să 
studieze și să găsească o modalitate 
eficientă și pentru unități, stimula
tivă și pentru cetățeni, de a se eva
lua obiectele și aparatele grele 
înainte de a fi transportate.

în legătură cu modalitatea valori
ficării bunurilor de la populație 
ne-a fost relevat și următorul fapt : 
cu toate că atelierele de mobilă pri
mesc numeroase oferte din partea 
cetățenilor, capacitatea - de primire 
și depozitare a acestor unităti este 

sub nivelul cerințelor. Urmarea : un 
mare număr de cereri sînt refuzate. 
La Brăila, de exemplu, unitatea de 
achiziție a mobilei, care cuprinde și 
atelierul de recondiționare, plus sala 
de vînzare a produselor este înghe
suită pe o suprafață total insufi
cientă. de circa 40 mp. Spatii neco
respunzătoare am întîlnit și în uni
tățile similare din Suceava si Deva.

Din varietatea de situații întilnite 
cu prilejul testului am retinut. pen

tru semnificația 
sa. și întîmplarea 
de la atelierul de 
obiecte de uz cas
nic din Piața „23 
August" din Su
ceava. Aici am 
propus meșteru
lui Budescu Tă- 
nase achiziționa
rea unui fier e- 
lectric de călcat, 
aproape nou. De
loc convins că 
este în obligația 
lui să facă acest 
lucru. meșterul, 
văzînd insistenta 
noastră, bagă mi
na în buzunar și 
scoate 25 de lei : 

și lăsati-mă în

eliberați o chitanță ?
— Ei. asta-i bună ! După ce v-am 

scăpat de el, mai vreți și bon ? !
MOSTRE DE FORMALISM. Din 

situațiile centralizatoare existente 
în fiecare județ rezultă că unităti 
de achiziție a bunurilor uzate de la 
populație ar fi organizate ...pretu
tindeni, ba chiar in număr mare. 
La Hunedoara — 126, la București 
— 119. la Baia Mare — 82, la Su
ceava — 70, la Brăila — 43. Asta... 
pe hîrtie. în realitate însă...

La Brăila am invitat la testul 
nostru si pe tovarășul Mircea Du
mitru. vicepreședinte al cooperativei 
„Producția". Cu lista atelierelor in 
mină, am intrat în unitățile nr. 1, 
nr. 50 si nr. 52, despre- care — pe 
hîrtie — se spunea că se ocupă cu 
activitatea de achiziție a bunurilor 
de la populație. La fața locului, lu
crătorii din unitățile respective au 

banii— Luatți 
pace...

■— Dar nu

rămas uimiți de solicitările noastre. 
„Acum aflăm pentru prima dată 
acest lucru" — ni s-a spus.

Din cauza aceluiași formalism, șl 
în celelalte localități ale testului 
numeroși cetățeni, doritori să valo
rifice o parte din bunurile uzate 
bat drumurile în zadar, din unitate 
în unitate. La Suceava, bunăoară, 
deși pe hîrtie există unităti de achi
ziții pentru toate genurile de obiec
te. n-am găsit nici o unitate care să 
achiziționeze covoare. Aceeași situa
ție la Baia Mare pentru articolele 
de încălțăminte si de blănărie : la 
Hunedoara — pentru articolele moto- 
velo.

SI TOTUȘI SE POATE. Cu pri
lejul testului am „oferit" 6pre achi
ziționare si recondiționare și un 
autoturism. Spre lauda organizato
rilor care 6e ocupă cu achiziția de 
mașini, cererile noastre (test) au 
fost recepționate pretutindeni cu so
licitudine. Fără amînări, fără pier
dere de timp. E o dovadă că. acolo 
unde există interes și preocupare, se 
găsesc soluții adecvate de rezolvare 
a cererilor cetățenilor.

*
în ultimele 18 luni, organul colec

tiv de conducere al UCECOM — Co
mitetul executiv — a analizat în trei 
rînduri activitatea de achiziție, re- 
conditionare și valorificare a bunu
rilor uzate de la populație. S-au or
ganizat în acest interval de timp 
numeroase schimburi de experiență, 
6-au efectuat controale in județe. 
Cu toate acestea, după cum probea
ză si rezultatele testului nostru, lu
crurile sînt departe de a fi rezol
vate corespunzător. Dealtfel, aceeași 
concluzie se poate desprinde și din 
nivelul nesatisfăcător de realizare 
în 1983 a sarcinilor din acest sector 
— care au fost sub 50 la sută față 
de plan, lată de ce se impune o 
reevaluare a potențialului unităților 
de profil, luîndu-se de urgentă mă
suri eficiente din partea tuturor 
cooperativelor si a uniunilor jude
țene. astfel încît cererile populației 
să fie onorate integral.

Reporterii și corespondenții 
„Scînteii"
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ftv fiecare Întreprindere acțiuni hotărîte

Ritmul de lucra poate și trebuie să fie
în viitorul apropiat, capacitatea de 

producție a secției de cord metalic 
de la întreprinderea de sîrmă și 
produse din sîrmă Buzău trebuie să 
se dubleze prin intrarea eșalonată 
în funcțiune a unor noi linii teh
nologice. Deși a avut șl mai 
are încă unele greutăți legate 
de modificările aduse de pro- 
iectanți pe parcursul execuției 
celor 3 hale de producție, construc
torul a reușit, datorită unei mobili
zări exemplare, să se încadreze în 
graficele stabilite, iar la unele lu
crări se află chiar în avans. lng. 
Eugen Sandu, directorul întreprin
derii de sîrmă și produse din sîrmă 
Buzău, confirmă dealtfel acest lu
cru : „De la începutul lucrărilor, co
laborarea noastră a fost și este bună. 
Noi ne-am îngrijit să asigurăm în
treg necesarul de utilaje, în raport 
cu frontul de montaj existent și, în 
același timp, am format echipe de 
montori pentru instalațiile de ală- 
mire".

Faptele confirmă aceste aprecieri, 
împreună cu ing. Victor Vasilescu, 
șeful punctului de lucru de la secția 
cord metalic, și tehnicianul Constan
tin Cîmpeanu, trecem în revistă sta
diile lucrărilor de la cele trei hale 
și volumul de muncă ce revine fie
căruia dintre cei 57 de constructori 
de pe șantier. O primă concluzie : 
lucrările sînt bine organizate, evo
luția lor urmărită în permanență, iar 
sarcinile — clar stabilite pe fiecare 
muncitor In parte. Aveam să ne con

Principala cerință-buna organizare a muncii constructorilor
Platforma industriei alimentare 

din municipiul Bistrița se va îmbo
găți în mod sigur, din primul se
mestru al acestui an. cu o nouă uni
tate productivă, și anume fabrica de 
produse lactate, integrată actualei 
întreorinderi de industrializare a 
laptelui.

Pe șantier, constructorii și mento
rii mai au destul de lucru, cu toate 
că. de la începutul trimestrului IV 
din anul trecut, trebuiau să predea 
obiectivul beneficiarului. Nu s-au în
cadrat însă in termene, iar graficul 
pe care ni l-a prezentat șeful lucră
rii, subinginerul Liviu Gorzo, pre
vede un nou termen de încheiere a 
lucrărilor, mai precis a doua decadă 
din luna aprilie. Altfel spus, rămî- 
nerile in urmă vor depăși un semes
tru. Cum s-a obținut o asemenea 
contraperformanță vom vedea în 
continuare. Un alt aspect reține a- 
tențla însă. Ne referim la răspunde
rea scăzută cu care sînt privite pro
blemele legate de realizarea acestei 
investiții. Dovada ? Graficul actual 
de lucrări nu este deloc mobilizator, 
dimpotrivă facilitează menținerea 
ritmului lent de lucru de pînă acum. 
Dealtfel, același interlocutor a ținut 
să precizeze : „Parcă mai aproape de 
posibilitățile noastre pentru finaliza
rea lucrărilor ar fi luna martie, cu 
condiția ca în perioadele următoare 
să existe o mai bună conlucrare în
tre beneficiar, constructor și mon- 
tor".

Un punct de vedere stupefiant I 
Constructorul, prin însuși șeful lu
crării, își dă perfect de bine seama 
că poate termina lucrarea mai re
pede cu o lună, diminuînd pe aceas
tă cale, desigur, într-o anumită mă
sură. efectele negative ale restan
țelor de pînă acum. Dar aceasta ră- 
mîne, ca să spunem așa, o „opinie 
personală". Pentru că atunci cind 
se întocmește noul grafic de lucrări 
sînt propuse și acceptate cu ușu
rință termene largi, în totală discor
danță cu rezervele existente pe șan
tier, cu sarcinile de producție ale 
întreprinderii beneficiare, ale econo
miei în ultimă instanță. Cum a putut 
accepta Insă beneficiarul o aseme
nea hotărîre păgubitoare aveam să 
înțelegem vizitînd șantierul.

Dacă constructorii dispun de ceva 
efectiv, în schimb nici urmă de izo
latori, deși restanțele la această ca
tegorie de lucrări sînt serioase. Sub
inginerul Simion Trifu, șeful lotului 
de izolații, promite solemn că „în 

vingem de acest lucru, analizînd mai 
îndeaproape munca echipei de dul
gheri condusă de Mușat Milea.

— Echipa pe care o conduc — ne 
precizează acesta — este formată din 
8 dulgheri și doi betoniști. In luna 
ianuarie a.c. am executat fundațiile 
pentru desfășurătoarele celor 4 linii 
de alămire de la hala nr. 2. Concret, 
am realizat săpături, cofraje, montări 

Pe șantierul întreprinderii de sîrmă 
și produse din sîrmă Buzău

de goluri pentru fixarea utilajelor 
și armături ușoare, turnări de betoa
ne, umplerea și compactarea ma
nuală a unor porțiuni de teren. Con
form planului, în luna ianuarie 
aveam de realizat o productivitate a 
muncii de 20 625 lei pe persoană, dar 
am reușit să realizăm peste 28 000 
lei pe muncitor. La fel de bine am 
intrat și în luna februarie.

— Cum ați acționat pentru a de
păși productivitatea muncii cu 
aproape 7 000 lei de persoană T

— în primul rînd, am avut grijă 
să cunoaștem cît mai bine lucrările 
ce le avem de executat într-o săp- 
tămînă, pe care le-am defalcat pe 
zile și, apoi, între noi, în raport de 
categoria și experiența fiecăruia, ne 
spune dulgherul Ion Irimia.

următoarele zile, cel puțin 6 oameni 
vor începe placarea cu gresie a par
doselilor încăperilor mai mici, ur- 
mînd ca după asigurarea unei tem
peraturi corespunzătoare în interior 
să fie atacate si celelalte lucrări". 
Lipseau și muncitorii din cadrul 
șantierului de instalații-montaj, dar 

Pe șantierul fabricii de produse lactate Bistrița

nu din vina lor, ci pur și simplu 
pentru că nu au front de lucru. Nu 
același lucru se poate spune despre 
specialiștii de la întreprinderea 
„Frigotehnica" — București, care, 
deși au toate condițiile asigurate 
pentru finalizarea uzinei de frig, 
n-au apărut pe șantier nici mă
car o oră. încă un amănunt revela
tor-: constructorii nu au soluționat 
definitiv problema încălzirii interi
oare, din cauza unui excavator, care 
trei săptămîni a „tronat" defect pe

LA HOLBQCA - IAȘI: Prinde contur un important obiectiv energetic

In șesul Bahluiului, la circa 10 kilometri depărtare de 
Iași, se află în construcție un mare obiectiv economic 
al actualului cincinal : centrala electrică și de termofi- 
care Holboca. Această unitate va funcționa în întregime 
pe lignit, avînd o capacitate de 150 MW și furnizind 
energia necesară termoficării unei zone a lașului. Pro
iectul aparține specialiștilor de la Institutul de studii și 
proiectări energetice București, iar construcția și mon
tajul utilajelor au fost încredințate trusturilor de con
strucții industriale și de instalații-montaje Iași, trustu

rilor electromontaj și energomontaj București. întreprin
derii de construcții căi ferate Iași și altor unități. De 
menționat că utilajele și instalațiile necesare noii cen
trale electrice și de termoficare de la Holboca sînt fabri
cate în țară, furnizorii fiind întreprinderea de mașini 
grele și întreprinderea. „Vulcan" din Capitală, întreprin
derea de construcții de mașini din Caransebeș și altele. 
Pînă în prezent toate obiectivele noii investiții au fost 
atacate, lucrările aflîndu-se în graficele de execuție. 
(Manole Corcaci).

— Astăzi am executat 10 mp de 
cofraje, am trasat și montat 15 go
luri pentru fixarea utilajelor, am 
pregătit circa 15 mp de panouri pen
tru cofraje — ne precizează și dul
gherul Tudorie Jupoiu. La controlul 
făcut de șeful punctului de lucru nu 
am avut probleme în ce privește ca
litatea. Dealtfel, întreaga noastră 
echipă nu a avut lucrări care să nu 

fie recepționate și deci nu am fost 
nevoiți să le refacem. Avem grijă 
ca săpăturile să fie la cota din 
proiect, iar retrasarea pentru mon
tarea cofrajelor și încheierea aces
tora să nu permită degradarea beto
nului.

Și celelalte formații de lucru de pe 
acest șantier acționează în mod ase
mănător. Sînt evidente buna organi
zare a lucrărilor, grija pentru cali
tate, îndrumarea atentă și compe
tentă acordată de cadrele tehnico- 
inginerești fiecărui muncitor. Se 
poate munci mai repede și mai bine 
cu productivitate sporită, scurtln- 
du-se astfel întf-o măsură și mai 
mare duratele de execuție ? Convin
gerea unanimă este că da. Cu con
diția ca, pe șantier, constructorii să 

șantier. Pare de necrezut, dar acest 
„cui al lui Pepelea", adică excava
torul cu pricina, este mărul discor
diei între factorii amintiți. Nu in- 
tîmplător, prima jumătate a lunii 
ianuarie a fost o perioadă mai mult 
de lincezcală decît de muncă seri
oasă. deși, subliniem, nu există nici 

un inconvenient major să împiedice 
intensificarea ritmului de lucru la 
acest obiectiv. Mai ales că. din tota
lul utilajelor necesare fabricii, mai 
bine de 80 la sută sînt sosite.

Acum, lucrurile sint clare. Ce lip
sește pe acest șantier sînt organiza
rea, spiritul de echipă, răspunderea 
pentru îndeplinirea în bune condiții 
a sarcinilor încredințate. Cum și-a 
făcut loc un asemenea stil de mun
că este greu de explicat. Cert este 
însă un lucru : la acest obiectiv este

accelerat
dispună de toate utilajele de execu
ție, sculele și dispozitivele necesare.

De nildă.' in ce privește turnarea 
betonului nu se poate realiza cu 
ritmicitate programul stabilit, deoa
rece noul vibrator, de curînd primit, 
este defect. Dealtfel, calitatea vibra
toarelor reprezintă, o problemă mai 
veche, care dă multă bătaie de cap.

— Situația nu este izolată, ne 
pune în temă tovarășul Mușat Milea. 
Sintem lipsiți tocmai de uneltele de 
bază : tesle și pilele pentru ascuțirea 
ferăstraielor. Avem un volum mare 
de muncă și pentru debitarea mate
rialului lemnos, dar ne este absolut 
necesar un circular mobil electric la 
220 volți.

Comentariile par de prisos. Nu este 
deloc așa, iar primul argument îl 
constituie posibilitatea efectivă și 
hotărîrea unanimă a constructorilor 
de a grăbi ritmul de execuție a lu
crărilor. Iar faptul că sînt ținuți în 
loc de lipsa unor banale unelte, ca 
și de unele dereglări în aprovizio
narea cu materiale, în special cu 
betoane — așa cum aveam să aflăm 
ulterior — constituie un motiv în 
plus pentru ca Trustul de construc
ții industriale din București să ia 
măsuri energice pentru înlăturarea 
acestei „buturugi mici", ce grevează 
atît de serios asupra eforturilor con
structorilor.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

necesară o intervenție • energică și 
rapidă din partea Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare și 
a Ministerului Construcțiilor Indus
triale pentru lichidarea atmosferei 
călduțe, de toleranță și concesie re
ciprocă. ce si-a făcut loc între bene
ficiar și constructori. Indiferent de 
natura măsurilor adoptate, e lim
pede că și graficul actual de lucrări 
trebuie reexaminat, pus în concor
danță cu potențialul existent pe 
șantier.

Să mai precizăm un fapt : monta
jul final nu poate fi executat decit 
în momentul în care constructorii 
vor părăsi definitiv interioarele noii 
fabrici. Deci bătălia care trebuie 
dată este aceea de finalizare ur
gentă a interioarelor, lucru absolut 
posibil din moment ce materiale 
există și, după cite am înțeles, exis
tă chiar și un surplus de forță de 
muncă.

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scînteii”

Pentru reducerea mai accentuată 
a consumurilor materiale

Pentru aplicarea neabătută a măsurilor cuprinse In Programul pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic si calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, de combustibil și energie si valorificarea 
superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 1983—1985 și 
pină in 1990 răspunderi deosebite revin atît cercetătorilor și prolectan- 
tilor, cît si colectivelor din întreprinderi care trebuie să transpună in 
practică soluțiile noi, moderne, constructive și tehnologice oferite de 
cercetare. în continuarea articolului publicat în ziarul de ieri, vom aduce 
în discuție alte aspecte legate de această problemă.

în acțiunea de bună gospodărire 
a resurselor, o atenție priorita
ră se cuvine acordată alegerii judi
cioase a materialelor. In cadrul 
unei anumite rezolvări funcționale, 
există numeroase alternative de se
lectare a materialelor, dintre care 
opțiunea pentru varianta tehnico- 
economică optimă este de mare în
semnătate economică. Se știe că 
țara noastră trebuie să importe can
tități relativ mari de materii prime 
de care nu dispunem sau care 
nu se află în cantități suficiente. 
Este o sarcină principală a proiectă
rii și a ingineriei tehnologice de a 
acționa cu maximum de discernă- 
mînt pentru a folosi materialele de 
care dispunem în țară, de a înlocui 
în cea mai mare măsură eu putință 
resursele care se procură din import. 
De asemenea, se impune mai multă 
exigență în ceea ce privește dimen
sionarea reperelor și pieselor, ținin- 
du-se seama de coeficienți de sigu
ranță raționali, care să evite risipa, 
în orice produs, oricît de com
plex, există componente care au o 
rezistență, o durabilitate mult mai 
mare decît durata de exploatare nor
mată a produsului în ansamblul său. 
Tocmai în asemenea situații, prin 
folosirea tehnicii analizei costurilor 
valorii de întrebuințare, metodă cu
noscută și aplicată în diferite sec
toare de activitate, se pot identifica 
resurse nebănuite de reducere a con
sumurilor.

Un domeniu deosebit de impor
tant este cel al reducerii consumuri
lor de elemente de aliere și fero
aliaje scumpe, din import, cum 
sînt : nichelul, feromolibdenul, fero- 
wolframul. care au prețuri cuprin
se între 6 000—13 000 dolari/tona. 
Există încă destulă inerție, un 
„tradiționalism" prost înțeles. în vir
tutea căruia proiectanții prevăd în 
documentații sortimente de metale 
feroase înalt aliate si aliate, acolo 
unde se pot folosi alte mărci de ote
luri. mult mai ieftine, mai economi
ce. De exemplu, filiala din Cluj-Na- 
poca a Institutului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică 
pentru echipament energetic a 
prevăzut la proiectarea unui schim
bător de căldură o marcă de otel 
cu 12 la sută nichel, ceea ce nu
mai la utilajul respectiv determina 

. un consum de 600 kg de asemenea 
metal. Analizele efectuate la aviza
rea proiectului au relevat că se poa
te utiliza ca înlocuitor un oțel ino
xidabil feritic, fără nichel, mult mai 
eficient atit sub aspectul costurilor, 
cit și al efortului valutar. Si. din 
păcate, nu este un caz izolat. în pro
cesul de avizare a utilizării oteluri
lor aliate, comisia instituită în acest 
scop pe lingă Ministerul Aprovizio
nării a stabilit soluții alternative 
în proiecte care determină numai 
pentru primul semestru al acestui 
an economii de circa 1 200 tone ni
chel. 100 tone feromolibden. 175 tone 
ferowolfram. în valoare totală de 
peste 10 milioane dolari. Dar însuși 
faptul că se mai prezintă la comi
sie proiecte care conțin soluții 
neeconomicoase demonstrează că 
proiectantii nu au inteles că Ii se cere 
să manifeste mai mult spirit gospo
dăresc. că sint primii chemați să 
participe la acțiunea de interes na
tional a economisirii materialelor 
scumpe. Bineînțeles, și unitățile si
derurgice au obligația să asimileze 
în fabricație toate mărcile de oțel 
aliat prevăzute în plan.

Și tehnologiile au un rol bine sta
bilit și foarte important în reducerea 
consumurilor materiale. Este sufi
cient să arăt că la un anume pro

dus nou proiectat, tehnologia prin 
care este fabricat poate influenta 
consumurile specifice. în plus sau in 
minus, cu 15—30 la sută. Trebuie să 
precizez că, din păcate, cu toate pro
gresele obținute, coeficienții de uti
lizare a materialelor, deci proporția 
în care cantitatea de material intro
dusă în fabricație se regăsește în 
produsul finit, sint încă nesatisfăcă
tori. Astfel, la fabricarea mobilei nu
mai 50—60 la sută din cheresteaua 
utilizată se regăsește în produsele 
finite, iar în construcția de mașini, 
în anul 1983 s-au consumat supli
mentar circa 160 000 tone laminate 
datorită faptului că pierderile de 
metal la debitări șl prelucrări au re
prezentat circa 18 la sută, față de

Calcule și comparații care 
relevă marea răspundere 

ce revine proiectanților 
și tehnologilor 

pentru gospodărirea 
judicioasă 

a materiilor prime

maximum 10 la sută admis în con
formitate cu prevederile de plan. 
Analiza detaliată a unui produs com
plex fabricat la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești, respectiv o mașină de alezat- 
frezat portal, a relevat că. pe fiecare 
bucată produsă, din 13100 kg pro- 
file grele și semifabricate de forjă 
introduse In fabricație, doar 5 867 kg 
se regăsesc în produsul finit, iar la 
tablă și benzi de peste 3 mm, din 
39 850 kg se regăsesc în produs doar 
22 500 kg. La multe repere pierderile 
reprezintă 50—70 la sută din mate
rial și tocmai tehnologiile utilizate 
sînt cele care trebuie revăzute și îm
bunătățite spre a diminua conside
rabil consumurile materiale. Am pre
zentat un exemplu de la această 
întreprindere bucureșteană. dar tre
buie să arăt că aici ne aflăm în si
tuația fericită în care conducerea 
unității a hotărît să analizeze, în 
mod complex, condițiile de fabrica
ție ale produsului respectiv. întoc
mind pe calculator bilanțul material 
de realizare a produsului. Firește, 
rămîne să pună în aplicare măsurile 
care au apărut ca fiind necesare în 
urma unui asemenea studiu. Dar 
multe unități din economie, asa cum 
au constatat organele de control, nu 
au preocupări sistematice în această 
privință.

în legătură cu transpunerea în 
practică a noilor soluții construc
tive și tehnologice se cuvine pre- 

unele întreprinderi 
tehnologiile 
greutatea 
fabricate 
cea prevăzută 

de execuție. De 
industria chimică
disciplinei tehnologice șl 

cizat că i 
respectă 
astfel că 
produselor 
mare decît 
cumentația 
piu. în 
pectarea 
întreruperile în producție au deter
minat, în anul 1983, depășirea con
sumurilor normate cu cantități im
portante de pirită, acid sulfuric, 
sulf, amoniac, granule poliesterice 
pentru fire și alte materiale energo- 
intensive sau aduse din import. în 
industria prelucrării lemnului există, 
de asemenea, importante rezerve de 
economisire a materialelor incă ne
valorificate. Astfel, sortimentele de 
cherestele cu grosimi reduse au re
prezentat anul trecut doar 2 la sută

nu 
prevăzute,

mai 
în do- 
exem- 
neres-

efectivă 
este

din totalul produselor, sporul de su
prafață obținut pe seama subțieril 
fiind de numai 3 la sută, față de 
6,4 la sută prevăzut. La mobilă și 
uși-ferestre, deși gama de produse a 
fost reproiectată aproape în între
gime. introducerea în fabricație pre
zintă mari întîrzieri în toate între
prinderile. normele de consum fiind 
depășite cu peste 50 000 mc cheres
tea. Și la hîrtii-cartoane gramajele 
medii realizate au depășit in medie 
cu 4 la sută nivelurile stabilite pen
tru 1983, ceea ce a determinat un 
consum suplimentar de circa 10 000 
tone masă celulozică. Situații simi
lare sint și la țesături. încălțăminte, 
geamuri, sticlărie de menaj, unele 
materiale de construcții.

Din nou un exemplu concret : la 
Întreprinderea textilă „Oltul" din Sf. 
Gheorghe gramajul la țesături pen
tru cămăși și bluze a crescut în anul 
trecut de la 96,1 g/mp în 1982 la 
111,7 g/mp, comparativ cu 92,6 g/mp 
cît prevede norma internă, în 
întreprinderea respectivă, la fiecare 
un milion de mp de astfel de țesă
turi se consumă suplimentar fire 
textile In valoare de peste 800 000 
lei. Sub aspectul indicatorilor valo
rici generali, produsul mai greu este 
totuși mai avantajos pentru între
prindere. Dar pentru economia na
țională reprezintă o pierdere, o irosi
re nejustificată de resurse. Iată dar 
că în asemenea situații, pîrghiile eco
nomice trebuie îmbinate cu decizii 
ferme din partea organelor de re
sort pentru stăvilirea risipei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu atră
gea. la un .moment dat atenția că 
este inadmisibil să fabricăm si să 
vindem, chiar pentru export, produ
se mai grele pe unitatea de capaci
tate, decît cele care se realizează pe 
pian mondial, pentru că întotdeauna 
cumpărătorul va plăti pentru foloa
sele pe care le va avea din utilizarea 
bunurilor respective și nu pentru 
condițiile de fabricație. Deci ar în
semna să oferim gratuit din patri
moniul național cantitățile de mate
rii prime încorporate în plus în pro
dusele vîndute. La un control al or
ganelor de specialitate a rezultat că ; 
un șasiu de vagon fabricat de o în- ! 
treprindere de profil a fost cu circa j 
150 kg mai greu decît prevedea i 
proiectul, o anumită mașină de fre- j 
zat este mai grea cu 450 kg, iar în- ■ 
treprinderea „Unio" din Satu Maro ! 
execută rolele de serie pentru trans- I 
portoare cu 3 kg mai grele decît sta
bilește documentația. Greutatea mal , 
mare a produsului determină, de re- i 
gulă. consumuri energetice mai ridi
cate în exploatare. S-a calculat că i 
600 kg în plus la un tip de autobas- ■ 
culantă determină pe parcursul. 
timpului normat de folosință un con- . 
sum suplimentar de 17 tone de mo- I 
torină.

în contextul răspunderilor caro ; 
li revin. Ministerul Aprovizionă- j 
rii are prevăzute în programul său I 
de activitate o serie de acțiuni și ' 
sarcini ' concrete. în vederea asigu- ! 
rării condițiilor de încadrare în nor
mele de consum planificate. Mă re
fer în primul rînd la faptul că va 
trebui să urmărim foarte operativ 
respectarea normelor de consum și 
să fim fermi in aplicarea măsurilor 
stabilite de conducerea partidului — 
și prevăzute în lege — ca materialei® 
să fie eliberate unităților producă
toare numai în limita normelor de 
consum și a producției fizice cu des
facere asigurată. Trebuie să elimi
năm complet situațiile din anul 1983, 
cind unele cantități de materiale 
scumpe — mă refer tn mod special 
la elemente de aliere — nu s-au 
regăsit în produsele efectiv fabricate 
Si livrate, fiind stocate în semifabri
cate, în rebuturi sau fiind consu
mate peste norme.

Ing. Mircea PÎRJOt
director in Ministerul Aprovizionări! 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

Creșterea accentuată a bazei furajere și îmbunătățirea structurii aces
teia constituie una din sarcinile de primă importanță subliniate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut. Tocmai de aceea, acum, cind pregătirile pen
tru recolta acestui an sint în plină desfășurare, nc-am propus să supunem 
atenției organelor agricole centrale, a cadrelor de conducere și specia
liștilor din unitățile agricole cîteva probleme care privesc asigurarea de 
semințe valoroase, in cantități sporite, în scopul îmbunătățirii calitative 
a actualei structuri a culturilor furajere.

Să pornim în primul rînd de la 
două elemente fundamentale : 1) 
structura culturilor furajere in ogor 
propriu : 2) îmbunătățirea compozi
ției floristice a celor un milion de 
hectare de pajiști naturale ce ur
mează a li introduse în cultură. 
Pînă in anul 1985. pe aceste pajiști 
urmează să se însămînțeze cu legu
minoase perene : 123 000 hectare cu 
lucerna. 265 000 hectare cu trifoi 
roșu. 107 000 hectare cu sparcetă. 
254 000 hectare cu trifoi alb si 89 000 
cu ghizdei. Toate acestea necesită, 
la nivelul agriculturii, cantități mari 
de semințe de plante furajere cu 
valoare nutritivă ridicată. Este vor
ba de semințe valoroase care să 
reîntregească în mod armonios, 
științific, structura plantelor furaje
re cultivate in ogor propriu pentru 
a se elimina actualul deficit de pro
teină din balanța furajeră. Ce anu
me soluții preconizează factorii răs
punzători pentru rezolvarea pro
blemei semințelor destinate acestor 
culturi furajere ?

Pentru elucidarea mai concretă a 
problemei, să vedem cum este or
ganizat actualul sistem de produce
re a semințelor pentru furaje și ce 
rezultate se obțin. Deoarece refa
cerea fondului de semințe furajere 
trebuia să se realizeze ra.pid și mal 
ales cu mijloacele existente în uni
tățile agricole, ministerul a dat sar
cină fiecărui județ să-și producă 
sămînta necesară pentru extinderea 
acestor culturi. Organele agricole 
județene au repartizat mai departe 
aceste sarcini pe fiecare unitate a- 
gricolă crescătoare de animale. 
Acest sistem de autoproducere a 
semințelor, considerat a fi foarte 
judicios, a dus însă la mari discre
pante între unitățile agricole si 
chiar între județe, atît în ce priveș
te randamentul. cît si producțiile 
totale de semințe realizate.

In județul Timiș, bunăoară, unde 
cu numai doi ani in urmă , legumi
noasele reprezentau mai puțin de 
10 la sută în structura culturilor 
furajere. în 1984 ponderea lor va de
păși 60 la sută. Bazele acestei îmbu
nătățiri de fond a structurii culturilor 
furajere au fost puse practic anul 
trecut, cind a fost extinsă la 1 150 
hectare suprafața cultivată cu tri
foliene în loturi semincere. de pe 
care au fost recoltate 350 tone sâ- 
mintă de lucerna si trifoi. Aceste 
cantități silit suficiente pentru rea
lizarea integrală a prevederilor pla
nului de culturi furajere din acest 
an. care prevede însămîntarea a 
15 000 hectare cu trifoliene. precum 
si reinsămînțarea a 4 000 hectare de 
pajiști naturale.

în schimb. în județul Brașov 6-au 
produs anul trecut doar 22 tone să- 
mintă de trifoliene, cu care abia se 
vbr putea insămința 600 hectare cu 
trifoi : si aceasta în condițiile în 
care ponderea trifolienelor in struc
tura culturilor furajere abia repre
zintă 30 la sută. De asemenea. în 
Prahova (un alt județ cu zootehnie 
dezvoltată si cu o structură defici
tară a bazei furajere) s-au produs 
doar 14 tone sămînță de trifoliene, 
adică nici măcar jumătate din cît 
obțin cooperativele agricole Diniaș 
sau Topolovățu Mare din județul 
Timiș. Situația este asemănătoare și 
în alte 14 județe.

Cu totul de neînțeles este de ce, 
după atîția ani de experiență in 
cultivarea sfeclei furajere, se produc 
doar 16—18 la sută din cantitățile 
reale de astfel de semințe. Organe
le de resort din cadrul Ministe
rului Agriculturii ne asigurau, la 
începutul anului trecut, că dispun de 
baza materială necesară pentru a 
organiza în 1983 circa 1 800 hectare cu 
loturi semincere pentru producerea 

seminței de sfeclă furajeră, de pe 
care scontau să obțină 1 400 tone 
sămînță. cantitate care ar fi permis 
extinderea acestei culturi. Or, în 
1933 s-au produs doar 200 tone să- 
mință de sfeclă furajeră, adică tot 
atît de puțină cît s-a realizat cu un 
an înainte, cind organele respective 
apreciau drept necorespunzătoare 
situația în această privință.

Ce anume se preconizează pentru 
înlăturarea neajunsurilor existente Perfecționări absolut necesare în sistemul de producere a semințelor pentru furaje 
OPINII PRIVIND ASIGURAREA CANTITATIVĂ Șl CALITATIVĂ 
A SEMINȚELOR NECESARE ÎMBUNĂTĂȚIRII BAZEI FURAJERE

în sistemul de producere a semințe
lor pentru nutrețuri, pentru îmbu
nătățirea calitativă a actualei struc
turi a culturilor furajere ?

Organele de resort din Ministerul 
Agriculturii apreciază că pe cele 
34 000 hectare destinate producerii 
seminței de lucemă și trifoi roșu 
se va realiza în acest an o cantitate 
totală de sămînț.ă de circa 6 000 tone. 
Aceasta ar face' posibil ca in anul 
viitor ponderea trifolienelor în 
structura bazei furajere să crească 
la 60 la sută. Producția medie de 
200 kg sămînță la hectar, prevă
zută a se realiza pe aceste așa-zis 
loturi semincere, nu este deloc 
mare, dar nu trebuie să se piardă 
din vedere că anul trecut la aceste 
culturi s-au obținut doar intre 120 și 
130 kg sămînță la hectar. Este ade
vărat că această situație se dato
rează mai ales unor neajunsuri mari 
ce s-au manifestat în activitatea de 

producere a semințelor furajere In 
sectorul cooperatist al agriculturii. 
Cantitățile de semințe de trifoi alb. 
ghizdei, sparcetă, sulfină vor fi in
troduse la reînmulțire, urmînd ca 
începînd din toamnă să se asigure 
cantități mai mari pentru regenera
rea _ pajiștilor. Cit privește produ
cerea seminței de sfeclă furajeră, 
aceasta are puține șanse să fie 
soluționată dacă și în 1984 în secto
rul cooperatist al agriculturii fac

torii răspunzători vor , manifesta 
aceeași superficialitate față de res
pectarea prevederilor legate de or
ganizarea unor asemenea loturi se
mincere.

Aceasta este, succint prezentată, 
situația în domeniul producerii se
mințelor pentru furaje. Problema 
fundamentală care se ridică privește 
nemijlocit modul concret în care 
este organizat și funcționează siste
mul de producere a semințelor pen
tru furaje, începind cu cercetarea, 
înmulțirea semințelor și pină la zo
narea acestora, astfel îneît să se 
asigure culturile de plante furajere 
cele mai potrivite pentru fiecare 
zonă în parte.

Actualul sistem de producere a 
semințelor furajere este organizat 
pe patru categorii de unități : între
prinderile agricole de stat, coopera
tivele agricole de producție, între
prinderile de exploatarea pajiștilor 

și rețeaua Academiei de științe 
agricole și silvice. Cît privește cer
cetarea în domeniul producției de 
furaje, de aceasta se ocupă două 
mari institute : Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea și Institutul de cercetări 
și producție pentru cultura pajiști
lor Măgurele — Brașov, care au sar
cina de a produce material semin- 
cer de valoare biologică ridicată 
pentru culturile furajere în ogor 

propriu și pentru cultivarea pajiști
lor.

Să vedem cum își îndeplinește 
sarcinile institutul de la Măgurele — 
Brașov. El are în subordine stațiuni 
in cinci județe ale țării (Argeș, 
Cluj, Vaslui, Timiș și Brașov), al 
căror rol este de a se ocupa de îm
bunătățirea pajiștilor în zonele lor 
de activitate. Pentru realizarea aces
tui obiectiv, cele cinci stațiuni dis
pun de o suprafață arabilă totală de 
5 357 hectare și aproape 1 200 hec
tare pășuni și finețe naturale. Sur
prinzător este faptul că loturile se
mincere și cîmpurile experimentale, 
care constituie însăși rațiunea exis
tenței acestor unități de cercetare, 
au ocupat anul trecut 2 380 hectare, 
adică doar 30 la sută din suprafața 
destinată acestei activități. Restul 
de aproape 3 000 hectare au fost 
cultivate in special cu porumb pen
tru boabe. Este drept, pentru acest 

an se prevede o oarecare creștere a 
suprafeței loturilor semincere, care 
urmează să ajungă la 2 900 hectare, 
dar și așa acestea abia vor repre
zenta cu ceva mai puțin de jumă
tate din totalul suprafeței. Din ana
liza structurii culturilor pe care o 
au aceste stațiuni rămii însă cu im
presia că ele sînt profilate pe ce
reale, și nu pe furaje. Care este 
rațiunea acestei măsuri ? Greu de 
dat un răspuns.

Am crezut la început că tovarășii 
de la stațiunea din Timiș, de exem
plu, fac o glumă cind ne-au prezen
tat obiectul activității lor pe anul 
trecut, deși nici ca glumă nu era 
bună. Cind am văzut insă indica
torii de plan transmiși de minister, 
ne-am dat scama că la mijloc este 
o gravă greșeală. Pentru că dacă 

Scopul investigației de față a fost tocmai acela de a desprinde șl 
prezenta citeva sugestii menite să asigure traducerea in viață a sarcinii 
stabilite de conducerea partidului privind producerea unor cantități mai 
mari de semințe de plante pentru nutret din cele mai valoroase, care să 
ducă la redresarea în cel mal scurt timp a bazei furajere.

IATA O PARTE DIN ACESTE SUGESTII :
0 înainte de toate este nevoie să se înlăture actuala fărimițare 

excesivă ce există în domeniul producerii semințelor furajere. Specialiștii 
din agricultură cu care am discutat, inclusiv cei din cadrul ministeru
lui, sint de părere că și in acest sector trebuie să se treacă la organi
zarea unor ferme specializate pentru producerea semințelor de nutrețuri 
care să se bucure de același statut ca fermele semincere profilate pe 
cereale sau plante tehnice. Pledează in favoarea acestei idei rezultatele 
bune obținute anul trecut in domeniul producerii seminței pentru 
nutrețuri in județele care au organizate asemenea ferme : Timiș, Ialo
mița, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureș.

© Pe plan local, întreaga activitate de producere a semințelor fura
jere ar trebui să fie dată in răspunderea unei singure unități, care să 
aibă nu numai puterea de a decide ce sămînță și in ce cantități să pro
ducă o fermă agricolă sau alta, dar să gîndească și să pună in aplicare 
un program prin care unitățile agricole să fie orientate spre acele culturi 
valoroase care, in condițiile date, asigură cel mai mare randament și 
consumuri energetice minime.

9 Tot mai mulți sint specialiștii din agricultură care consideră ci pro
ducțiile foarte mici de semințe ce se obțin la unele culturi furajere se 
datoresc pierderilor mari care se înregistrează la recoltare. Practic, este 
nevoie ca industria să treacă la fabricarea unei combine destinate în 
exclusivitate recoltării semințelor de plante furajere. De asemenea, din 
sistema de mașini speciale pentru pajiști, trebuie in mod obligatoriu să 
facă parte și mașina pentru supraînsămînțat direct în solul înierbat, avînd 
in vedere că mari suprafețe de pajiști nu vor putea fi introduse in cul
tură datorită stratului arabil foarte subțire.

Anchetă realizată de Iosif POP 
cu sprijiniri corespondenților „Scînteii"

specialiștii de la stațiunea din Timiș 
ar fi fost. în ghilimele spus, niște 
oameni disciplinați, atunci în primă
vara trecută trebuiau să desțelenească 
185 de hectare, din cele 545 ha loturi 
de cercetare înființate cu un an In 
urmă, pentru a fi semănate cu alte 
culturi. Este acesta oare un mod se
rios de lucru ? Ce siguranță există 
că organele din ministerul de resort 
și din cercetare vor duce la înde
plinire sarcina trasată de condu
cerea partidului de a se realiza ra
pid o îmbunătățire de fond a poten
țialului productiv al celor peste 
4 milioane hectare de pajiști, dacă 
lucrurile sînt îndreptate pe un fă
gaș nedorit tocmai în acele unități 
care prin activitatea și rezultatele 
lor influențează direct acest proces 
de ameliorare ?
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TEATRUL DE AMATORI
- importantă formă de educație, 

de afirmare a talentelor
în multe părți din țară, in Vîlcea sau Maramureș, la Iași sau in 

Vrancea, Sibiu, Vaslui, Buzău ori București, întilnești activiști culturali, 
artiști amatori, membri ai formațiilor de teatru bucuroși să iți vorbească, 
firește? cu justificată mîndrie, de bogatul și frtimosul palmares obțindt la 
ultima ediție a Festivalului național „Cintarea României". „Spectacolele pe 
care le-am premiat, aprecia scriitorul Paul Everac, președintele juriului 
etapei finale, justifică, prin valoarea lor excepțională, intreaga mișcare. De 
pregnant adevăr uman și artistic, ele rezistă cu succes oricărei judecăți 
și comparații Ia care ar fi supuse". Iată o apreciere care, venită de la 
un reputat dramaturg, cunoscut pentru conștiința sa critică și aitistică, 
îmbracă forma unei validări întru totul pertinente, privitoare la mișcarea 
artistică de amatori. Asemenea aprecieri nu sînt deloc singulare și, apar- 
ținind oamenilor de cultură și artă, vorbesc despre roadele minunate pe

care le-a dat larga dezvoltare democratică a artei poporului nostru che
mată să se afirme plenar in generosul cadru al Festivalului național 
„Cintarea României".

Cele mai bune montări programate în etapa finală a acestui festival 
au reprezentat doar o mică parte din roadele unei activități bogate, 
activitate „firească" a unei rețele culturale de o amploare fără precedent 
și cu un caracter evident mai sistematic decit oricînd.

Caracterul stimulator al Festivalului național „Cintarea României", 
datorat strălucitei initiative a secretarului general al partidului nostru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, s-a făcut puternic simțit și în domeniul 
Ia care ne referim. Elementul cel mai spectaculos al teatrului de ama
tori este însăși devenirea lui. amploarea și metamorfozele lui.

Porți larg deschise
La ultima ediție a Festivalului 

„Cintarea României" în fișe au fi
gurat 9 231 de formații cu 97 535 
membri.

Nu Ie citiți ca pe niște cifre oa
recare. Faceți, cum ar zice cineaș
tii, un „stop cadru" și o „lărgire 
de cadru". Imaginați-vi-le ca pe 
9 231 de vetre care produc și trans
mit căldura unor trăiri spirituale, 
care au efecte educative, imagi- 
nați-vi-le ca pe tot atitea locuri în 
care arde, odată cu flacăra trans
figurării vieții și frămintărilor ac
tuale, dorința întăririi dialogului, 
a comunicării interumane. Par
curgeți cu ochii minții mii de sate 
îndepărtate și comune, zeci de o- 
rașe fără teatru profesionist căro
ra amatorii îi țin locui. Imagina- 
ți-vă zeci de platforme industriale 
cu o putere economică .excepționa
lă, unde au apărut teatre muncito
rești angajate să ridice „puterea 
spirituală", cultivînd dragostea față 
de patria socialistă, față de muncă, 
contribuind la creșterea creativită
ții, la extinderea și dezvoltarea 
practicilor democrației socialiste, la 
educarea în spiritul eticii și. echi
tății socialiste, al omeniei, al bu
nului gust — a zeci de mii de ti
neri veniți din mediul rural.

Luați-vă răgazul și dincolo de 
cifra 97 535 vedeți oameni : unii 
foarte tineri abia descoperind arta, 
și odată cu propria individualitate 
și lumea ; alții — veterani, împăti
miți de teatru. Muncitori, tehnici
eni, țărani, profesori, care ajung la 
repetiții după ore de muncă în fa
brici. in școli, pe cimp ; care își 
drămuiesc timpul liber intre copii și 
„familia adoptivă" a echipei de tea
tru ; care stau înainte de premieră 
la repetiții prelungite după miezul 
nopții. Totul — dintr-o mare pasiu
ne căreia i s-au deschis larg porți
le. din bucuria de a participa la 
actul artistic menit să împlinească 
ființa umană, din generozitatea și 
nevoia adîncă de a se adresa se
menilor lor.

Actualitatea fierbinte a vieții 
teatrale de amatori este aceea a 
unui nou început de drum. Sintem 
deja — gongul inaugural a bătut 
mai de mult — in cea - de-a V-a 
ediție a festivalului, în plină des
fășurare a perioadei- lui celei mai 
însemnate : etapa de masă. Acum, 
se nasc noi formații,, se copșoli- 

' dează cele existente, se transmit 
- ștafete — ahțîiîni.-câVâ'iiti'sînt sțioh- 

tane, ci se înfăptuiesc prin inter
venția energică a instructorilor pe 
probleme de cultură. Aceștia tre-

Eroul contemporan - un personaj 
tot mai frecvent pe scena amatorilor

Așa cum a arătat-o și ediția 
a IV-a a festivalului, alături de 
calitate — varietatea repertoriului 
este un argument în cîștigarea sim
patiei și atragerea interesului unor 
pături cit mai diverse (implicit 
mai largi) de spectatori. Or, iată că 
„activitatea amatorilor a înregis
trat o deschidere repertorială fără 
precedent, prezentîndu-se ca o sin
teză impresionantă între valorile 
Ifteraturii dramatice clasice și con
temporane", cum observa prof, 
univ. Virgil Brădățeanu. izbîndă ce 
trebuie consolidată. Comedia, gen 
de veche predilecție, se cere în 
continuare cultivată cu aceeași a- 
tenție privind eficiența ei etică, 
forța ei concretă de amendare și 
incrirhinare a abaterilor, tarelor 
morale, de gindire, de mentalitate. 
Musicalul, specie mai nouă, abor
dată încă timid, s-a dovedit extrem 
de agreat de tineri.

S-a înregistrat, de asemenea, o a- 
petență sporită pentru drama sub
stanțială. Este o dovadă a posibi
lităților amatorilor (mai mari ca 
altădată), ca și a dorinței lor de a 
propune publicului o problematică 
gravă, importantă, procese de con
știință, dezbateri morale mai sub
tile și profunde. In repertorii au 
figurat numeroase piese de actua
litate ale unor dramaturgi consa- 
crați precum Horia Lovinescu, Au-_. 
rel Baranga, Teodor Mazilu, nume
roase piese de Paul Everac, D. R. 
Popescu, lucrări de Dan TărChilă, 
I. D. Sîrbu, Marin Sorescu, Mehes 
Gyorgy, Radu F. Alexandru, Adrian 
Dohotaru, Virgil Stoenescu, Hans 
Mocca. Recorduri de frecvență și 
popularitate au înregistrat come
diile lui Tudor Popescu și Ion Bă- 
ieșu. Amatorii s-au dovedit măi 
sensibili ca teatrele profesioniste 
la propunerile unor condeie mai 
noi, precum Mircea Săhdulescu, 
Mihai Ispirescu. Ei au lansat cu 
succes dramaturgi promițători din-

Repertoriul - adecvat posibilităților 
și țelurilor educative ale fiecărei formații

Poate ar trebui ca în îndruma
rea repertoriului să se pornească 
de la identificarea mai fermă a ccl 
puțin trei tipuri de formații — cu 
un program diferit. Nu credem că 
greșim dacă apreciem că programul 
teatrelor populare, teatre ce fiin
țează in orașe și județe fără colec
tive profesioniste și au in genere o 
mare vechime și solidă experiență 
— poate fi apropiat de cei al tea
trelor profesioniste.

în schimb, s-ar cuveni o mai sus
ținută diferențiere (citiți adecva
re) a repertoriilor formațiilor de la 
sate, ale celor de pe platformele 
muncitorești, și am adăuga și ale 
caselor de cultură ale tineretului. 
Este vorba de formații mai mici 
(la sate). Este vorba, mai ales, de 
echipe cu funcții educative mai 
precis conturate, care se adresează 
unor categorii socio-profesionale 
distincte.

Activitatea acestor formații pre
supune piese cu o tematică mai 
direct, nemijlocit legată de rea
lități și tradiții ale locului, de 
problematica concretă cu care se 
confruntă oamenii, de obiectivele 
activității educative. Ceea ce im-

urtei mari pasiuni
buie să străbată căminele cultura
le, casele de cultură, să stea de 
vorbă cu oamenii ; sprijiniți de 
actori profesioniști animatori ai 
mișcării de amatori, se străduiesc 
să atragă noi și veritabile talente. 
De numărul formațiilor ce activea
ză cu adevărat acum, de vitalitatea 
lor, de opțiunile, de pregătirea, de 
premierele realizate de pe acum și 
de performanțele atinse acum vor 
depinde rezultatele viitoare. Re
zultate care pot fi și trebuie să fie 
foarte diferite de cele obținute pinâ 
in prezent — dacă ne gindim la ju
dețe ca Arad. Bacău, Bihor, Bistri- 
ța-Năsăud, Botoșani, Brașov, Călă
rași, Mehedinți, unde, dacă ne luăm 
după rezultate, se pare că mun
ca de îndrumare a fost mai sla
bă. Și nu este vorba în pri
mul rind de premii. Căci rațiunea 
de a fi a festivalului nu este con
cursul. ci activitatea artistică per
manentă, aptă să dezvolte mentali
tatea, creativitatea interpreților și, 
prin ei, prin mesajul artei lor, a 
milioanelor de oameni ce ii urmă
resc ; transmiterea unor idei înain
tate, unor sentimente nobile în rin- 
dul unor mase cît mai largi. In a- 
cest sens eficiența educativă, as
pect asupra căruia a insistat secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și la Con
sfătuirea de lucru de la Mangalia, 
principalul țel — constituie totodată 
și principalul criteriu al programu
lui de activitate a amatorilor. Este 
tema care a revenit, semnificativ, 
și într-o consfătuire cu instructorii 
de teatru, montaje literare și tea
tre de păpuși, care a avut loc la 
București — sub egida I.C.E.D. — 
respectiv a Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Cum era și firesc, majoritatea in
tervențiilor au relevat importanța 
repertoriului formațiilor de ama
tori. S-au făcut referințe la bunele 
tradiții create, (un fond de piese 
scurte constituit și mereu împros
pătat, o metodologie a difuzării și 
recomandării lui etc.), la orientă
rile fertile afirmate, ce se cer con
tinuate și îmbunătățite. Ediția a 
V-a a festivalului este o ediție spe
cială, o ediție jubiliară. In 1984 se 
vor sărbători 40 de ani de la revo
luția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialis- 
tă, ceea ce presupune îmbunătăți
rea .și. îmbogățirea conținutului e- 
ducativ, patriotic, a spiritului com
bativ, revoluționar al tuturor ma
nifestărilor.

tre amatori : Iulian Margu, C. 
Banu, alături de Gh. Brăescu, Ion 
Neagu ș.a. — care au fost in
citați să scrie sub solicitările mai 
directe ale realității, stimulați de 
nevoia unor formații de amatori de 
a stabili un dialog cît mai direct cu 
spectatorii. Au fost transfigurate 
cu patos și credință și cu mari 
strădanii de compoziție piese cu 
tematică istorică.

Amatorii au făcut admirabile res
tituiri (Paul Everac ne-a evocat in 
termeni de o neobișnuită căldură 
felul emoționant în care amatorii 
din Cisnădie au repus în circuitul 
vieții teatrale naționale „Săptămî- 
na luminată" a lui Mihai Săulescu 
— unul din multele posibile).

Amatorii cultivă prin tradiție ge
nul scurt. Dar iată că în repertorii 
și-au făcut din ce în ce mai mult 
apariția și piesele de întindere. 
Există trupe, chiar mai mici, cu un 
remarcabil exercițiu in acest sens, 
cu suflul și pregătirea necesare. 
Ele trebuie să fie încurajate, aju
tate. Formația de teatru din Ale
xandria (rețeaua sindicate- învăță- 
mînt) a obținut premiul al doilea 
pe țară cu „Hanul de la răscruce" 
de Horia Lovinescu, spectacol cu 
aproximativ 30 de reprezentații, 
urmărite cu multă atenție. Reușita 
unei montări de atare dificultate 
este rodul unei vechi, tenace și 
dăruite pregătiri anterioare, ne ex
plicau Eugenia și Marcel Stănescu, 
vorbind elogios despre rolul regi
zorului animator — actorul Dan 
Dinuleseu (temă asupra căreia Va 
trebui să revenim altădată).

„Chiar atunci cînd reușitele nu 
sînt prea mari, contactul cu opere 
dramatice de anvergură, cu perso
naje puternice, cu probleme im
portante, este generos, mai pro
fitabil nu o dată decît cel cu piese 
mărunte", aprecia prof. univ. Ilea
na Beriogea (decan la I-A.T.C.).

plică ca premisă — o investigație 
etică și sociologică. Ceea ce presu
pune, cum vom vedea, lucrări dra
matice de o anumită factură : mai 
apropiate de anchetă, dezbatere, de 
reportajul dramatizat, de teatrul a- 
gitatoric, de spectacolul manifest. 
Ne amintim cu plăcere de o an
chetă pe un caz concret (Casa de 
cultură din Galați). Ne mai amin
tim cu plăcere de o formație de 
teatru nescris care lua la „scărmă
nat" pe leneșii satului, cu un umor 
popular de o vervă inegalată. Ne 
amintim de „Puterea și adevărul", 
jucat în hala unei mari uzine. Și 
exemplele ar putea continua. Să 
admitem această clarificare de pro
gram ca deplină (ceea ce e o con
venție — căci .este incă destul de 
făcut în acest sens !) și să trecem 
mai departe. Pînă la un punct re
pertoriul optim este o problemă de 
informare. Această informare este, 
categoric, in ultima vreme, cu mult 
mai bună decît în perioadele an
terioare. Strădaniile editurilor care 
au scos multe volume de drama
turgie, alb revistei „Teatrul", pu
blicațiile I.C.E.D., tipăriturile cen
trelor de îndrumare, județene (care
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Formația de teatru nescris din comuna Bogdan Vodă (Maramureș)
Foto : A. Fărcaș

ar trebui să circule mal bine din
tr-o parte în alta a țării !) propun 
atenției, anual, un număr impre
sionant de piese, observa Petre 
Nicolae, director la Centrul ju
dețean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă din județul Dolj... . .

Centrelor de îndrumare- a crea
ției le revin în continuare, în 've
derea recomandărilor — obligații 
de „a cerne" aceste oferte ia sita 
valorii, a exigențelor actualității și 
de a cîntări adecvarea textelor a- 
îese la posibilitățile și țelurile edu
cative urmărite de fiecare trupă. 
Căci mai ales în faza de masă a 
ediției precedente, dar chiar și în 
celelalte s-au strecurat și destule 
texte minore, care nu stimulau 
creația, nici atitudinea, care nu a- 
trăgeau spectatori.

Lăudabil, așadar, faptul că în mai 
multe județe, printre care Giurgiu, 
așa cum arată Elena Prangati, cen
trele de îndrumare au procedat la

Un domeniu deficitar: 
dramaturgia satului contemporan

De la un punct Încolo chiar și 
cea mai cuprinzătoare cunoașterea 
dramaturgiei nu se dovedește sa
tisfăcătoare.

Există domenii ale vieții sociale 
și politice, zone de activitate care 
nu și-au găsit o reflectare pe mă- 
Bură. O mare parte a formațiilor 
de amatori se adresează locuitorilor 
din sate. Se manifestă însă o evi
dentă sărăcie a pieselor inspirate 
din frămîntările, problematica oa
menilor care lucrează în acest me
diu, în agricultura noastră socia
listă.

„Oamenii au sentimentul că auto
rii nu cunosc viața satului" — 
afirma Gheorghe Lupașcu. Instruc
torul centrului de îndrumare din 
Brăila făcea un apel' la Uniunea 
scriitorilor în sensul stimulării 
creației pe această temă și pro
punea lansarea unui concurs. De
sigur, e mai greu să demonstrezi 
o atare necunoaștere, dar este un 
fapt cert că nu avem la ora actuală 
o bogată și adevărată dramaturgie - 
a satului contemporan.

în acest context, cultivarea unor 
modalități de teatru folcloric si ne
scris reprezintă fericite încercări de 
a rezolva tema cu resurse locale.

„Pentru a apropia teatrul de via
tă. pentru a-i da caracter combativ, 
pentru a-i accentua caracterul de 
dezbatere, agitatoric. în cadrul unei 
colectivități am stimulat apariția 
teatrului nescris de la Malu Mare", 
ne spunea Petre Nicolae. Și iată că

Confruntarea
Măsura cea mai exactă a eficien

tei formațiilor de amatori ar fi re
zonanța in inimi, ecoul în con
științe. Dincolo de evidenta înșelă
toare uneori a reacțiilor spontane, 
nu există încă nici „detectoare", 
nici „cintare" adecvate acestor 
procese intime. Oricît de imperfec
tă — o cifră, cea a numărului de. 
spectatori, rămîne un instrument de 
bază al aproximării eficientei spi
rituale (cînd e vorba de realizări 
compatibile cu acest tel !). Evalua
rea contactelor cu publicul, apre
cierea reacțiilor acestuia, recep
tarea opiniilor, a gustului, a 
„orizontului de așteptare" ale aces
tui public constituie teme ale 
cercetării teatrologice. Iată o ob
servație foarte semnificativă, a- 
parținînd lui Nicolae Simion, ac
tor la Teatrul „Ion Creangă": „Ac
torii amatori repetă foarte mult 
și evoluează mai mult in fața co
misiilor de vizionare la concursuri. 
Ei trebuie să joace, să se bucure de 
rodul eforturilor și muncii lor". A- 
ceasta înseamnă că. uneori, o acti
vitate destinată unui larg și per
manent circuit public devine, para
doxal prizoniera unei preocupări 

o filtrare și ierarhizare valorică a 
materialului existent pentru reali
zarea pe ansamblu a unui reper
toriu de ținută artistică, de actuali
tate problematică, apt să interese
ze, să educe.

Buna relație cu scriitorii consa- 
crați manifestată pînă acum are 
șaijse's să' continue. Amatorii cerce* 
tedză cu interes dramaturgia con
temporană, dornici sâ afle acele 
piese apte .să evoce evenimentele 
de la 23 August și acea perioadă 
de romantism revoluționar ce a 
precedat și urmat această dată, rea
lizările celor 40 de ani ce au trecut 
de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, lucrări care, transfi
gurate cu dăruire, să-i ducă pe oa
meni spre pilda și faptele celor ce 
au deschis un nou drum, un nou 
destin țării și poporului nostru, și 
care azi, prin activitatea lor exem
plară, contribuie nemijlocit la pro
gresul României socialiste.

acest tip de teatru (du tradiție în 
alte părți ale tării) s-a dovedit e- 
ficient.

Asemenea inițiative nu compli
nesc însă necesități de repertoriu 
ce se cer a fi rezolvate prin oferta 
dramaturgilor. Mișcarea de amatori 
are nevoie de mai multe piese de 
actualitate, piese de teatru politic, 
de teatru document și anchetă, cu 
un caracter mobilizator.

Rămîn în continuare ca mari de
ziderate — acele piese inspirate din 
evenimentele construcției socialiste, 
în care munca si creația comunistă 
să apară ca un moment suprem al 
existentei. Rămîn în continuare 
actuale dezideratele privind dra
maturgia eroilor exemplari ; acele 
piese care să evidențieze formele 
dăruirii patriotice, ale creației isto
rice — azi, care să adîncească mo
mentele opțiunii comuniste și cele 
ale declanșării și efectelor elanului 
revoluționar.

„Vom fi cu toții beneficiarii Ca
nalului Dunăre — Marea Neagră. 
Sintem însă și martori direcți la 
uriașele investiții de muncă și 
creație, de talent, energie, la fap
tele de eroism ale constructorilor 
acestui obiectiv ori ale constructo
rilor de poduri. Am dori mult să 
putem juca o piesă inspirată din 
viața și faptele lor" — afirma pro
fesorul Gheorghe Pîndichi de la 
Medgidia, oraș cu 50 000 de locui
tori. cu două săli de spectacole și 
cinci colective de teatru amator.

cu publicul
excesive și exclusive pentru cîști
garea unui concurs. în dauna con
fruntării frecvente cu publicul.

Numărul mare de spectacole 
conferă încredere, dă putere de 
muncă pentru alte montări, obser
va Dan Dinuleseu, actor al Teatru
lui „Nottara", pasionat al muncii 
cu amatorii, militind pentru conju
garea eforturilor menite să ducă la 
sporirea audienței, la intensificarea 
relației amatorilor cu publicul, la 
creșterea numărului beneficiarilor 
muncii lor.

Această ..cale de întreținere a 
entuziasmului", coincide cu rațiunea 
de a fi a mișcării de amatori.

Evident, este de datoria organi
zațiilor obștești de a colabora mai 
bine cu mișcarea de amatori, de a 
menține un mai viu și egal interes 
pentru realizările acestora. După 
cum este de datoria forurilor cul- 
turaie județene să continue tradiția 
„săptămînilor" teatrale, a „festiva
lurilor", a tuturor acelor acțiuni 
care fac din manifestările amatoare 
— deopotrivă. o sărbătoare și o 
permanență.’

Natalia STANCU

ÎN S PR!JI NUL PR O DUCȚIEI

PROPAGANDA VIZUALĂ
popularizează, critică, mobilizează
Ne propunem să abordăm, în rin- 

durile de față, cîteva probleme pe 
care le ridică propaganda vizuală in 
două unități economice din muni
cipiul Galați : întreprinderea meca
nică navală și întreprinderea navală 
de elice — INETOF. Desigur, nu vom 
insista asupra considerațiilor teore
tice privind rostul și menirea propa
gandei vizuale. Instrucțiuni și indi
cații date cu diferite prilejuri, acțiu
nile organizate — și în județul Galați
— au pus in evidență rolul deosebit 
de important pe care trebuie să-l 
aibă propaganda vizuală în unirea 
eforturilor oamenilor muncii. în mo
bilizarea acestora Ia realizarea sar
cinilor ce le revin ; sarcini concrete, 
diferite de la o unitate la alta, de 
la un loc de muncă la altul, după 
cum diferite sînt, in mod firesc, rea
litatea umană, nivelul de pregătire
— profesională, politică — de Ia un 
colectiv la altul.

întreprinderea mecanică navală.- 
Aici există preocupări constante 
pentru organizarea unei propagande 
vizuale adecvate, funcționale, capa
bilă să se integreze organic în edu
cația politică a oamenilor muncii. Să 
observăm cum arată ea. încă de la 
intrarea in unitate — locul cel mai 
frecventat, desigur — atenția este 
atrasă de mai multe panouri și vi
trine : tabloul fruntașilor în între
cerea socialistă — individual și pe 
secții — graficul întrecerii socialiste, 
dar și o vitrină intitulată „Aspecte 
de neglijență și dezordine în cadrul 
întreprinderii".

Să insistăm asupra acesteia din 
urmă. Imaginile surprind, locuri în 
care mai e nevoie de o mină de gos
podar ; aceștia — potențialii gospo
dari — sînt și numiți, dealtfel : fac
tori de răspundere din secții și ate
liere. de la comitetul U.T.C. etc. 
„Chemarea sirenei" se intitulează 
gazeta de perete a comitetului, de 
partid, comitetului ...................
comitetului U.T.C. 
dere. Dealtfel, 
părțită între acești factori, 
ma ediție a anului 1984 
articol închinat zilei de 
nuarie, unde se vorbește 
importanța și semnificația _____
Același eveniment este cumva racor
dat, intr-un alt articol, la preocupă
rile tinerilor, transcriindu-se rezulta
tele economice obținute de unitate 
anul trecut. Viața organizației U.T.C. 
mai este prezentă și prin rezultatele 
întrecerii; Da, acum merită să tran
scriem cite ceva: la acțiune au parti
cipat în 1983 un număr de 2 136 ti
neri ; dintre ei, 1 952 și-au îndeplinit 
sarcinile de plan, iar 15 la sută au 
absentat nemotivat ; 25 de tineri sînt 
autori de inovații și invenții cu o 
eficiență de 310 000 lei ; s-au înre
gistrat 4 347 ore de muncă pentru 
gospodărirea uzinei și a orașului. E 
mult, e puțin? Legăm ultima cifră de 
unele imagini de la vitrina din apro
piere, menționată mai sus. Ce invită 
și organizația U.T.C. din întreprin
dere să facă mai mult pentru gospo
dărirea unității. Deci ochiul atent 
al propagandei vizuale observă, criti
că și mobilizează. Să sperăm, cu

sindicatului și 
pe întreprîn- 

gazeta este și îm- 
Pri- 

un 
Ia-

are
24
despre
Unirii.

Foto : Eugen Dichiseantt

IMNELE UNIRII
în vadul larg . al liricii 

patriotice săpat prin veacuri 
de șuvoaiele necontenite 
ale generațiilor de poeți și 
slujitori ai scrisului dis
tingem, dincolo de înfăp
tuiri și stiluri caracteristice 
fiecărui creator în parte, 
cîteva gînduri esențiale a- 
șezate ca lespezi de temelie 
în tot ceea ce a realizat 
spiritualitatea românească. 
Printre acestea, ideea de 
unitate și necesitatea unirii 
își au, pe lingă un contur 
bine definit, numeroase ra
mificații în întreg trupul 
liricii patriotice, de care 
numai artificial și forțat le 
putem separa. Este firesc 
să ne întrebăm de unde 
vine atracția permanentă 
pentru o temă de-o vîrstă 
cu literatura noastră cultă, 
începută de Varlaam și ne
părăsită niciodată’ pînă in 
zilele noastre. Aceasta s-ar 
putea explica prin faptul 
că unitatea națională a con
stituit pentru poporul ro
mân un proces mereu ac
tual. Pe acest pămint 
milenar, vechiul popor al 
dacilor s-a impus antichi
tății prin coeziune, su
portul tăriei împotriva vi
tregiilor timpului. Poporul 
nostru a cunoscut dintr-un 
început unitatea si nu
mai complicata țesătură 
a vremilor l-a împiedicat 
să se mențină astfel. Con
tinua aspirație spre unitate 
trebuie înțeleasă ca voință 
de continuitate a celui mai 
vechi popor de pe aceste 
locuri de a se regăsi în 
condiția lui firească și pri
mordială.

Poezia, alături de Istorie, 
a fost expresia cea mai fi
delă a unei conștiințe de 
neam moștenite. Ea este 
pusă pregnant in evidență 
și de recentul volum „An
tologia Unirii, 1918—1983", 
tipărită la Editura Cartea 
românească prin grija 
unui colectiv de scriitori. 
Această conștiință se în
toarce cu milenii în urmă, 
către prototipul istoric, 
aproape un mit așa de 
vechi ineît parcă se con
fundă cu natura. O poezie,

„Antologia Unirii 1918 
—1983", Editura „Cartea 
românească". 

rezultate și eficiență mai vizibile în 
viitor.

In atelierul mecanică-prelucrări 
atrag atenția mai multe chemări. Se 
referă la economisirea energiei elec
trice. Iată două dintre ele : „Dacă 
fiecare economisește zilnic cel puțin 
1 kWh energie electrică pe utilaj, 
anual unitatea noastră poate obține 
economii de 68 425 kWh, reprezen- 
tihd consumul total al uzinei pe 40 
de zile. Nici o mașină sau instalație 
să nu funcționeze în gol!". Cealaltă 
chemare precizează că : „Un strung 
care merge în gol 10 minute pe zi 
consumă într-un an 3 060 kWh ener
gie electrică, echivalînd cu consumul 
de energie necesar prelucrării unui 
rulment de la macaraua de bord. 
Luați toate măsurile pentru evitarea 
mersului în gol al utilajelor !“. Sînt 
chemări concrete, dar mai ales con
vingătoare. Care a fost eficiența lor?

însemnări 
din două întreprinderi 

gălățene

De la serviciul mecano-energetic 
aflăm că economiile unității la ener
gia electrică pe 1983 s-au ridicat la 
345 MWh.

îl întrebăm pe Gh. Marian, șeful 
atelierului mecanică-prelucrări: „Cum 
folosiți exemplele fruntașilor de aici 
la mobilizarea oamenilor muncii la 
rezolvarea sarcinilor de producție ?“.

întrebarea îl surprinde oarecum. 
Facem apoi precizarea că este vorba 
despre cazul frezorului Vasile Ștefan, 
șef de brigadă, care a obținut recent 
locul III pe țară la olimpiada frezo
rilor. „Desigur, este un specialist 
foarte bun. Ne mîndrim cu el. Oa
menii îl cunosc..." îl cunosc, dar nu 
toți de aici și din uzină îl urmează. 
Că este așa o atestă cifrele, date mai 
sus, privind aportul tinerilor. De 
aceea poate că popularizarea exem
plelor frumoase, ale fruntașilor ar fi 
salutară, filai ales că tot aici, în acest 
atelier, cu ani în urmă exista acest 
obicei :. de a evidenția la loc vizibil 
exemplul celor mai buni specialiști, al 
celor mai harnice colective. Fruntași 
există și acum, numai vechea iniția
tivă a fost abandonată... O regăsim, 
în schimb, la sculărie. „Urmați 
exemplul tov. Șerban Costache, care 
in 30 de ani de activitate nu are nici 
o absență nemotivată și nici o întîr- 
ziere de la program." „Chiar așa 
stau lucrurile, tovarășe Șerban ?" îl 
întrebăm pe conștiinciosul muncitor. 
„Chiar așa". „Dar colegii dumitale 
de muncă te urmează ?“ „Cei mai 
mulți o fac". înseamnă că exemplele 
pozitive folosesc, ajută întregului co
lectiv al unității. Evident, acolo unde 
există preocupare constantă, propa
ganda vizuală e mereu nouă, pe 
fază, concretă, cu finalitate și efi
ciență. Unde nu, gazetele de perete 
au ediții învechite („Montatorul" 
de la mecanlcă-montaj), iar „vitrine

cum este „Grădiște" de 
Lucian Blaga, recompune 
un peisaj ce-și trimite 
„semnele" de sub învelișul 
ierburilor r „Sub pași, 
pe-acolo, mai răsună / sub 
bolovani și flori / acoperite 
bolți. Sunt tainițe de mii 
de ani / adăpostind în ele 
amfore rotunde". O istorie 
glorioasă se află chiar sub 
tălpile noastre, aici găsim, 
cum spune poetul, „supre
mele izvoare" ale vieții. 
Dacă îndepărtatele noas
tre obîrșii nu au scă
pat poeziei, tot prin poeți 
avem și primele evocări 
ale eforturilor de reconsti
tuire a unității. Aceasta se 
întoarce, in viziunea lui

nești / Și-a patriei cinsti
re" poezia nu a încetat să 
asocieze sentimentul iubirii 
de țară cu expresia rostită 
a acestuia, limba națională. 
George Sion, Alexe Matee- 
vici. Victor Eftimiu, Vasile 
Nicolescu și atîția alții au 
văzut în limbă un perma
nent temei de unitate, 
preamărindu-i virtuțile, 
rosturile ei de moștenire 
perpetuă și legătură între 
generații.

Odată cu intensificarea 
acțiunilor de realizare a 
unității de stat, și partici
parea poeților, a scriitorilor 
în ansamblu la susținerea 
împlinirii acestui ideal se
cular s-a situat la un ioc
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Eminescu, în epoca lut 
Ștefan Voievod, cînd, într-o 
imagine hiperbolică se 
preamărește un vis : „Eu 
văd o stîncă albă, o stîncă 
de argint, / Lucind prin 
veacuri negre, prin mute 
mări lucind, / Și văd că-n 
lumea asta fu-i umbra-i de 
lumină, / Acea sublimă 
stîncă ce stă cu capu-n 
cer / E-unirea românimei... 
E visul meu de fier..." 
(„Mira"). Heliade-Rădules- 
cu a închinat o epopee lui 
Mihai Vodă Viteazul, pri
mul ce avea să refacă uni
tatea noastră fundamenta
lă. Pentru poezie, domnito
rul a devenit un simbol 
perpetuat la toți marii noș
tri scriitori și numai in ju
rul acestui moment s-ar 
putea alcătui o antologie 
lirică semnificativă din 
toate punctele de vedere.

Conștiința de neam, ca 
suport al unității s-a făcut 
nu numai prin redescoperi
rea obirșiilor și a persona
jelor reprezentative, ade-^ 
vărați eroi promotori de” 
ideal, cum au fost fidel re
flectați în poezie prin 
chipul lui Horea, Avram 
Iancu, Bălcescu. Cuza și 
atîția alții, ci și prin sub
linierea unității de limbă. 
De la acel „testament" pro
verbial al Văcărescului : 
„Las vouă moștenire / 
Creșterea limbei rema

de frunte. Versurile atît 
de populare ale lui Alec- 
sandri au rămas înscri
se în conștiința națiu
nii ca model de participare 
directă a creatorilor Ia re
alizarea Unirii. Versurile, 
proza, articolele de ziar, 
proclamațiile au fost for
me nemijlocite de acțiune 
a scriitorilor pe frontul 
atotcuprinzător al luptei 
pentru unitatea sa, ceva 
mai tîrziu, pentru indepen
dență. Pentru că unitatea a 
fost asociată întotdeauna 
libertății dinlăuntru și din 
afară, propășirii în toate 
planurile. „Ce-aș vrea", se 
întreba Macedonski... „Aș 
vrea odată iubita-mi țară / 
Să se ridice din somnul 
său / Și cu glas tare să 
strige : Piară / Al Româ
niei orice rău !“ A fost ne
cesar ca unitatea dobindită 
să devină pîrghia progre
sului general al țării, fac
torul decisiv al unei vieți 
în libertate.

Un loc substanțial în an
tologia amintită îl ocupă 
versurile legate de înfăp
tuirea Unirii din 1918. Ovid 
Densusianu, Aron -Cotruș, 
Ion Băilă, Valeriu Bora, 
Horia Petru-Petrescu au 
fost ecoul nemijlocit al ac
tului istoric al Unirii de la 
Alba Iulia. Cetatea de 
scaun transilvană preia,

le calității" prezintă numai lucrurile 
bune (la mecanică-prelucrări).

La întreprinderea navală de cllee 
— INETOF ne atrag atenția mai 
mult aspectele nedorite. Iată unul 
dintre ele. La vreo patru gazete de 
perete intilnim același articol, tras în 
copie, cu titlul „Economisirea severă 
a energiei —' în interesul întregii so
cietăți", semnat de secretarul comite
tului de partid pe unitate. Constan
tin Zăbavă. Citim articolul. Nu are 
nici o legătură cu realitatea din uni
tate, făcind doar un apel general la 
economisirea energiei, electrice, apel 
oportun, desigur, dar mai potrivită ar 
fi fost poate o menționare concretă, 
diferențiată pe secții, a situației. 
Aflăm că in ultima perioadă condu
cerea unității și comitetul de partid 
realizează controale zilnice, inopina
te — multe pe timpul nopții — la 
locurile de muncă. îi sugerăm to
varășului secretar al comitetului. de 
partid să se inspire din rezultatele 
unui asemenea control pentru viitoa
re articole. Va fi mai util și mai efi
cient să se procedeze astfel. Tot aici 
găsim abandonată o inițiativă, apre
ciată la vremea lansării ei. La turnă
toria de oțel, la turnătoria de ne
feroase, în alte secții am întîlnit 
inscripții care anunțau : „Recordul 
nostru la piese turnate este... Am 
realizat in decada..." în spatiile libe
re se treceau periodic cifrele res
pective care mobilizau prin compa
rație. Acum nu mai este trecut ni
mic. Au rămas doar aceste panouri 
vechi, înnegrite de vreme, pe lingă 
care toți trec fără să le mai priveas
că nimeni. Iată însă și o măsură care 
rezistă : la turnătoria de neferoase 
„Panoul întrecerii" este ta zi, cu re
zultatele trecute conștiincios, în 
dreptul fiecărui schimb, al fiecărei 
formații. Deci se poate și așa. Cînd 
există preocupare...

Discuțiile cu Emil Enache, secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea mecanică navală, și Du
mitru Ene, secretar adjunct cu pro
paganda la întreprinderea navală de 
elice — INETOF, au evidențiat 
exact acest adevăr Simplu : funcțio
nalitatea, eficiența propagandei vi
zuale depind de preocuparea dovedi
tă de activiștii din' întreprindere, de 
toți cei care au datoria să o facă 
mereu vie, mereu atentă la reali
tatea umană, la sarcinile trasate de 
conducerea partidului. Iar acest ade
văr nu mal trebuie nici explicat, nici 
dovedit. Rostul propagandei vizuale, 
al propagandei în general este bine 
știut de către cei care lucrează in 
acest domeniu. Neconcordanțele care 
apar uneori între ceea ce se știe și 
cum se aplică sînt cauzate, credem, 
de modul în care își duc la îndepli
nire îndatoririle cei in cauză, de mă
sura în care propaganda vizuală, esta 
ferită de formalism șl schematism, 
de gradul in care cei care o fac sint 
convinși el înșiși că prin aceasta pot 
să contribuie efectiv la îmbunătă
țirea activității politice la locurile 
de muncă, in unități.

Dan PLAEȘU
(corespondentul „Scînteii”

simbolic, toate energiile șl 
aspirațiile de unitate la 
poeți din cele mai diferite 
generații. Laudă tării uni
te aduc Ion Pillat si Adrian 
Maniu, Ion Vinea sau Lu
cian Blaga. Expresia, fără 
a-și pierde caracterul im- 
nic, se rafinează prin su
prapunerea mai multor 
planuri de reprezentări fi
gurative, prin recurgerea 
la proiecția mitică.

Poezia Unirii cunoaște o 
nouă resurecție în deceniul 
al VII-lea. Poeți din toate 
generațiile, de la Arghezi, 
Zaharia Stancu șl Mihal 
Beniuc la Ștefan Aug. Doi
naș, Geo Dumitrescu sau la 
Grigore Hagiu, loan Ale
xandru, Gheorghe Pituț, 
Adrian Păunescu, ion 
Gheorghe, Olah Istvăn, Ni
colae. Dragoș, Constanța 
Buzea sau pînă la cei mal 
tineri abia sosiți în cetatea 
liricei, topesc ideea unirii 
în sentimentul atotcuprin
zător al iubirii pentru acest 
pămint. Fie că evocă per
sonalități ale istoriei cum 
fac Ion Barbu sau Radu 
Stanca, locuri ca Alba Iu
lia sau Cîmpia Libertății, 
momente din derularea e- 
venimentelor ca Radu 
Boureanu, Emil Botta, ori 
peisajul țării de dincolo de 
munți in cuprinderea lui 
ca la Ion Brad, Al. Andri- 
țoiu, Ion Horea, Nichita 
Stănescu sau Marin So
rescu, poezia scrisă în a- 
ceștl ani se relevă ca au
tentică participare la desti
nul actual al țării într-o 
paletă expresivă de o va
rietate atotcuprinzătoare. 
Mai mult ca oricînd ideea 
de unitate a devenit temă 
fundamentală a poeziei 
noastre, întinzîndu-și ante
nele sensibile în toate 
locurile ce pot sugera ata
șamentul profund al aces
tui popor la tot ceea ce au 
împlinit înaintașii, la mi
siunea ce-i revine în pre
zent pentru a dezvol
ta această zestre a pa
triei socialiste. Datorie 
legitimă, de care poeții 
contemporani, poezia și-au 
legat cele mai nobile aspi
rații și unele dintre cele 
mai durabile împliniri.

Emil VASILESCU
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Tovarășului GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, vă adresez dumneavoastră, tuturor membrilor parti
dului, sincere felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea 
consacrată promovării intereselor oamenilor muncii danezi, întăririi uni
tății de acțiune a tuturor forțelor muncitorești, populare din Danemarca, 
împlinirii aspirațiilor lor de progres, bunăstare și pace.

Doresc să reafirm, totodată, dorința noastră de a dezvolta în continuare 
relațiile prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 
Popular din Danemarca in interesul popoarelor român și danez, al cauzei 
păcii, dezarmării și securității in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, folosesc prilejul pen
tru a vă adresa cele mai cordiale salutări și urări de noi succese in făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru fericirea și progresul 
poporului frate român.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

REALIZĂRI SOCIAL-EDILITARE

ÎN LOCALITĂȚILE PATRIEI
r

VASLUI : 40 000
în noile și modernele cartiere 

muncitorești ale orașelor Vaslui, 
Bîrlad, Huși și Negrești, lucrătorii 
șantierelor întreprinderii județene 
de construcții-montaj au predat 
beneficiarilor primele 180 de apar
tamente din planul pe acest an. în 
același timp, în noile ansambluri 
de locuințe se află în stadii avan
sate de execuție alte 650 de apar-

de apartamente
tamente din cele peste 2100 cite 
sînt prevăzute a se construi în 1984. 
Numărul total al apartamentelor 
construite în județ în anii socialis
mului se ridică la aproape 40 000, 
ceea ce înseamnă că trei sferturi 
din populația urbană locuiește a- 
cum în casă nouă. (Petru Necula, 
corespondentul „Scînteii").

RÎMNICU SĂRAT: Un nou spital dat în folosință
La Rîmnicu Sărat a fost pus la 

dispoziția populației un nou și mo
dern spital cu 445 paturi, înzestrat 
cu aparatură medicală de înalt ni
vel tehnic. Noul așezămînt de să
nătate asigură creșterea capacității 
de spitalizare a orașului Rîmnicu 
Sărat la peste 700 paturi.

Datorită importantelor fonduri de 
investiții puse la dispoziția județu-

lui Buzău în ultimii 18' ani, cei 
peste 530 000 de locuitori beneficia
ză în prezent de 9 spitale, 131 de 
dispensare medicale și 6 policlinici, 
încadrate cu 767 de medici, 400 de 
creșe și grădinițe în care fac pri
mii pași în viață peste 20 000 de 
copii. (Stelian Chiper, coresponden
tul „Scînteii").

REGHIN : Se dezvoltă zestrea urbanistică
în ultimii ani, în orașul Reghin 

s-au construit noi și moderne car
tiere : „Mihai Viteazul", „Iernu- 
țel 1“ și „Iemuțel II". „Pomilor- 
Livezilor" și „Mihai Eminescu". 
Continuă în ritm intens lucrările 
de construire a cartierului „Sării- 
Topliței", unde s-au dat în folosin
ță peste 500 de apartamente con
fortabile. Acest ansamblu de locu
ințe va contura.' fn final? noul cen-

tru civic al orașului și va însuma 
4 000 de apartamente, școli, creșe 
Si grădinițe, spatii comerciale și de 
prestări servicii către populație. 
De r.emarcat că. în ultima perioadă, 
la dispoziția oamenilor muncii re- 
ghineni au fost puse peste 5 000 
de apartamente, ceea ce a făcut ca 
peste 60 la sută din populația ac
tuală a orașului să locuiască în 
case noi. (Glieorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii")’. ■

In legătură cu Încetarea din viață a lui i.v. andropov

COTIDIAN.
viațăîn legătură cu încetarea din 

a lui I. V. Andropov, marți au con
tinuat depunerea de coroane de fiori 
și prezentarea de condoleanțe la Am
basada Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Au fost depuse coroane de flori 
din, partea Comitetului municipal- 
București al P.C.R., Consiliului popu
lar municipal București și a Consi
liului Asociației de prietenie româ
no-sovietică.

în aceeași zi a avut loc prezenta
rea de condoleanțe din partea Marii 
Adunări Naționale, Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Consiliului National

al Femeilor, Comitetului municipal 
București al P.C.R., Consiliului popu
lar al Capitalei și a Consiliului Aso
ciației de prietenie româno-sovietică.

Au mai fost prezentate, de aseme
nea. condoleanțe de către reprezen
tanți ai unor colective de oameni ai 
muncii din întreprinderi constructoa
re de mașini, chimice, de prelucrare 
a lemnului, precum și din partea 
unor institute de cercetare, proiecta
re și inginerie tehnologică din Bucu
rești.

Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

Soluții economice de înalt randament
(Urmare din pag. I)

-1

Din acest punct de vedere, I.M.G. 
București merge pe un drum bun, 
care trebuie continuat și urmat de 
alte întreprinderi.

Dar nici în această unitate econo
mică nu este valorificată întreaga 
căldură recuperabilă. Astfel, dintr-o 
recentă analiză rezultă că din întreg 
debitul de gaze naturale existent în 
întreprindere, circa % sînt folosite 
la utilaje de la care se poate face 
recuperarea căldurii din gazele de 
ardere. Lucru pe care, dealtfel, 
specialiștii de aici și l-au propus 
pentru viitor.

Iată numai un exemplu, dar ase
menea măsuri se pot aplica și în 
alte întreprinderi importante, ce au 
în dotare utilaje energointensive, 
cum sînt „23 August" București, 
combinatele de utilaj greu din Iași 
și Cluj-Napoca, întreprinderea de 
osii și boghiuri Balș etc., unde căl
dura rezultată din procesele tehno
logice practic se pierde, risipindu-se 
în atmosferă.

Cauza neadoptării unor măsuri 
ferme în aceste domenii este lipsa 
de preocupare a celor puși să re
zolve aceste probleme — începînd 
cu cercetarea și proiectarea. De 
aceea nici pină acum nu sînt stabi
lite soluții tehnice clare pentru rea
lizarea instalațiilor recuperatoare 
energetice în măsură de a fi gene
ralizate. Concret', s-a mers pe o cale 
greșită, adoptată superficial, fără 
baze științifice, subestimîndu-se pro
blema. tehnică și anvergura ei. Ast
fel. la multe cuptoare s-a preconizat 
soluția de a se monta cazane recu
peratoare de abur saturat cu tempe
ratura 170—190°C ignitdbulare. scum
pe, cu consumuri mari de metal și

automatizare complicată. Se prevedea 
amplasarea lor la baza coșurilor. în 
sistemele centralizate de evacuare a 
gazelor de ardere, cu canale colec
toare de fum din zidărie, la care 
sînt racordate pînă la 10—14 cup
toare. scontindu-se pe temperaturi 
ale gazelor de ardere de 350—600’0. 
Făcîndu-se măsurători, s-a constatat 
că în punctele de racord, unde ur
mau să se monteze aceste cazane 
recuperatoare. în condițiile de func
ționare curentă a cuptoarelor tem
peratura gazelor de ardere este sub 
200°C datorită infiltrațiilor de aer 
fals, ce răcesc sensibil gazele arse.

Care sint totuși soluțiile ce se pot 
aplica, eliminîndu-se riscurile unor 
eșecuri tehnice ? Este. în primul 
rînd. calea pe care a mers între
prinderea de mașini grele București, 
montînd individual pe cuptoare ca
zane acvatubulare cu consum mic 
de metal, deci mai ieftine, imediat 
după recuperatoarele primare, unde 
gazele arse au temperatură ridicată. 
Literatura tehnică de specialitate nu 
este prea bogată, impunîndu-se apa
riția unor lucrări originale româ
nești. Soluțiile cu acumulare a căl
durii și cazanele de tipul celor de 
mai sus Care pot recupera căldura 
reziduală a gazelor de ardere, fur
nizată de cuptoarele cu regim va
riabil de furifcționare. ni se par cele 
mai indicate, ele fiind aplicate și pe 
plan mondial.

în concluzie, este necesar să de
punem toate eforturile spre ceea ce 
se obține mai ușor, mai economicos 
în acest moment, recuperând căldura 
reziduală a gazelor de ardere, avînd 
deplina încredințare că astfel con
tribuim la realizarea independenței 
energetice a țării.

B Minerii de la Urdari, din cadrul 
Combinatului minier Rovinari, au 
ridicat la peste 10 000 tone canti
tatea de lignit extrasă suplimentar 
de la începutul anului și pînă în 
prezent. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de brigada tineretului. 
Ortacii brigăzii depășesc zilnic sar
cinile de plan cu 15 tone cărbune.

B Oamenii muncii din industria 
județului Buzău întreprind ample 
acțiuni pentru recuperarea materia
lelor refolosibile. In perioada care a 
trecut din acest an au fost atrase 
în circuitul economic 5 800 tone de 
oțel, peste 5 000 tone de fontă, 50 
tone de cupru, 35 tone alamă, sute 
de tone de hîrtie și cartoane.

B S-au încheiat lucrările de 
dezvoltare și modernizare a spita
lului „Tractorul" din Brașov. Tot
odată, au fost create condiții pen
tru înființarea unei secții de boli 
profesionale și a unei moderne 
baze de recuperare, care poale 
asigura o gamă largă de proceduri 
medicale.

B Prin utilizarea pe scară lar
gă a aburului tehnologic și pune
rea în valoare a oxidului de car
bon, gaz recuperat din procesul de 
fabricare a carbidului, gazul me
tan a fost eliminat din consumul 
netehnologic la Combinatul chimic 
din Tîrnăveni.

B Nava „Clăbucet" a flotei ro
mânești de pescuit oceanic s-a în
tors la Tulcea din primul său voiaj 
pe mări și oceane. Producția de 
pește planificată a fost realizată de 
echipajul navei intr-un timp redus 
la jumătate față de cel prevăzut 
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■ Cooperativa de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor din 
Geoagiu, județul Hunedoara, a în
ființat o secție de sifoane și sucuri. 
Numai capacitatea liniei de îmbu- 
teliere a sucurilor este de 1 500 
sticle pe zi, asigurindu-se turiștilor 
sosiți in stațiune și localnicilor pro
duse proaspete, de calitate.

■ Producția curentă a întreprin
derii de confecții Focșani a fost în 
totalitate înnoită. In prezent se află 
în fabricație 68 de modele noi 
licitate în țară și la export.

B Magazinul „Ambianța" 
municipiul Buzău, specializat
prezentarea și desfacerea mobilei, 
unul dintre cele mai moderne din 
țară, găzduiește o atrăgătoare ex
poziție. Alături de noile creații ale 
producătorilor de mobilă buzoieni 
— din Nehoiu, Rîmnicu Sărat și 
Buzău - expozițig oferă garnituri de 
mobilă produse in mai multe fabrici 
de renume din țară.

0 In alte două comune din jude
țul Vaslui, lana și Pogana, au luat 
ființă, prin grija uniunii județene 
a cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor, noi 
brutării, iar în alte șapte comune, 
vechile brutării au fost renovate.

B Biblioteca orășenească din 
Hîrșova a fost redeschisă zilele 
acestea intr-un nou și modern edi
ficiu, care oferă condiții dintre cele 
mai bune pentru punerea in valoare 
a bogatului fond de carte, numă- 
rînd aproape 50 000 de volume, 
pentru lectură și documentare.

B Unitățile de profil din industria 
județului Alba au realizat supli-

mentor, In perioada care a trecut 
din acest an, importante cantități 
de bunuri de consum : 7 000 metri 
pătrați covoare, confecții-textile în 
valoare de 2,5 milioane lei și arti
cole de porțelan-menaj în valoare 
de un milion lei.

B La Stațiunea de mecanizare a 
agriculturii Huși s-a dat în folosin- I 
ță o nouă cantină. Gospodăria sa 
anexă cuprinde 40 de porci, mai 
multe vaci cu lapte, 200 de păsări 
și altele. Este a opta care a luat 
ființă în unitățile de mecanizare a 
agriculturii din județul Vaslui.

■ Un colectiv de cercetători In 
domeniul metalurgiei din Baia Mare 
a pus la punct o tehnologie îm
bunătățită de uscare a concentra
telor cuproase. Noul procedeu fo
losește la uscarea concentratelor a- 
zotul, rezultat ca produs secundar 
din fabricarea oxigenului, și asigu
ră o creștere cu 15 la sută a ca
pacității instalației de uscare.

H Orașul Roșiori de Vede și-a 
sporit zestrea edilitară cu noi 
blocuri de locuințe, prevăzute la 
parter cu unități comerciale și pres
tatoare de servicii către populație.

El Un colectiv de specialiști ai 
Filialei din Tîrgu Mureș a Institu
tului de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru industria 
electrotehnică a realizat un sistem 
electronic de poziționare a electro
zilor de la cuptoarele electrice de 
topit oțel. Prin aplicarea noului sis
tem, consumul specific de energie 
electrică necesară pentru topirea 
unei tone de oțel a fost diminuat 
cu 150 kWh energie electrică.

B Folosirea pe scară largă a 
resurselor locale a dus la diversifi
carea continuă a nomepclatorului 
de produse ale micii industrii din 
județul Teleorman cu noi și va
riate articole de uz casnic și gos
podăresc, împletituri din răchită, 
obiecte de artizanat și covoare, 
produse care sînt tot mai solicitate 
de beneficiarii din țară și de parte
neri de peste hotare.

Telex
Universul femeilor
Emisiune Sn limba maghiară (par- .. . . }
Închiderea programului
țial color)

16,30 Închiderea programului 
20,00 Telejurnal (parțial color)

20.20 Actualitatea în economie
20.30 Tangoul de demult
20,40 Lumea contemporană șl confrun

tările de Idei
20,55 Film artistic (color). „întâmplări 

pe zăpadă". (Premieră pe țară). 
In distribuție : Ilja Richter, Jutta 
Speidel, Catherina Conti, Heinrich 
Schweiger, Heino, Chris Andrews. 
Regia : Franz Antei

22.20 Telejurnal, (parțial color) * Sport
22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 15 februarie, ora 20 — 18 
februarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea și dimineața, 
îndeosebi în centrul țării. Cerul va fl 
variabil, mai mult noros în regiunile 
sudice, unde pe alocuri va ninge. In 
celelalte regiuni, ninsorile vor fi izolate. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu Intensificări de scurtă durată, la 
începutul intervalului, în sud-vestul și 
sud-estul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 18 șl minus 
8 grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între minus 8 și plus 2 grade. în 
partea a doua a intervalului se va pro
duce ceață cu depunere de chiciură. 
In București : Vremea va fl rece, ge
roasă noaptea și dimineața. Cerul va 
fi schimbător. Va ninge slab. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări de scurtă 
durată, la începutul intervalului. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 12 și minus 8 grade, iar maximele 
Intre minus 4 și zero grade. Spre sfîr- 

. șitul intervalului,, ceață cu depunere de, 
chiciură, (Qtilia piaconu, meteorolog, 
de serviciu).
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Jocurile olimpice
de iarnă

Drepturile și avantajele depunătorilor
la C. E. C.

Continuăm astăzi seria convorbirilor despre pregătirile olimpice ce 
le desfășoară mișcarea noastră sportivă. în obiectiv : Dihamo București 
— puternicul club bucurestean. unul dintre pilonii sportului nostru de 
performantă, al reprezentării 
nesti peste hotare, inclusiv pe 
tovarășului Nicolae Petricean,

cu demnitate si cinste a culorilor româ- 
tărimul Jocurilor Olimpice, Ne-atm adresat 
șeful clubului.

vă— Tovarășe Nicolae Petricean, 
rugăm să ne vorbiți despre coordo
natele după care se desfășoară ac
tivitatea de pregătire olimpică la 
clubul Dinamo București.

— întreaga activitate a clubului, 
cu orientare prioritară 6pre pregă
tirea olimpică, se întemeiază pe sar
cinile si cerințele care decurg din 
documentele de partid, din Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceausescu a- 
dresat Conferinței pe tară a miș
cării sportive și din Programul de 
dezvoltare a educației fizice si spor
tului în perioada 1981—1985. Acti
vul clubului, antrenorii si sportivii 
isi consacră toată puterea de mun
că înfăptuirii acestor înalte îndato
riri trasate de partid, în prim-plan 
fiind îndeplinirea obligațiilor de 
reprezentare cu cinste a culorilor 
sportului românesc la marile com
petiții. Biroul executiv al Consiliului 
de conducere al Ministerului de In
terne și Consiliul politic al M.I. 
stipulează sarcini precise în a- 
cest sens, prevăd sprijin multilate
ral și educarea sistematică 
tregului efectiv în spiritul 
driei patriotice.’ al hotărîrii de a 
contribui cu potențialul maxim la 
progresul continuu și afirmarea tot 
mai puternică în lume a sportului 
românesc.

— Care este stadiul actual a! pre
gătirii sportivilor dinamoviști ?

— După mai mult de trei ani de 
activitate. în care eforturile clubu
lui au fost concentrate asupra se
lecției si instruirii sportivilor cu 
perspectivă olimpică, avem în pre
zent nominalizați la loturile repre
zentative ale României 81 de spor
tivi din zece ramuri : caiac-canoe. 
canotaj, lupte, gimnastică, handbal, 
tir, judo. box. atletism si înot. Pe 
măsura apropierii datei Jocurilor 
Olimpice, a crescut numărul de me
dalii cucerite de dinamoviști la com
petiții internaționale semnificative 
— campionate mondiale si europe
ne — de la 15 în 1982 la 25 în 1933, 
ceea ce ne-a oferit o bază de a-

a în* 
mîn-

cinema

mai concretă a șanselor 
ale diferitilor sportivi.
mai precizez că, în temeiul

preciere 
olimpice

Țin să 
indicațiilor primite din partea foru
rilor tutelare, am nominalizat. încă 
de pe acum, în 17 ramuri, 220 de 
sportivi (dintre care aproximativ o 
6ută de juniori) în vederea J.O. — 
ediția 1988. Prin aceasta, înțelegem

roman situat adesea printre
performerii olimpici...

— Nădejdi avem și de la luptători. 
Dacă Nicolae Martinescu lucrează cu 
juniorii la club, în schimb Ion Cer
nea, ca antrenor secund al lui Ion 
Cornean, îi însoțește pe cei zece 
luptători dinamoviști la lotul repre
zentativ. Firește, Ștefan Rusu va fi 
unul dintre candidații principali la 
medalia de aur a categoriei 74 kg, 
dar considerăm că rezultate foarte 
bune pot obține Nicolae Zamfir sau 
Constantin Uță, după cum așteptăm 
confirmări și din partea mai tineri
lor Ilie Miuți și Ion Grigoraș. Și

Ne răspunde azi Nicolae PETRICEAN : 
„LA DINAMO BUCUREȘTI - ÎN PRIM-PLAN, 

REPREZENTAREA CU CINSTE A CULORILOR 
SPORTULUI ROMÂNESC”

să contribuim șl Ia readucerea în 
plan olimpic a echipelor naționale 
de polo, volei și chiar de baschet.

De asemenea, pornind de la faptul 
că Dinamo este un club cu 22 de sec
ții, acordăm atenție și acelor ramuri 
neolimpice — însă cu interes deose
bit în reprezentarea sportului româ
nesc peste hotare — cum sînt rugbi 
și tenis.
, — în opinia dumneavoastră, care 
sînt sportivii clubului Dinamo cu cele 
mai multe perspective de a cuceri 
medalii Ia Dos Angeles ?

— Sînt în lotul reprezentativ de 
caiac și canoe nu mai puțin de 22 
sportivi și sportive ai clubului nos
tru, ceea ce dovedește calitatea școlii 
.antrenorului emerit Radu Huțan. Si
gur, în fruntea acestui grup mșsiv 
se află superperformerul canoe! mon
diale, Ivan Patzaichin, cu trei me
dalii olimpice de aur în palmares, 
nr. 1 în 1983 în ancheta presei spor
tive. Dar șanse la medalii mai dețin 
Dumitru Bețiu, Feodor Gurei, Gheor- 
ghe Titu, Maria Ștefan, posibil și 
alții.

Ca să rămînem în domeniul „rega
telor", așteptăm performanțe și în 
canotaj. Dintre cele șase fete și șapte 
băieți în Iotul reprezentativ presu
pun că se va distinge în primul rînd 
Olga Bularda.

— Luptătorii de la stilul greco-

judokanul Constantin Nicolae, boxe
rii Constantin Tițoiu sau Paul Go- 
lombeanu, ca și Maria Macovei, cam
pioană europeană la tir, trebuie să 
se antreneze cu stăruință, pe măsura 
talentului lor, spre a îndreptăți în
crederea de a fi fost selecționați in 
lotul olimpic.

— După mulți ani. din nou, o tî- 
nără sportivă bucureșteancă s-a aflat, 
concurind cu succes, în rîndurile 
formației române de gimnastică, 
vicecampioană mondială în 1983.

— Vă referiți, desigur, Ia Laura 
Cutina, cel mai bun produs al pe
pinierei noastre din ultima vreme. 
După cum sînt informat, ea va fi pe 
mai departe nr. 3 în echipa națio
nală, după Cati Szabo și Lavinia 
Agache ; totuși, să nu vă mirați dacă 
în formația noastră olimpică va mai 
intra încă o sportivă promovată de 
clubul nostru. Mă gindesc la Simona 
Păucă, foarte talentată și bine pre
gătită. care, destul de recent, a in
trat în pregătire la lotul reprezen
tativ de la Deva. Cred intr-un nou 
mare succes al ©chinei feminine la 
Los Angeles. Din păcate, nu pot fi la 
fel de optimist cu privire la șansele 
formației masculine. Tocmai de 
aceea. în cadrul clubului sportiv șco
lar nr. 7 Dinamo am pus bazele unei 
solide pepiniere : dar roadele le vom 
putea culege mai tirziu.

— Ce ne puteți spune despre con
tribuția clubului dv. la alcătuirea 
echipei naționale de handbal ?

— Mai întîi, vreau să vă spun că, 
după părerea noastră, echipa de 
handbal a României deține astăzi 
mai mult decît altădată atuuri pen
tru cîștigarea 'medaliei olimpice de 
aur. Nicolae Nedef împreună 
Radu Voina și Cornel 
format o 
și cu spirit competitiv, 
cătorii pregătiți la club de Ghiță 
Licu și Valentin Samungi, șase fac 
acum parte din lotul lărgit. Sînt 
convins că dinamoviștii Mircea Be- 
divan, Cornel Durău sau mai tine
rii Tudor Roșea și George Dogărescu 
vor face totul, pentru ca echipa na
țională olimipică să triumfe. Dealt
fel. întreaga muncă politico-educa- 
tivă pe care am desfășurat-o la club 
— cei din conducere, organizațiile de 
partid, corpul tehnic — a avut drept 
țel să determine ca fiecare sportiv 
să facă totul și să dea tot ceea ce 
este mai bun în el pentru a repre
zenta cu onoare culorile 
la marile întreceri.

— Tovarășe Nicolae 
ați fost vreme de opt ani 
fotbal pe lista F.I.F.A., ați arbitrat 
în 20 de țări, știm că fotbalul a fost 
și continuă să fie pasiunea sportivă 
a dv. Ce ne puteți spune, si de pe 
această poziție, despre apropiatele 
jocuri ale echipei Dinamo București 
în „Cupa campionilor europeni" 7

— în pofida unor dificultăți ine
rente întrecerii la un asemenea 
nivel, cred că echipa noastră se va 
prezenta bine pregătită pe toate pla
nurile. Meciurile cu Hamburger S.V. 
au scos la iveală faptul că unii ju
cători pot mult mai mult tehnic, 
tactic și sufletește decît arătau în 
meciurile obișnuite, că ansamblul de 
valoare al formației crește dacă mo
tivarea psihică și pregătirea ating 
un nivel corespunzător. Pe această 
bază, au sporit cerințele antrenorilor 
față de fiecare jucător în perioada 
pregătitoare — un stadiu efectuat cu 
seriozitate și cu ambiție maximă. 
Sper să îndreptățim așteptările iu
bitorilor de fotbal, să contribuim 
concret la ascensiunea rezultatelor 
fotbalului nostru în arena interna
țională.

— La fel sperăm și noi.

c>>
Penu au 

echipă foarte valoroasă 
Dintre ju-

românești

Petricean,. 
arbitru de

■Valeriu MIKONESCU

BELGRAD 14 (Agerpres). — Cea 
de-a 7-a zi a Olimpiadei albe de la 
Sarajevo a avut ca punct de atracție 
proba masculină de slalom uriaș, 
disputată pe muntele Bielașnița. 
Victoria a revenit elvețianului Max 
Julen, cronometrat. în cele două 
manșe, cu timpul de 2’41”18/100. Pe 
locul doi s-a clasat schiorul iugoslav 
Jure Franko, care aduce prima me
dalie la Olimpiadă de iarnă echipei 
țării-gazdă. Locul trei a fost ocupat 
de marele favorit al probei An
dreas Wenzel (Liechtenstein).

Proba de biatlon 10 km, desfășu
rată pe o vreme rece și pe o ză
padă înghețată, a fost cîștigată de 
schiorul norvegian Eirik Kvalfoss, cu 
timpul de 30’53”8/10 (două tururi de 
penalizare), urmat de Peter Angerer 
(R.F.G.), Matthias Jacob (R.D.G.), 
Kjell Soebak (Norvegia). Algeman- 
tas Schalna (U.R.S.S.). Yvon Mougel 
(Franța).

Pe pista patinoarului de la com
plexul Zetra. concursul de patinai 
viteză a continuat cu proba mascu
lină de 1 000 m, încheiată cu mai 
puțin scontata victorie a sportivului 
canadian Gaetan Boucher. înregis
trat cu timpul de l’15”80/100. El a 
fost urmat 
(U.R.S.S.). 
(Norvegia).

Rezultate 
gheață : 1
U.R.S.S. — R.F. Germania 6—1, 
Cehoslovacia — Finlanda 7—2. S.U.A. 
— Austria 7—3. Astăzi, în ultimul tur 
al grupelor preliminare, se vor 
disputa cîteva partide importante : 
U.R.S.S. — Suedia. Cehoslovacia — 
Canada. Finlanda ’ — S.U.A.

în concursul masculin de patinaj 
artistic, după prima zi de întreceri, 
conduce Scott Hamilton 
urmat de francezul 
Simon d.

Astăzi programul 
iarnă cuprinde, la 
proba feminină de 3 000 m. la schi 
alpin, proba feminină de coborâre, 
la schi fond, ștafeta feminină 
4x5 km. Se vor desfășura, de aseme
nea. întrecerile la săniuțe de 2 
persoane.

Pe măsura sporirii veniturilor 
bănești ale populației se creează de 
la un an la altul posibilități pen
tru depuneri tot mai mari la Casa 
de Economii și Consemnațiuni, des
tinate utilizării acestora în timp 
pentru procurarea unor bunuri de 
folosință îndelungată și cu valoare 
ridicată.

Opțiunea de a păstra la C.E.C. 
economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean în parte, care 
hotărăște singur asupra acestui 
lucru. Opțiunea aceasta strict indi
viduală este stimulată si de nume
roasele drepturi si avantaje pe care 
Casa de Economii- și Consemnațiuni: 
le asigură tuturor depunătorilor.

Astfel, statul garantează depune
rile populației la C.E.C.. titularii 
depunerilor sau persoanele împu
ternicite de aceștia puțind solicita 
oricînd restituirea totală sau par
țială a sumelor depuse.

Sumele păstrate la C.E.C., dobîn
zile și ciștigurile atribuite, precum 
și transferul depunerilor pe numele 
moștenitorilor sînt scutite de impo
zite și de taxe.

Titularul unui instrument de e- 
conomisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire în 
favoarea a cel mult două persoane, 
care pot efectua operații de resti
tuire sau lichidări din soldul in
strumentului de economisire respec
tiv. Clauza de împuternicire este 
valabilă numai pe timpul vieții ti
tularului.

După decesul titularului, de soldul 
economiilor pot beneficia persoanele 
indicate de acesta 
testamentară, 
tularul nu a 
testamentară, 
moștenitorilor

te sau excursii. Ciștigurile se acor
dă prin trageri la sorti lunare sau 
trimestriale.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună după cum cred de cu
viință. timp nelimitat, de sumele 
depuse. legea asigurind imprescrip
tibilitatea acestora. De aceeași dis
poziție legală beneficiază si dobin- 
zile. precum si cîstigurile obținute. 
Datorită acestui fapt, dobînzile și 
ciștigurile pot fi încasate, ca si de
punerile, oricînd de depunători.

i

de Serghei Hlebnikov 
Kai Arne Engelstadt

> din turneul de hochei pe 
Iugoslavia — Italia 5—1, 
— R.F. Germania

(S.U.A.),
Jean-Christophe

Olimpiadei de 
patinaj viteză.

® Bocet vesel : VICTORIA (16 28 79) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Un petic dc cer : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Miezul fierbinte al plinii : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
DOINA (16 35 38) — 15; 19,15.
® Program de desene animate : DOI
NA, — 9; 11; 13; 17,15.
• Pasărea de foc spațială — 9,30; 
11,30; 13,30, Dragostea și revoluția —

15,30; 17,30; 19,30: COSMOS (27 54 95). 
O Așteptarea : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
@ Lovind o pasăre de pradă : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Balul de sîmbătă seara : VOLGA 
(79 71 26) — 5; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
O Serbările galante : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30. *
Q Cînd o să vină tata : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
@ Gară pentru doi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45; 
FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 16; 19. 
O Degețica ; FLAMURA — 8,15.
© Fără panică, vă rog : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Fructe de pădure : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Cenușă șl diamant : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
O Nu pot să-ți spun „adio** : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Ultimul tren — 16; Ultimul cartuș 
— 18; 20: PROGRESUL (23 94 10).
© Salamandra : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,45; 
18; 20, GLORIA (47 46 75) — 8,15; 10,15; 
14,15; 16,15; 18,15; 20,15, SALA MICA 
A PALATULUI — 15; 17.15; 20.
0 îndrăgostit la propria dorință : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19.30.
© imperiul contraatacă: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 17;
19.30, MELODIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 
19.

• Zică ee vor zice : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, SCALA (11 03 72) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15.
• Războiul stelelor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
• Legenda lui Ciun Hian : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
O Domnișoara Noorie : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Strada Hanovra : GRIVIȚA
(17 08 58) — 8; 12,15: 14,45; 17,15; 19.45; 
FLOREASCA (33 29 71) — 8,30; 10.15;
14; 16; 18; 20.
• Afacerea Pigot : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.

• Naufragiul : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,30; 19,30, ARTA (213186) —
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Lanțul amintirilor : FLACĂRA 
(20 33 40) — 13,15; 16; 19.

teatre
@ Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19; (sala Atelier) : Harap Alb 
— 19,30; (sala Vasilescu) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Generații 
și stiluri*4. Concert susținut de an
samblul „Musica Nova** — 19; (la

____ prin dispoziție 
în cazul în care ti- 
introdus dispoziția 
sumele se restituie 
legali sau testamen

tari ai titularului pe baza si în 
mitele stabilite prin certificatul 
moștenitor.

Restituirea sumelor depuse 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Conditionarea se face la 
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare pe acest libret sint 
supuse condiției inițiale.

Sumele depuse sint purtătoare de 
dobinzi ori ciștiguri in bani, obiec-

li- 
de

se

Pentru păstrarea în siguranță a 
economiilor bănești personale și 
pentru sporirea acestora prin do- 
bîpzi și qiștigurl, populația are la. 
dispoziție ’ variate forme și instru
mente de economisire. Unul din 
cele mai solicitate și utilizate este 
libretul de economii cu dobindă.

Libretul de economii cu dobindă 
se emite, după dorința depunăto
rului, „la vedere" sau „pe termen". 
Depunerile „la vedere" sînt acelea 
pentru care depunătorul nu stabi
lește un termen de păstrare a ba
nilor la C.E.C. și pentru care se 
acordă o dobindă anuală de 4,5 Ia 
sută. Depunerile „pe termen" se 
fac pentru minimum un an. La do
rința depunătorului, sumele depu
se „pe termen" se pot restitui și 
înainte de împlinirea unui an. Pen- 
ru depunerile „pe termen" se acor
dă o dobindă dc 6 Ia sută pe an, 
iar în cazul în care banii se re
trag înainte de împlinirea terme
nului de un an, dobindă care se 
acordă este de 4 la sută.

Solicitarea largă de care se bucu
ră acest libret se datorește în ace
lași timp și faptului că acesta poa
te fi utilizat de către titular pen
tru efectuarea de operații de depu
neri și restituiri în toate localită
țile din țară. Emiterea acestor li
brete, precum și operațiile ulterioa
re de depuneri și restituiri pot fi 
solicitate la toate unitățile C.E.C., 
precum și la unitățile poștale și 
cooperativele de credit autorizate.

Titularii libretelor de economii 
cu dobindă beneficiază de toate 
drepturile și avantajele generale a- 
cordate prin lege tuturor depună
torilor la C.E.C.

Gospodarii de la
Printre zonele ninse și viscolite 

mult si îndelung, la sfîrșitul sâptă- 
mînii precedente, s-a numărat si 
cea a Predealului. Totuși, prin grija 
edililor locali care au asigurat func
tionarea zi și noapte a utilajelor de 
deszăpezire, circulația pe șoseaua 
națională București — Brașov nu s-a 
întrerupt nici un moment. Pe o ase
menea vreme, mai multi trecători 
decit altădată și-au putut da seama 
de căldura si solicitudinea cu care 
îsi primește si își tratează oaspeții 
..Cabana Timiș" așezată la o mar
gine de serpentină, in dreptul kilo
metrului 148. Ne-am numărat prin
tre aceștia.

Trecem peste aspectul curat si 
îngrijit. chiar elegant, al acestui 
local cu două săli de servit, cîteva 
camere de dormit, bucătărie arătoa
să. cameră frigorifică și alte anexe 
trebuincioase. Trecem și peste ținu
ta civilizată si atitudinea reveren- 
tioasă a celor ce servesc clientii — 
pentru că (nu-i așa ?) toate acestea 
sint luci uri cit se poate de firești 
intr-un comerț socialist. Dar nu se 
poate să eviți semnele de exclama
re cînd ești servit. în afara altor

„Cabana Timiș"
preparate culinare obișnuite, cu 
pastramă si mititei, cu carne de pa
săre proaspătă, cu pește 
prăjituri de casă 1

Secretul foartei bune 
nări a acestei unități ce 
O.J.T. Brașov .(filiala 
afli... in jurul localului. Fiindcă aici, 
în coasta muntelui si la răscruce de 
vînturi. dai peste o gospodărie anexă 
(cu o crescătorie de porci si alta de 
păsări) care ar putea servi drept 
model atitor unităti asemănătoare 
ce stau cu aprovizionarea „la mina" 
altora !

Si mai e u.n secret : „Cabana Ti
miș" e condusă de un gospodar ini
mos si întreprinzător, cu dragoste 
pentru meserie si pentru clienti. De 
două-trei 
noastem. 
cat ba la 
brica de 
transport 
Tulcea... 
cheamă : 
constatat 
dări i-a învătat să fie pe toți cei cu 
care lucrează la această unitate. 
(M. Gheorghe).

proaspăt si

aprovizio- 
apartinc de 
Predeal) il

ori am revenit aci să-1 cu- 
dar n-am reușit : era ple- 
fabrica de piine. ba la fa- 
bere. ba să intîmpine un 
de peste ce venea de ia 
Am aflat însă cum îl 
Nieolae Răulea. Si am 
că la fel de buni gospo-

Muzeul de artă) : Concertul cvartetu
lui „Espressivo** — 18; (sala Studio 
a Ateneului) : „Confluența artelor** 
(VI). Cultura Renașterii (III). Secolul 
lui Leonardo. Comentează prof. Cris
tina Vasiliu. Participă formația de 
muzică veche „Consortium violae** — 
18.
© Opera Română (13 18 57): Lucia dl 
Lammermoor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Țara 
surisului — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19,30. 
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala

Magheru) : Mizerie șl noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 17.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase** 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18.30.
© Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Pinocchio — 14; Un tînăr printre alții
— 17,30.
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77) $ 
Nlcă fără frică — 17; (sala Batiștei): 
Noul nostru vecin — 10.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Joia dulce — 19.
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ROMA 14 (Agerpres). - Puternice 
manifestații de protest au loc în 
diferite regiuni ale Italiei față de 
sosirea primelor rachete americane 
cu rază medie de acțiune la baza 
militară din Comiso (Sicilia). La 
acțiuni iau parte reprezentanți ai 
diferitelor partide politice, ai sindi
catelor, organizațiilor de tineret și 
de femei, ai cercurilor religioase, 
oameni de cultură și știință, care 
se pronunță împotriva instalării de

Vestea sosirii primelor componente ale rachetelor americane de croazieră 
baza de la Comiso (Sicilia) a dus la intensificarea și mai puternică 

mișcărilor antinucleare din Italia. în fotografie : aspect de la o manifes
tație organizată de partizani ai păcii în apropierea bazei amintite

la
a

Partidul Laburist Britanic se pronunță 
pentru renunțarea la instalarea noilor rachete

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostită la Washing
ton, unde se află în vizită liderul 
Partidului Laburist, de opoziție, din 
Marea Britanie, Neil Kinnock, a 
denunțat cursa înarmărilor nuclea
re, subliniind că deîndată ce la
buriștii vor reveni la putere vor 

- returna S.U.A. rachetele „Cruise" l de pe teritoriul britanic. Totodată, 
l vor contramanda programul unila- 
ț teral „Trident" de escaladare a 

cursei înarmărilor, elaborat de gu
vernul conservator, costînd 10 mi
liarde de lire sterline, relatează 
agenția Reuter. „Rachetele «Cruise- 
ne transformă în ținte pentru lo
vituri nucleare și sporesc riscurile 
fără să aducă vreun plus de secu
ritate, iar cheltuielile pentru pro-

ț

s gramul «Trident- dăunează adevă- 
* ratei noastre apărări", a spus lide- 4 rul laburist. El a apreciat că în 
? ultimii ani a avut loc o schimbare 
) de la conceptul destinderii și echi

librului militar, adoptat de N.A.T.O. 
în 1967, la cel al „păcii prin forță", 
cu accent pe superioritatea milita
ră. „Cei care cred că «victoria este 
posibilă- intr-un război nuclear și 
că o parte ar putea «să prevaleze 
în fața celeilalte- sint fie ignoranți,

ț

I
ț
*
ț transformării Europei într-o zonă liberă de arma atomică

AUSTRIA. Apel al oamenilor de știință în vederea

J VIENA 14 (Agerpres). — Peste 
i 400 de oameni de stiintă. profesori 
J si medici din Austria au semnat o 
1 declarație în care au cerut oprirea 
ț acțiunii de amplasare a rachetelor 
« nucleare în Europa si retragerea 
’ celor deia instalate. Totodată. în 
ț declarație ’ se evidențiază necesita- 
1 tea transformării Europei într-o 
’zonă liberă de arma atomică si a 

noi rachete în Europa, pentru re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru pace pe continentul 
nostru și în întreaga lume. La mi
tingul de masă desfășurat în apro
pierea bazei de la Comiso, parti- 
cipanții au condamnat cursa înar
mărilor și au evidențiat pericolul pe 
care-l prezintă pentru Italia insta
larea noilor rachete pe teritoriul 
țării.

fie că trăiesc intr-o lume ireală", 
arătat Neil Kinnock, precizînd

, a 
arătat Neil Kinnock, precizînd „că 
pentru europeni, consecințele unui 
război nuclear purtat pe sau in 
jurul continentului ar fi oribile, 
dincolo de orice se poate imagina". 
El a menționat că acestea sînt mo
tivele pentru care Partidul Laburist 
a respins planurile de instalare a 
rachetelor americane cu rază medie • 
de acțiune „Cruise" pe teritoriul l 
britanic, precum și a celorlalte ra- J 
chete nucleare americane în țări ț 
vest-europene, chemînd, totodată, i 
la închiderea bazelor militare ale ’ 
S.U.A. din Marea Britanie și la ț 
abandonarea programului britanic ■ 
de înarmare nucleară.

Liderul laburist s-a pronunțat 
pentru reluarea imediată a nego
cierilor sovieto-americane de la 
Geneva în problemele armamente
lor nucleare — cu rază medie de 
acțiune și strategice — înghețarea 
amplasării de noi arme nucleare 
americane și sovietice în timpul 
tratativelor, participarea țărilor 
membre ale celor două blocuri mi
litare— N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia — la negocieri, îndepăr
tarea armelor nucleare tactice de 
pe continentul european și. crearea 
de zone libere de arme nucleare.

ț

*

trecerii la măsuri eficiente în ve
derea realizării unei dezarmări ge
nerale și totale. Documentul con
ține și un apel adresat opiniei pu
blice și guvernului austriac pentru 
a se împotrivi oricăror măsuri de 
escaladare a cursei înarmărilor, 
pentru a-și intensifica acțiunile in 
cadrul eforturilor de salvgardare . 
a păcii pe continentul european și ț 
în întreaga lume.

ATENA

întărirea climatului de încredere, cooperare 
si bună vecinătate in Balcani

în dezbaterea Conferinței la nivel de experți
ATENA 14 (Agerpres). — La Atena 

au continuat, marți, lucrările Confe
rinței țărilor balcanice la nivel de 
experți. la care iau parte Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia. România si Tur
cia, în cadrul dezbaterilor, desfășu
rate sub conducerea șefului delega
ției române, s-a procedat la un am
plu schimb de păreri cu privire la 
cel de-al doilea punct de pe ordinea 
de zi. intitulat ..Propuneri relative 
la măsuri vizînd dezvoltarea si întă
rirea climatului de încredere, bună 
vecinătate. cooperare și securitate 
în Balcani". Reprezentanții tuturor 
statelor participante au prezentat, 
în acest sens, o serie de propuneri 
care prin caracterul lor se întregesc 
unele pe altele, menite să contribuie 
la atingerea obiectivelor amintite, 
la extinderea conlucrării si coope
rării între țările regiunii. S-au făcut 
sugestii concrete privind întreprin
derea de măsuri în domeniul econo
mic. pentru o mai bună cunoaștere 
și colaborare reciproc avantajoasă.

Încheierea sesiunii Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările se
siunii Seimului R. P. Polone. Pe 
agenda ultimei ședințe au figurat 
dezbateri pe marginea proiectultfi 
de lege privind prelungirea prero
gativelor actualei legislaturi a Sei

În pregătirea congresului P. C. din Norvegia
OSLO 14 (Agerpres). — La Oslo 

au fost date publicității Tezele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist \din Norvegia. în cadrul acțiu
nilor de pregătire a celui de-al 
XVIII-lea Congres al partidului, 
care va avea loc în perioada 30 
martie — 1 aprilie. Documentul sta
bilește principalele direcții ale ac

ORIENTUL MIJLOCIU
© Intensificarea luptelor în Liban © Convorbiri Ia nivel înalt 

americano-e«3Îptene
BEIRUT 14 (Agerpres). — în cursul 

zilei de marți s-au intensificat 
schimburile de focuri cu arme de 
toate calibrele între unități ale ar
matei libaneze și milițiile druze, în 
regiunea de munte situată la sud- 
est de Beirut. Mai multe obuze, au 
căzut asupra unor cartiere din estul 
capitalei libaneze. în cursul dimine
ții, avioane ale armatei libaneze au 
intrat în acțiune, pentru prima dată 
în ultimele cinci luni, bombardînd 
poziții deținute de milițiile druze in 
zona Qabr Chmoun și în localitățile 
Bnaye și Ain Ksour. în urma acestor 
ciocniri unitățile armatei libaneze au 
fost nevoite „să-și redesfășoare" 
forțele, a anunțat un purtător de 
cuvînt militar, citat de agențiile 
U.P.I. și Reuter.

Schimburi de focuri între armata 
libaneză, pe de o parte, și forțele 
druze și șiite, pe de altă parte, au 
fost înregistrate și la Beirut, de-a 
lungul liniei ce desparte cartierele 
estic și vestic ale capitalei.

între cele două sectoare ale capi
talei libaneze a fost redeschis -un 
punct de trecere peste linia de 
demarcație, făcînd astfel posibilă 
sosirea, în vestul capitalei, a unor 
vehicule ce transportau alimente și 
medicamente.

Aeroportul internațional Beirut 
este, in continuare, închis traficului.

.Pe de altă parte, la Beirut s-a 
anunțat oficial că președintele liba
nez, Amin Gemayel. s-a întîlnit cu 
Suleiman Frangieh, fost președinte 
al tării si lider al Frontului de Sal
vare Națională. Se precizează că 
aceasta este prima întilnire a șefului 
statului cu un lider al opoziției, din 
luna noiembrie a anului trecut și 

de măsuri în domeniul politic si ju
ridic. inclusiv adoptarea unei decla
rații care să consemneze cuprinză
tor ideile, principiile, normele si e- 
lementele constitutive ale bunei ve
cinătăți. de măsuri de încredere si 
securitate.

Expunind punctul de vedere al 
tării noastre cu privire la necesita
tea unui climat de încredere Si bună 
vecinătate, de cooperare si secu
ritate, delegația română a relevat 
importanta deosebită a nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu for
ța. a soluționării politice, negociate 
a tuturor diferendelor dintre state, 
ca premise indispensabile pentru eli
minarea tensiunilor existente, pen
tru promovarea unei politici de pace 
și destindere pe plan internațional. 
De asemenea, au fost prezentate 
propuneri vizînd întărirea încrederii 
si edificarea securității, transfor
marea Balcanilor într-o zonă de 
pace și bună vecinătate, liberă de 
arme nucleare, de baze militare si de 
trupe străine.

mului. Stefan Olszowski, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
a prezentat o informare privind 
unele probleme ale politicii externe 
a Poloniei. în legătură cu această 
informare a fost adoptată o hotărîre, 
relatează agenția P.Â.P.

tivității ideologice, politice și orga
nizatorice, căile concrete de spo
rire a influenței partidului în rindul 
maselor, - de întărire a unității miș
cării muncitorești, în lupta împo
triva ofensivei forțelor de dreapta, 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale oamenilor muncii norvegieni.

pină în prezent. De asemenea, mi
nistrul de externe libanez, Elie Sa
lem, a conferit cu mediatorul saudit 
Rafiq Hariri. în legătură cu modali
tățile de reluare a negocierilor de 
reconciliere între părțile adverse.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite. Ronald 
Reagan, s-a întîlnit, marți, la Casa 
Albă, cu președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, după ce, în ziua 
precedentă, a avut o întrevedere cu 
regele Hussein al Iordaniei. Ambele 
întîlniri au fost consacrate examină
rii situației din Orientul Mijlociu. 
Regele lîussein și președintele Mu
barak, scrie agenția United Press 
International, au subliniat hotărât 
că problema palestiniană’ este ele
mentul esențial al conflictului de 
decenii din Orientul Mijlociu, atît 
timp cit aceasta nu este rezolvată, 
pacea neputînd fi instaurată în re
giune.

PARIS. — Președintele Franței, 
Francois Mitterrand, l-a primit, 
marți, la Palatul Elysee. pe minis
trul algerian al afacerilor externe. 
Ahmed Taleb Ibrahimi. care i-a în- 
mînat un mesaj din partea pre
ședintelui Algeriei. Chadli Bendjedid.

La sfirșitul întrevederii, ministrul 
algerian a declarat că a . examinat 
împreună cu președintele francez 
probleme privind în principal evolu
ția situației din Orientul Mijlociu și 
Africa. O mare parte a convorbirilor, 
a menționat el, a fost consacrată si
tuației din Liban, exprimindu-se de 
ambele părți speranța că libanezii 
înșiși își pot soluționa pașnic pro
blemele lor.

MOSCOVA

Funeraliile lui
MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 14 

februarie, poporul. sovietic l-a con
dus pe ultimul său drum pe Iuri 
Andropov, secretar general, ai C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., infor
mează agenția T.A.S.S.

în Sala Coloanelor a Casei Sin
dicatelor din Moscova. în jurul cata
falcului, înconjurat de coroane de 
flori, in ultimul schimb al gărzii de 
onoare s-au aflat Konstantin Cer- 
nenko, ceilalți conducători de partid 
și de stat sovietici.

în acordurile marșurilor funebre, 
la ora 11 — ora locală —'sicriul cu 
corpul neînsuflețit este scos din Sala 
Coloanelor și așezat ■ pe Un afet de 
tun. Cortegiul funerar se pune în 
mișcare spre Piața Roșie.

în urma sicriului. în procesiune, 
merg conducători de partid și de 
stat, membrii comisiei de organizare 
a funeraliilor, familia celui dispărut, 
conducători de ministere și instituții 
centrale, reprezentanți ai oamenilor 
muncii. In fața cortegiului sint 
purtate ordinele și medaliile cu care 
I. Andropov a fost distins pentra 
meritele sale față de patrie.

între coroanele purtate în cortegiu 
se afla coroana depusă din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar. general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

...Piața Roșie. Mii de oameni ai 
muncii din capitala Uniunii Sovie
tice au sosit aici pentru a participa 
la mitingul de doliu.

în tribunele rezervate oaspeților 
străini se află delegația de partid și 
de stat a țării noastre,, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
genefal al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste. România.

Mitingul de doliu este deschis de 
Konstantin Cernenko. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., care a sub-

Consecînțeîe nefaste ale 
dobînzilor înalte

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Țările Americii Latine sînt 
nevoite să irosească veniturile obți
nute din exporturi și rezervele de 
devize acumulate pentru plata do- 
binzilor la împrumuturile contracta
te, relevă Comisia economică a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.).

Potrivit datelor difuzate de 
C.E.P.A.L., în anii 1982 și 1983, sta
tele latino-americane au transferat 
în exterior pentru plata dobînzilor 
fonduri în, valoare de 50 miliarde 
de dolari.

In prezent, datoria externă a țâ
rilor de pe continent se ridică la 
peste 310 miliarde de dolari, situația 
fiind agravată și de măsurile pro- 
tecționiste impuse de statele indus
trializate produselor de export pro
venind din țările lumii a treia — 
informează agenția Poensa Latina.

★
LISABONA. — Portugalia urmea

ză să plătească în acest an 2,7 mi
liarde dolari drept dobînzi și plăți 
de amortisment pentru datoriile 
contractate în străinătate. Comuni- 
cînd aceste cifre, presa portugheză 
subliniază că țara va fi nevoită să 
recurgă din nou la vînzarea unei 
părți a rezervelor sale de aur pentru 
a face față plăților respective.

PARIS. — Ministrul de finanțe al 
Austriei. Herbert Salcher — care 
participă la reuniunea Organizației 
pentru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.) de la Paris — a 
criticat practica aplicării unor rate 
înalte ale dobînzilor și intensifica
rea politicilor protecționiste în nu
meroase state occidentale industria
lizate.

Iuri Vladimirovîci Andropov
liniat sentimentele de profundă mih- 
nire ale oamenilor sovietici produse 
de încetarea din viață a lui Iuri 
Andropov. El a arătat că, în înaltul 
post de secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Iuri Andropov și-a dezvă
luit rapacitatea de organizator, pu- 
nind in aplicare vastele sale cunoș
tințe și bogata sa experiență de 
viață. „în această perioadă — a con
tinuat vorbitorul — eforturile parti
dului și poporului au fost îndreptate 
spre găsirea de noi căi pentru per
fecționarea socialismului dezvoltat, 
pentru creșterea forței economice a 
țării, a nivelului de trai al oameni
lor muncii, pentru întărirea discipli
nei în muncă, a spiritului de organi
zare și de răspundere, în toate sec
toarele de muncă. Hotărîrile elabo
rate în mod colectiv de Comitetul 
Central al P.C.U.S. au găsit sprijin 
deplin în partid și în popor și au 
adus numeroase schimbări pozitive. 
Un mare merit în aceasta îi revine 
lui Iuri Andropov.

Konstantin Cernenko a arătat că, 
în aceste zile, s-au evidențiat din 
nou coeziunea Partidului Comunist 
ai Uniunii Sovietice, unitatea de 
nezdruncinat dintre partid și popor. 
Milioane de comuniști și ■ oameni 
fără de partid își reafirmă prin 
fapte încrederea față de partid, față 
de politica sa internă și externă.

După ce a subliniat contribuția lui 
I. Andropov la menținerea și conso
lidarea păcii mondiale, K. Cernenko 
a spus : „în actuala situație . inter
națională extrem de încordată, noi 
declarăm răspicat — Uniunea So
vietică va continua politica de pace, 
de pace trainică si echitabilă pen
tru toate popoarele, mari și mici. 
Reafirmăm și faptul că sîntem gata 
să purtăm negocieri — dar negocieri 
cinstite, pe bază de egalitate și secu
ritate echivalentă".

„Spunem din nou astăzi popoare
lor din țările socialiste — a afirmat

/n sprijinul luptei pentru independența 
a poporului namibian

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. din New York 
s-au deschis lucrările sesiunii pe 1984 
a Comitetului special al Națiunilor 
Unite pentru decolonizare. Pe agen
da dezbaterilor figurează probleme 
legate de lichidarea cit mai grabnică 
a statutului colonial al teritoriilor 
care nu și-au dobîndit încă indepen
dența deplină. Printre acestea, pre
cizează departamentul de informații 
al O.N.U., figurează Namibia și 
Insulele Malviiie (Falkland).

Luînd cuvintul la deschiderea lu
crărilor, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a eviden
țiat importanța deosebită a activită
ții acestui comitet în cadrul efortu
rilor O.N.U. pentru încheierea pro
cesului de decolonizare, oprindu-se 
în special asupra problemei' Nami
biei. El s-a pronunțat pentru apli
carea imediată a rezoluției Consiliu
lui de Securitate privind acordarea

Trupele regimului de la Pretoria 
continuă să ocupe o parte a teritoriului Angoles
LUANDA 14 (Agerpres). — Tru

pele agresoare ale Republicii. Sud- 
Africane continuă să ocupe ilegal o 
parte a teritoriului Angolei. ’ în pro
vincia Kunene — a declarat Lucio 
Lara, membru al Biroului Pblitic, 
secretar al C.C. al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii din Angola. El a subli
niat că aceasta dovedește cinismul 
și inconsistenta afirmațiilor regimu

R. S. A. 

Manifestații de protest față de practicile 
discriminatorii din instituții de învățămînt

vorbitorul — că dezvoltarea colaboră
rii noastre pe baza principiilor veri
ficate de viată ale internaționalismu
lui proletar rărnine orientarea noas
tră imuabilă. Uniunea Sovietică își 
exprimă solidaritatea cu lupta po
poarelor din țările eliberate pentru 
independență, progres social și eco
nomic Împotriva atentatelor impe
rialismului, -pentru o dezvoltare cu 
adevărat democratică".

Au luat, de asemenea, cuvintul 
Andrei Gromîko, membru al Biroului 
Politic ai C.C. al P.C.U.S., prim- 
,vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Konstantin Malin, mun
citor la uzinele de automobile „Li- 
haciov" din Moscova, mareșalul 
Uniunii Sovietice Dmitri Ustinov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul apărării al 
U.R.S.S., G. Markov, secretar al 
Uniunii scriitorilor a U.R.S.S., 
1. Senkin, prim-secretar al Comite
tului regional din Karelia al 
P.C.U.S,

După încheierea mitingului de 
doliu, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Iuri Andropov este purtat de 
conducători de partid și de stat so
vietici spre zidul Kremlinului, unde 
este coborit în criptă, în acordurile 
marșului funebru și în sunetele sal
velor de artilerie trase in semn de 
ultim omagiu. Simultan, salve de 
artilerie sînt trase in capitalele re
publicilor unionale, precum și in 
alte orașe din U.R.S.S.

Timp de cinci minute, în întreaga 
țară se păstrează un moment de re
culegere în memoria lui Iuri An
dropov.

Apoi, prin fața Mausoleului, în 
tribuna căruia se aflau conducători 
de partid și de stat, aducînd un ultim 
salut celui dispărut, au trecut în 
pas de defilare unități ale garnizoa
nei din Moscova.

independenței acestui teritoriu ilegal 
ocupat de regimul minoritar rasist 
de la Pretoria. întârzierea aplicării 
rezoluției, a spus secretarul general 
al O.N.U., „nu va face decît să pre
lungească suferințele poporului na- 
mibian, să provoace noi vărsări de 
singe și să pună în pericol pacea si 
dezvoltarea altor țări din regiune".

ACCRA 14 (Agerpres). — Proble
ma Namibiei poate fi reglementată 
numai pe baza rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U., a 
declarat Secretarul general interi
mar al Organizației Unității Africa
ne, Peter Onu. într-un interviu 
acordat publicației ghaneze „Peo
ple’s Daily Graphic", ce apare Ia 
Accra, el a subliniat că O.U.A. și 
mișcarea de nealiniere resping con
dițiile impuse de regimul' minoritar 
de la Pretoria în vederea accesului 
la independență al Namibiei.

lui de la Pretoria în legătură cu re
tragerea trupelor sud-africane de pe 
teritoriul angolez. Lucio Lara a re
afirmat. totodată, sprijinul R.P. An
gola față de mișcările de eliberare 
națională ale popoarelor din Africa 
australă, față de lupta lor dreaptă 
care este susținută de toate forțele 
progresiste din lume.

RECUNOAȘTERI SEMNIFICATIVE ALE PRESEI OCCIDENTALE:

De la începutul anului, o nouă creștere a
La Paris a început luni reuniunea ministerială a principalelor țâr! 

occidentale pentru a dezbate posibilitățile de depășire a problemelor 
economice și sociale cu care sînt confruntate țările respective. Semnifica
tive pentru amploarea acestor probleme sînt relatările recente ale unui 
șir de publicații și agenții de presă occidentale.

Sentimentul inutilității 
sociale ^u^etinu^ &e ^una 
ianuarie al Biroului Internațional 
al Muncii (B.I.M.) sînt prezentate 
o serie de date referitoare la situa
ția șomajului in țările capitaliste 
dezvoltate. Datele sînt repro
duse după raportul „MUNCA IN 
LUME" întocmit de Organizația In
ternațională a Muncii (O.I.M.), care 
cuprinde 150 de state membre. _

La sfirșitul anului 1983, numărul 
celor fără lucru din principalele 
țări industriale ale lumii occi
dentale — relevă buletinul — se 
ridică la 35 milioane. „Oare istoria 
se repetă? Spectrul anilor ’30, cu 
întreg cortegiul de plăgi sociale, va 
lovi din nou națiunile socotite cele 
mai prospere?" — se întreabă pu
blicația B.I.M., precizînd in conti
nuare : „Cel puțin in privința șo
majului răspunsul pare a fi afir
mativ".

Buletinul evidențiază apoi un as
pect fundamental al șomajului : 
„marginalizarea" celor atinși de a- 
cest flagel, care, practic, se simt 
„excluși din viața socială".

Un al doilea aspect subliniat în 
mod deosebit este faptul că șoma
jul afectează cu precădere pe ti
neri și pe femei, pe muncitorii cu 
calificare mai slabă, minoritățile 
rasiale — acestea din urmă fiind 
cele mai expuse șomajului. In 
sfirșit, se menționează că, in ciuda 
faptului că șomerilor de astăzi, 
spre deosebire de anii ’30, li se dau 
pentru o scurtă perioadă de timp 
infime compensații bănești, „aces
tea nu izbutesc să șteargă stigmatul 
marginalizării sociale".

Buletinul subliniază, de aseme
nea, că măsurile întreprinse pen
tru remedierea situației s-au dove
dit cind ineficace, c,ind, in mod pa
radoxal, „prea eficace". „Ineficace" 
— pentru că, intr-o primă etapă, au

existat și inflație și șoma) ridicat ; 
„prea eficace" — pentru că, deși 
inflația a scăzut ulterior in unele 
țări, acest fenomen a fost însoțit 
de o creștere și mai insuportabilă a 
șomajului.

Muncitorii imigranți cel 
mai greu loviți. Deosebit de 
dificilă este soarta imigranților. 
„Pe șantierele franceze, arată bu
letinul, opt muncitori din zece sînt 
nord-africani, portughezi sau spa
nioli. In Belgia, aproape jumătate 
din producția de cărbune este ex
trasă de mineri străini. In Repu
blica Federală Germania, un auto
mobil din șase este realizat de 
muncitori din țările mediteraneene. 
In Elveția, turiștii sînt foarte ade
sea serviți de chelneri italieni sau 
spanioli". Referindu-se la modul in 
care sint tratați acești imigranți, 
dintre care mulți sint „ilegali", a- 
dică lipsiți de actele necesare șede
rii lor în (ara respectivă, buletinul 
subliniază că „ei sint supuși unei 
drastice exploatări" și, totodată, 
„victime a tot felul de abuzuri". Pe 
de altă parte, se arată că „angaja
rea imigranților subminează intere
sele muncitorilor autohtoni și pri
vează, in același timp, societatea 
de impozitele ce trebuie plătite și 
de contribuțiile pentru asigurări 
sociale" — de unde ostilitatea deo
sebită manifestată in ultimul timp 
împotriva lor.

O „săptămînă neagră" 
pentru oamenii muncii din 
Marea Britanie. Deosebit de 
gravă se prezintă situația in Marea 
Britanie. Astfel, intr-un comentariu 
intitulat semnificativ „1984 — AN 
CRITIC PENTRU ECONOMIA 
BRITANICA", agenția Reuter rela
tează :

„Deși previziunile guvernului 
britanic privind perspectivele eco
nomiei in 1984 sînt optimiste, nu 
toată lumea este de acord cu aceas
tă opinie. Prognozele întocmite de 
numeroase grupuri de afaceri și 
economice britanice arată că sint 
puțini aceia Care împărtășesc punc
tele de vedere oficiale cu privire 
la starea economiei în 1984“. Prin
cipalele caracteristici ale actualei 
perioade, cind „se încearcă să se 
iasă din cea mai gravă recesiune 
pc care a cunoscut-o țara in ultimii 
50 de ani", ar fi — potrivit agen
ției — următoarele : „o creștere 
lentă a producției industriale", „o 
ușoară diminuare a consumului in
tern", „un șomaj în creștere". „In

momentul de față, subliniază Reu
ter, 3 milioane de oameni — mal 
exact unul din opt — continuă să 
nu aibă de lucru".

Situația existentă este pusă de 
agenția citată și în legătură cu rata 
înaltă a dobînzilor practicată de 
S.U.A., care afectează nu numai ță
rile in curs de dezvoltare, dar chiar 
și țările dezvoltate din punct de 
vedere industrial. „Premierul Mar
garet Thatcher, relevă Reuter, a 
criticat Statele Unite pentru aceste 
practici. «Sume importante ale ță
rilor Europei occidentale, care ur
mau să fie utilizabile în investiții, 
au fost înghițite de dobinzile înal
te stabilite de către S.U.A., ceea ce 
a pus în pericol redresarea econo-

ÎN FAJA BIROURILOR DE PLASARE...

In R.F.G. numărul celor rămași fără lucru se ridică la 3,5 milioane. Ma
joritatea primesc un modest ajutor de șomaj timp de numai citeva săp- 
tămîni din momentul concedierii. După aceea, se văd nevoiți să apeleze 
la ajutorul social, care, în condițiile dificultăților economice actuale, se 
micșorează continuu. In fotografie : șomeri în zadarnică așteptare, in fața 

unui birou de plasare

șomajului
mică» — a subliniat, premierul bri
tanic intr-a declarație".

La rindul său, agenția France 
Presse relatează că pentru Ma
rea Britanie, cea de-a treia săptă- 
mină a lunii ianuarie a fost o „săp
tămână neagră", deoarece in aceas
tă perioadă s-a anunțat, concedie
rea a peste 20 000 de persoane din 
industria automobilelor, construc
țiilor navale, transporturilor etc. 
„Nivelul actual al șomajului pe în
treaga țară — arată agenția — osci
lează in jur de 12 la. sută din în
treaga forță de muncă".

Șomeri cu diplomă uni
versitară. Printre cei atinși da 
șomaj se numără în proporții cres- 
cinde și cadre cu studii superioare. 
Iată ce scrie în această privință 
ziarul vest-german „IIANNOVER- 
SCHE ALLGEMEINE" : „Pină a- 
cum toată lumea era de acord că o 
bună calificare profesională consti
tuie cea mal bună garanție împo
triva șomajului. Astăzi insă, aceas
tă regulă nu mal are valabilitate. 
Un mare număr de tineri din Ger
mania federală, posesori de diplo
me universitare, își dau seama, că 
au făcut studii îndelungate și cos
tisitoare pentru... a se califica in 
meseria de șomeri. Numeroși tineri 
cu diplome universitare nu mai gă
sesc de lucru".

Ultimele statistici oficiale, care 
datează din septembrie 1982, arătau 
că la acea dată in R.F.G. existau 
82 000 persoane cu diplome univer
sitare în rindul șomerilor. Dar, in 
rindul acestora nu erau incluși in
stitutorii fără lucru. „Cifrele sta
tistice — continuă ziarul — nu fur
nizează nici o informație privind 
numărul titularilor de diplome uni
versitare nevoiți să lucreze intr-o 
profesie care nu necesită diploma 
respectivă. Iar cei care se crampo
nează să lucreze in profesia pen
tru care și-au făcut studiile nu au 
altă perspectivă decît să rămină 
șomeri. Mulți sînt tineri intre 25—30 
de ani, care nici nu îndrăznesc să 
se mai gindească la viitor".

PRETORIA 14 (Agerpres). — Ma
nifestațiile elevilor și studenților 
africani din școlile și colegiile oră
șelului Atteridgeville, suburbie a 
Pretoriei, organizate în semn de pro
test față de practicile discriminato
rii din instituțiile de învățămînt ale 
R.S.A.. au luat amploare, informea
ză agențiile internaționale de presă.

Poliția regimului minoritar rasist 
sud-african a intervenit cu brutali
tate pentru împrăștierea' demonstran
ților făcînd uz, între altele, de gre

nade cu gaze lacrimogene. După 
cum relatează agenția U.P.I., mai' 
mulți elevi și studenți au fost in
ternați in spital. Dintre aceștia, o 
elevă de 14 ani a decedat în urma 
intoxicării cu gaze.

Tinerii de culoare din Attteridge- 
ville boicotează de trei săptămîni 
cursurile școlilor ca urmare a refu
zului autorităților rasiste de a aboli 
legile segregaționiste, precum și alte 
practici, discriminatorii.

X V|*7 7 W - pe scurt
REUNIUNE CONSACRATA DEZVOLTĂRII COOPERĂRII SUD—SUD. 

Miniștrii economiei și industriei din 31 de țări în curs de dezvoltare se 
vor întruni la Sanaa (capitala R. A. Yemen) luna viitoare, in cadrul unei 
conferințe consacrate întăririi cooperării Sud—Sud în diverse domenii, 
transmite agenția M.A.P. La lucrări vor participa, de asemenea, și repre
zentanți al unor instituții financiare arabe.

, BIROUL BE INFORMAȚII AI. 
PREȘEDINȚIEI REPUBLICII PA- 

| NAMA a anunțat, într-un comu
nicat oficial, că vicepreședintele 

I Jorge Illueca a preluat, potrivii, 
prerogativelor ce-i revin în con- 

I formitate cu prevederile constitu- 
tionale. funcția de președinte al 
tării, după ce șeful statului. Ri- 

| cardo de la Esnriella. și-a prezen
tat. luni, demisia invocind „ra- 

Itiuni personale".

ÎNTR-UN COMUNICAT COMUN 
Idat publicității la încheierea vizitei 

întreprinse in Mauritania de pre
ședintele senegalez, Abdou Diouf, și 
a convorbirilor avute cu șeful sta- 

| tului gazdă. Mohamed Khouna 
Ould Haidalla, se relevă preocupa
rea celor două țări față de proble- 

I mele alimentare ale statelor din 
regiune, consecință a crizei econo- 

I mice internaționale, agravată de o 
secetă catastrofală. Cele două părți 

I au convenit să-și conjuge eforturile 
pe plan regional și internațional 
pentru ameliorarea situației în a- 

• cest domeniu. Pe de altă parte, în 
comunicat este condamnată politica 

I inumană de apartheid a regimului 
de la Pretoria.

I DIALOG. Președintele Boliviei, 
Hernan Siles Zuazo, a reafirmat 

| decizia sa de a iniția un „dialog

constructiv" cu forțele de opoziție ' 
în vederea depășirii dificultăților . 
generate de criza economică și a | 
întăririi procesului de democrati- I 
zare. Șeful statului bolivian a sub
liniat necesitatea lărgirii bazei po- I 
litice a regimului democratic pen- | 
tru a se putea rezolva problemele 
economice și sociale cu care se i 
confruntă în prezent țara.

LUPTE PUTERNICE între forțe
le insurgente salvadoriene și ar- 1 
mată au avut loc, în ultimele 24 de j 
ore, în departamentul Chalatenan- 1 
go, din partea de vest a țării — i 
transmite postul de radio „Fara- i 
bundo Marti", care emite din Sal- I 
vador. S-a precizat că armata a 
pierdut 43 de militari

VULCANI VENUSIENI. Datele 
trimise de nava cosmică americană i 
„Pioneer", care se rotește în jurul 
planetei Venus începînd din 1978, I 
indică existența unor uriași vul
cani venusieni. Cercetătorii de la I 
N.A.S.A. au ajuns la această con- | 
cluzie avînd in vedere nivelul ri- 1 
dlcat al concentrației <îe bioxid de < 
sulf din atmosfera planetei. Ei con- | 
sideră că, în 1978, pe Venus ar fi ■ 
avut loc o erupție vulcanică de cel . 
puțin 10 ori mai puternică decît. I 
cele mai mari care au avut loc pe | 
Pămînt in ultimii 100 de ani.
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