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NOASTRE - ANUL UNOR
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI
Minerii din Petrila își perfec
ționează neîncetat organizarea mun
cii și metodele de extracție a căr■ bunelui. Productivitatea muncii a
crescut cu 2—3 tone pe post in acest an, depășindu-se cu regularitate
sarcinile zilnice de plan. In primele
trei luni din 1984, minerii din Petrila
au extras peste prevederi mai mult
de 20 000 tone cărbune pentru semicocs și energetic. (Sabin Cerbii, co
respondentul „Scinteii").
/

Să întîmpinăm a 40-a aniversare a revoluției ele eliberare
socială și națională și cel de-al XIII-lea Congres al partidului
cu succese tot mai înseninate în dezvoltarea economico-socială, în toate domeniile construcției socialiste I

NICOLAE CEAUȘESCU
Au trecut trei luni din acest an
hotărîtor al cincinalului, perioadă
ce s-a caracterizat pretutindeni,
în toate unitățile economice, printr-o. activitate intensă, rodnică.
Realizările din primul trimestru al
anului ilustrează grăitor eforturile
pline de abnegație' depuse de'co
muniști,, de toți oamenii murțcii
pentru îndeplinirea planului, hotănrea cu care întregul popor, strins
unit-în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, acționează pentru a in
ii mpina. măreața sărbătoare . de la
23 August și Congresul al XIII-lea
al partidului cu succese tot mai
mari în producție, cu noi izbinzi in
opera de edificare a societății so
cialiste. Bilanțul acestei perioade
atestă, in același timp, că oamenii
muncii au înțeles bine că în actuala
etapă de dezvoltare intensivă a economiei naționale se impune, așa
cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, să se acționeze pe un
front larg, cuprinzător, pentru per
fecționarea activității în toate sec
toarele, astfel incit anul 1984 să
constituie un punct de cotitură in
realizarea unei calități noi, supe
rioare.
In lumina exigențelor conducerii
partidului nostru, a indicațiilor și
orientărilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., chiar și cele
mai bune rezultate trebuie privite
ca trepte spre noi succese. Tocmai
de aceea, oamenii muncii, în frunte
cu comuniștii, sînt chemați să-și
amplifice în continuare eforturile
și capacitatea lor creatoare pentru
a îndeplini exemplar prevederile
planului in trimestrul II și în lu
nile următoare, avîndu-se în vedere
că planul pe primele trei luni a
fost stabilit la un nivel ceva mai

mic față de prevederile planului nu au sosit la timp pe șantiere.
Totodată, este evident rolul deci
anual. Din cuvintarea ' tovarășului
siv pe care îl are punctualitatea
Nicolae Ceaușescu se desprinde, cu
toată .claritatea, câ partidul cere îndeplinirii planului la fiecare
sortiment pentru buna funcționare
acum tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, tuturor celor ce a cooperării interuzinale și desfă
muncesc — de la muncitor la mi
șurarea normală a aprovizionării
tehnico-materiale.
nistru — să asigure un caracter mai
bine organizat, mai eficient ’între
Sarcini deosebite revin în aceas
tă privință minerilor și petroliști
gii activități, întărirea ordinii și
lor,
oamenilor muncii din industria
disciplinei în toate sectoarele, a eenergetică. „Așa cum se subliniază
xigenței și răspunderii pentru în
și in planul pe acest an, in spiri
deplinirea tuturor indicatorilor can
tul hotăfîrilor
Congresului al
titativi și calitativi ai planului pe
XII-lca ni ale Conferinței Națio
acest an.
nale ale partidului
partiduli : — preciza
,
'
toCare sint principalele direcții de
acțiune asupra cărora organele și
vârășul Nicolae
licolae Ceaușescu — trebuie să punem în continuare pe
organizațiile de partid, consiliile oa
primul plan realizarea programu
menilor muncii trebuie să orienteze
lui energetic și de materii prime".
în continuare energiile și iniția
In aceste domenii, cum se știe, nu
tivele creatoare ale colectivelor de
există nici o limită in depășirea
întreprinderi ? •
planului, orice producție suplimen
O atenție prioritară trebuie acor
tară fiind binevenită, ' contribuind
dată îndeplinirii ritmice și integra
la
progresul economic al țării.
le a planului Ia producția fizică, la
De bună seamă. îndeplinirea in
fiecare sortiment. Aceasta se im
tegrală a producției fizice, recupe
pune. cu atît. mai mult cu cit, în
rarea' grabnică a restanțelor din
primul trimestru, cu toate rezul
primele trei luni ale anului — aco
tatele pozitive obținute de majori
lo unde acestea au apărut — im
tatea unităților economice, pe an
pun ca în fiecare întreprindere
samblul industriei,.la anumite pro
să se asigure organizarea rațională,
duse, au apărut o serie de restan
științifică a producției și a muncii.
te. Este vorba. îndeosebi, de nerealizări înregistrate la unele pro • Acțiunile întreprinse in această
direcție trebuie să vizeze, deopo
duse din industria extractivă, me
trivă, programarea judicioasă a fa
talurgică, construcții de .mașini și
bricației
pe zile, deca’de și luni,
chimie. Or, este bine știut că în
organizarea mai bună a schimbu
mecanismul echilibrat al economiei
rilor de lucru și întărirea asisten- .
noastre, fiecare produs, fiecare sor
ței tehnice, repartizarea riguroasă
timent are o destinație precisă. Ca
și . precisă a sarcinilor pe formații
atare, oricit de mari ar fi depăși
de lucru și pe membrii acestora,
rile la unele produse într-o între
urmărirea
' permanentă, zi de zi, a
prindere sau alta, ele nu pot să
realizării
lor, aprovizionarea la
compenseze minusurile, restanțele
timp și cu cantitățile necesare de
la alte sortimente. Chiar și în amaterii prime a-locurilor de mun
ceastă perioadă, o serie de noi ca
că. perfecționarea fluxurilor tehnopacități de producție nu pot fi puse
în funcțiune la termenele planifi
(Continuare in pag. a V-a)
cate deoarece utilajele, tehnologice

velul cel mai înalt al uzinei, ori de
cite ori apar situații mai deosebite.
— Cum, adică, „omul tuturor so
luțiilor" ? — încercăm a ne dumiri
într-o discuție cu tovarășul Dumi
tru Diu, secretarul comitetului de
partid din cadrul secției.
— înseamnă — ne istorisește dinsul pe îndelete — că nu .știți ce a
reprezentat și reprezintă comunis
tul Diaconescu pentru uzina noas
tră. El este „știlpul mobil" al orga
nizării muncii și al gîndirii tehni
ce. Observați, am spus nu stîlp de

■
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bază, cum se obișnuiește, ci „stîlp
mobil". Despre această capacitate a
maistrului Diaconescu, de a cu
noaște tainele uzinei noastre ca pe
ale propriei vieți, de a fi mereu acolo unde apar greutăți și de a găsi
mereu soluții pentru înlăturarea
lor, v-aș putea vorbi o zi întreagă.
Și tot n-aș termina. Pe scurt, vă
pot spune atît : este un organizator
desăvîrșit. Un pedagog la fel. Dar
mai ales un om care are „în singe",
cum spunem noi. pasiunea pentru
nou, pentru soluții tehnice îndrăz
nețe. Raportați aceste calități la
îndelungata sa experiență de mun
că, de peste 40 de ani in uzina
„Tractorul", și veți înțelege de ce
spunem noi că tovarășul ' Diaco
nescu este de două ori erou. O dată,
pentru că i s-a conferit, pentru
meritele sale în muncă. în 1981,
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste". A doua oară, pentru tot
ceea ce a făcut și face de atunci
încoace spre a onora mereu acest
titlu.
Am avut impresia, ascultîndu-1
pe secretarul comitetului de partid.
că am aflat totul despre omul care,
în primii ani de după eliberare. își
propunea, ca ideal al vieții sale, să

CRAIOVA : Transformatorul
cu numărul 100 000
La binecunoscuta întreprindere
craioveană „Electroputere" s-a în
registrat un frumos jubileu de
producție : livrarea transformatorului cu numărul de fabricație
i
100 000. Aici se produc,, pentru
economia țării și pentru export,
transformatoare cu puteri cuprinse intre 1 000 kVA și 400 MVA
și tensiuni de la 6 kV la 400 kV, pre
cum și transformatoare speciale pen
tru metalurgie, minerit, pentru trac
țiunea feroviară. 'în primul trimes
tru al acestui an, au fost introduse
în fabricație noi tipuri de trans
formatoare de mare randament.
Printre acestea se numără transfor
matoarele de 1 000 și 1 600 kVA cu
înfășurare de joasă tensiune în fo
lie de aluminiu , și transformatorul
de 10 MVA, necesare combinatelor
siderurgice Hunedoara și Galați. (Ni
colae Băbălău, corespondentul „Scînteii").
/

Oaspetele a dat o înaltă apreciere
poziției României, inițiativelor tova
rășului Nicolae Ceaușescu în direc
ția dezarmării, a edificării unui cli
mat de pace și colaborare in lume,
arătînd că ele sînt împărtășite pe
deplin de poporul și guvernul
Greciei.
S-a relevat că o însemnătate deosebită pentru cauza securității și
cooperării europene au dezvoltarea
raporturilor dintre țările balcanice,
transformarea Balcanilor într-o re
giune a păcii, bunei vecinătăți, increderii, colaborării bilaterale și
multilaterale, într-o zonă lipsită de
arme nucleare.
Evidențiindu-se Importanța rezol
vării tuturor conflictelor și proble
melor litigioase dintre state exclusiv
pe cale pașnică, s-a subliniat nece
sitatea soluționării problemei ciprio
te pe calea tratativelor directe din I
tre reprezentanții celor două comu 1
nități, fără nici un amestec din
afară, pentru a se putea asigura con
viețuirea pașnică a populației greacă
și turcă din insulă, integritatea și
independența Ciprului, respectarea
statutului său de țară nealiniată.
Convorbirea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

PENTRU
Fiecare oră bună de lucru în cîmp
folosită din plin!
® In ziua de 3 aprilie s-au semănat
aproape 114000 hectare, dar ritmul de lucm trebuie să crească și mai mult

otoșani
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® Chiar dacă în unele zone mai cad
ploi temporare, există condiții să se lucreze
pe un front larg la pregătirea terenului și
semănat
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CONSTANTA

® Concomitent cu creșterea vitezelor
zilnice, pretutindeni mecanizatorii și specia
liștii trebuie să dovedească maximă răspun
dere față de calitatea lucrărilor

TELtuRnAH

devină comunist și să pună umărul
la construcția primului tractor fău
rit de industria noastră socialistă.
Dar ne-a revenit in minte acea metaforă-realitate sau realitate-metaforă „de stîlp mobil" și am încercat
să-i descifrăm înțelesurile. Si astfel
am descoperit că Dumitru Diaco
nescu se află, ca mulți comuniști
de aici. într-o permanentă bătălie
pentru nou. Pentru progresul uzinei
în care s-a format ca muncitor, ca
maistru, ca erou. Etapele acestei
bătălii se identi•AV<
fică din nou in
viața sa, așa cum
spuneam la început, cu etapele
afirmării
uzinei
ca o mare cita
delă industrială.
Care au fost momentele de vîrf
ale acestor etape ? Scenariul lor,
pe care viața însăși l-a scris, nu
poate fi.atît de ușor rezumat. în
tr-o sumară proiectare a lui. el ar
arăta astfel :
...1954. Uzina „Tractorul" își
cîștigă dreptul, prin tot ce dove
dise pînă atunci, prin nevoile mari
ale agriculturii, ale economiei na
ționale, de a trece la o producție
de serie mare. Drumul în această
bătălie nu putea fi, ca în orice
începuturi, fără greutăți și fără
obstacole. „Sculăria nu face față
noilor cerințe, nici ca volum, nici
ca nivel al calității" — se trans
miteau și se recepționau mereu
semnale. „Ne trebuie un om care
să aducă sculăria la nivelul noi
lor obligații față de producția uzi
nei", Și omul acesta a fost Dumi
tru Diaconescu. Iar după trei ani,
sculăria funcționa aproape ca un...
ceasornic.

Constantin PRIESCU
Nicolae MOCANU
corespondentul

........ 1

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
te raporturi, spre binele ambelor țări
secretar general al Partidului Comu
și popoare, al cauzei păcii, destin
nist Român, președintele Republicii
derii, securității și înțelegerii în
Socialiste România, s-a intîlnit,
Balcani, în Europa și în întreaga
miercuri, cu Ioannis Pezmazoglu,
lume.
Cu prilejul schimbului de păreri
președintele Partidului Socialismu
asupra unor probleme actuale ale
lui Democratic din Grecia (KODISO),
vieții politice mondiale, a fost ex
care, la invitația C.C. al P.C.R., efecprimată îngrijorarea față de agra
, tuează o vizită în țara noastră.
varea situației internaționale, de în
La întrevedere a participat tovară
cordarea existentă în lume. S-a apre
șul Emil Bobu, membru al Comite
ciat că problema fundamentală a zi
tului Politic Executiv, secretar al , lelor noastre o constituie lupta pen
C.C. al P.C.R.
tru pace, relevîndu-se însemnătatea
Oaspetele a adresat tovarășului
sporirii eforturilor tuturor statelor,,
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
ale forțelor democratice, progresiste
din partea poporului grec și a condu
de pretutindeni pentru oprirea în
cerii țării sale, și a exprimat vii mul
răutățirii situației mondiale, pentru
țumiri pentru posibilitatea de a vi
încetarea cursei înarmărilor .și eli
zita România, de a se intilhi cu
minarea pericolelor unui nou război
secretarul general al partidului
distrugător, pentru înfăptuirea dezar
nostru.
mării, și în primul rind a dezar
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
mării nucleare. S-a subliniat, totoda
Ceaușescu a adresat cele mai bune
tă, necesitatea opririi amplasării
urări conducerii Greciei și poporului
rachetelor americane cu rază medie
elen prieten.
de acțiune in unele țări vest-euroIn cursul convorbirii, secretarul ge
pene și renunțării la aplicarea conneral al Partidului Comunist Român
tramăsurilor nucleare anunțate de
și președintele Partidului Socialis
U.R.S.S., a reluării tratativelor somului Democratic din Grecia au re
vieto-americane, în vederea ajunge
levat evoluția pozitivă a relațiilor
rii la un acord corespunzător care să
dintre cele două partide, dintre
ducă, in final, la eliberarea conti
România și Grecia, și și-au manifestat
nentului european de asemenea
dorința de a extinde și adinei acesarme nucleare.

BRA1LA

In avanposturile muncii.
pentru victoriile muncii
Biografia Iui Dumitru Diacones
cu, maistru, șef de schimb la sec
ția axe și pinioane, se suprapune
— împingind-o parcă mereu in
față — eu cea a uzinei „Tractorul",
într-atît incit aproape că nu poți
vorbi de om fără să simți prezența
uzinei și nu poți vorbi de uzină
fără să simți prezența omului.
Nu lipsește din biografia sa nici
acel „moment istoric", cînd unul
din specialiștii burghezi ai vremii,
subapreciind după eliberare capa
citatea muncitorilor comuniști de
la I.A.R. Brașov
de a fabrica trac
toare, a declarat
că „mă, voi ag■
runca sub roțile
primului tractor
produs de voi".
— Aveam 18
ani atunci, își amintește coDiaconescu.
munistul
Dumitru
Vorbele specialistului respectiv,
ca vorbe. nu
m-au supărat
prea tare. M-a durut însă modul
de a gindi despre capacitatea noas
tră. Cred că îmi mai aduc bine aminte. Primele cuvinte care mi-au
venit în minte atunci sunau cam
așa : „O să te convingi dumneata,
domnule, de ce sînt in stare comu
niștii. Eu însumi am să devin co
munist și am să pun umărul Ia
construcția tractorului românesc".
Cine privește harta de la intrarea
în uzină, din care rezultă cite ti
puri de tractoare producem noi as
tăzi și în cite țări exportăm, are
posibilitatea să se convingă singur
de răspunsul dat de noi acelor
sceptici. De răspunsul dat de comu
niști acelora care au subapreciat
capacitatea noastră de a construi
tractoare, de a deveni specialiști de
frunte în acest domeniu.
Tovarășul Dumitru Diaconescu
întrerupe firul amintirilor evoca
toare pentru că e chemat urgent
in secție. A intervenit o proble
mă și nimeni nu ia o decizie pipă
nu-1 tonsultă pe „nea Mitică", cum
i se spune, pe omul „tuturor solu
țiilor", cum este considerat la ni-

....

PETRILA : 20 000 tone
cărbune peste prevederi

PLANUL REALIZAT INTEGRAL,
LA TOȚI INDICATORII
în fiecare întreprindere, în fiecare
ramură economică!

J

„Scinteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

STADIUL INSAMINȚARII SFECLEI DE ZAHĂR, în procente pe Județe,
In seara zilei de 3 aprilie (județele notate cu o linie nu cultivă sfeclă
de zahăr). Date comunicate de Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

Despre răspunderea cu care se acționează pentru
buna desfășurare a lucrărilor în unități agricole din
județul Timiș — județ fruntaș în întrecerea socia
listă din anul trecut — relatări în pagina a IlI-a a
ziarului

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acum, fiecare zi contează mult în
in bătălia pentru recoltele record din
acest an ! Acționați cu hotărire și spirit de răspundere, folosiți din plin
utilajele, fiecare oră bună de lucru în cîmp pentru grăbirea ritmului
însămînțărilor, pentru executarea lor în condiții de înaltă calitate
calitate!/
_________________________ ______ J
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In anul 41 al IMUI noastre, un Inc Iranian in întrecere care eanrează a inileainnă la reziliate seaericare: |

LOCUINȚE PENTRU OAMENII MUNCII
MAI MULTE, MAI FRUMOASE, MAI CONFORTABILE
Din experiența Consiliului popular al județului Iași

încă de Ia vizita de lucru întreprinsă pe meleagurile ieșene
in 1966 și, apoi, cu diferite alte prilejuri, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a trasat orientări și a dat indicații deosebit de im
portante pentru dezvoltarea economico-socială a județului. In
ultimii 20 de ani, cei mai rodnici din cei 40 de ani de la elibe
rare, lașiul - odinioară așa-zis „centru patriarhal", denumire
eufemistică pentru slaba dezvoltare economico-socială - a cu
noscut, asemenea întregii țări, cea mai dinamică și complexă
evoluție.
Ca urmare a programelor stabilite, a marilor fonduri de in
vestiții alocate, la lași s-au construit întreprinderi moderne ; mu
nicipiul, ca și celelalte localități au cunoscut, totodată, o pu
ternică dezvoltare edilitară, înscriindu-se tot mai hotărit pe coor
donatele modernității.
„TREBUIE SĂ ACORDĂM MAI MULTA ATENȚIE PROBLEMEI
LOCUINȚELOR - spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul unei vizite de lucru. DEPINDE DE CONSILIUL POPULAR JU
DEȚEAN, DE CONSTRUCTORI REALIZAREA IN ÎNTREGIME A
PLANULUI DE LOCUINȚE Șl CHIAR SUPLIMENTAREA LUI".
Este unul din importantele domenii ale cărui rezultate au
contribuit ca, in întrecerea socialistă dintre consiliile populare
pe anul 1983, Consiliul popular al județului lași să se situeze pe
locul I, fiind distins totodată cu Ordinul Muncii clasa I.
Experienței în acest domeniu ii consacram coloanele de față.

CALITATEȘICONFORT

Construcții moderne, cu dotări complexe
• înainte de toate, experiența județului lași se detașeqză
prin preocupările de a imbina ritmul alert al construcțiilor cu
calitatea execuției și cu creșterea confortului. Astfel, a sporit
numărul apartamentelor cu 3 și 4 camere, s-au mărit spațiile
de depozitare in locuințe.
• în ansamblurile noi s-au amenajat spații de joacă pen
tru copii, locuri de parcare, spații verzi.
• In efortul de înnoire urbanistică, pe lingă construirea an
samblurilor de locuințe, s-a acordat o deosebită atenție creării
centrelor civice, cu o notă arhitectonică specifică fiecărei locali
tăți — la lași, Tg. Frumos, Pașcani, Hirlău, precum și într-o serie

de comune. Soluțiile arhitectonice conferă construcțiilor persona
litate și diversitate.
• Ca o componentă inseparabilă a ridicării calității vieții și
confortului, s-a avut permanent în vedere înzestrarea noilor car
tiere cu dotările necesare : numai în anul 1983 au fost reali
zate, la parterele blocurilor, peste 25 000 mp de spații comer
ciale și prestatoare de servicii, față de 40 000 mp în întreg cin
cinalul 1976-1980.
• S-au luat măsuri pentru mai buna legare a cartierelor noi
din lași cu centrul și zonele industriale. Astfel, a fost dat in
circulație marele pasaj rutier Nicolina, în lungime de aproape
600 metri, și noi linii de tramvai.

FRONTUL DE LUCRU

Toate pregătirile încheiate la timp
• A fost asigurată din vreme documentația de execuție.
• S-a pus un accent deosebit pe proiectele-tip, obținîndu-se
o diversificare a construcțiilor prin așezare^ volumetfie și plas
tică. Numai pentru ansamblul Nicolina II din lași s-au proiec
tat 17 tipuri de unități refolosibile, care au fost montate și cu
plate în numeroase variante.
® Chiar prin proiecte au fost adoptate soluții moderne pen
tru reducerea volumului de lucrări, a consumului de combustibil
și energie, iar prin definitivarea lor împreună cu beneficiarii

s-au prevenit modificările ulterioare, 'Bsigurîh’dU-se punctualitatea
dării in folosință.
\
,
v « O;ațenție deosebită s-q qcgf,<jat ^pregătirii diri timp a fron
tului de lucru pentru perioadele" următoare : la începutul anu
lui 1983 se aflau deja in execuție mai mult de 2 500 de apar
tamente din cele prevăzute în planul anual.
• Pentru reducerea costului lucrărilor, s-a extins folosirea ma
terialelor din resurse locale : agregate minerale de rîu pentru
betoane, nisipuri pentru mortare, piatră pentru fundații.

Lucrările — la un grad înalt de industrializare
© Au fost organizate așa-numitele „fabrici de case", pu
ternice baze de producție, care asigură necesarul de panouri
mari prefabricate, livrate cu întreg finisajul prevăzut în pro
iecte, precum și betoanele, mortarele, gospodăria de ciment și
var, plasele sudate, confecțiile de tinichigerie, tăierea centrali
zată a geamurilor.

• Lucrările se reduc, in felul acesta, la asamblarea ele
mentelor prefabricate și la simple rectificări ori completări ul
terioare. Un bloc cu 40-60 de apartamente, care dura în me
die 6-7 luni, se ridică acum în numai 3-4 luni.
v
• Structura clădirilor se realizează și din cadre monolite de
tip lamelor, realizate pe șantier, la care gradul de industriali
zare depășește 75 la sută.

• La blocurile din panouri mari — care reprezintă circa ju
mătate din totalitatea locuințelor construite — sînt echipate și
finisate în fabrică și camerele de baie, ceea ce reduce, de ase
menea, timpul de execuție a fiecărui apartament cu cel puțin
10 la sută față de durata normată. Dealtfel, toate instalațiile
interioare — sanitare, de încălzire și electrice — sînt livrate șan
tierelor direct în tipodimensiunile impuse prin proiecte.

DISCIPLINA MUNCII

îndrumare concretă, control exigent
• In vederea creșterii ritmului de lucru s-a acționat, în
același timp, pentru policalificarea muncitorilor constructori.
• Urmărirea lucrărilor a fost incredințată membrilor comite
tului executiv al consiliului popular județean, repartizați pe
obiective. Ei răspund în fața comitetului executiv de ritmul de
execuție, avînd datoria de a interveni pentru soluționarea ope
rativă a tuturor problemelor ivite pe parcurs.
• Biroul comitetului județean de partid și comitetul execu
tiv al consiliului popular județean analizează săptăminal, în co
mandamente operative și la fața locului, pe șantiere, evoluția
construcțiilor. Participă factori de răspundere din execuție și
proiectare, beneficiarii de investiții, organele de finanțare, furni
zorii de materiale și unitățile de transport, stabilindu-se pe loc
măsuri, concrete in raport cu fiecare situație.
• Periodic, in funcție de termenele de predare stabilite, au
iii.,, y-ry:

rezolvare a scrisorilor se impune cu atit mai mult cu cit
faptele arată, că mai continuă să fie adresate scrisori
unor foruri ierarhic superioare, la nivelul județelor sau
al municipiilor, tocmai din cauza faptului că problemele
pe care ele le ridică nu au fost urmărite și soluționate
eficient de către factorii de conducere pe plan local.
Aceasta face ca cetățeanul să nu mai apeleze la acești
factori, ci să urmărească rezolvarea problemelor de către
alte organisme, la foruri ierarhic superioare.
Referindu-se Ia însemnătatea intensificării procesului
pozitiv de deplasare a rezolvării propunerilor și sesizărilor
direct Ia fata locului, hotărirea recentei plenare a C.C.
al P.C.R. a subliniat necesitatea ca organele centrale și
locale să manifeste maximă receptivitate fată de proble
mele ce se ridică prin scrisori și la audiente, precum și in
orice altă formă a cadrului instituționalizat in întreprinderi
și instituții, în comune și să le rezolve în mod operativ.
Iată de ce in rindurile de mai jos ne propunem să ana
lizăm activitatea de rezolvare a scrisorilor și sesizărilor la
nivelul unei comune — pentru că, în procesul dezvoltării
continue a localităților tării, inclusiv din mediul rural, so_Iuționarea scrisorilor oamenilor muncii s-a impus și ca
o importantă activitate la sate.

Atît sub rapor
tul numeric, al
locuitorilor, cit și
sub cel al diver
sității domeniilor
de activitate economico-socială,
comuna Sărmășag^ este una din
cele mai mari
din județul Sălaj,
cuprinz'ind aproa
Din experiența comitetului de partid și a
pe 7 000 cetățeni.
Cum rezolvă co
mitetul comunal
de partid, consiliul popular comu
Crișan, cum se face că lntr-o comu
nal, factorii de răspundere locali
nă în care există o întreprindere
minieră, precum și alte unități in
propunerile, sesizările și cererile ce
dustriale, două cooperative agricole
le sînt adresate de oamenii muncii
de producție — deci o reală diver
din comună ? Investigația efectuată
sitate de situații, o reală complexi
în comuna Sărmășag ne relevă o
tate de probleme — se pot totuși
experiență valoroasă în acest dosoluționa pe plan local, în termen și
meniu.
Cea mai elocventă dovadă o recorect, variatele propuneri, cereri și
sesizări ale locuitorilor ?
prezintă „i.dinamica" numărului de
— Am acordat acestui domeniu de
scrisori adresate de cetățeni organelor de partid și de stat județene,
activitate — ne-a spus interlocuto
Dacă în 1980 au fost adresate la
rul nostru — importanta cuvenită,
acest nivel 51 de scrisori. în 1981
considerindu-1 o expresie practică a
numărul lor a scăzut la 23, în 1982
legăturilor partidului și statului cu
masele. Soluționind corect diferite
s-a redus Ia 12, iar pînă la sfîrșitui
anului trecut doar 3 cetățeni au
le probleme ridicate de cetățean —
desigur, e vorba de probleme
„bătut la ușile de la județ". Reduce
rea continuă a acestor cifre nu în
realiste, posibil de soluționat — il
seamnă obligatoriu reducerea proble-- scutim de drumuri inutile, de timp
melor și preocupărilor cetățenilor —
pierdut și îi sporim încrederea in
ci reflectă faptul că aceste probleme
organul local al puterii de stat, evitind, totodată, să împovărăm pe al
și-au găsit în tot mai mare măsură
rezolvare pe plan local, fără a mai
ții cu problemele noastre proprii.
fi necesară deplasarea „la județ".
— Intr-adevăr, așa e bine, dar cum
L-am Întrebat pe primarul loan
procedați în mod practic ?

• încă din 1982 și continuînd pe o scară mai mare în 1983,
organele locale din județul lași au luat inițiativa de a antrena
colectivele unităților, cărora li s-au repartizat apartamente pen
tru oamenii muncii, la executarea unor lucrări de finisaj, la
transportul de materiale și curățenie. A fost grăbită astfel pre
darea locuințelor, sporind totodată cointeresarea viitorilor lo
catari pentru creșterea calității lucrărilor, pentru eliminarea, și
pe această cale, a unor deficiențe de execuție.
• Rezultatele sînt convingătoare : în 1983, oameni ai muncii
de la Combinatul de fibre sintetice, întreprinderea județeană
de transport local, întreprinderea județeană de industrie mică,
întreprinderile „Moldova", „Țesătura", de morărit și panificație
și din alte unități au efectuat peste 4 milioane ore de muncă
patriotică și au sprijinit astfel finisarea a peste 1 200 de apar
tamente.

unor hotăriri mai importante privind
viața economico-socială a comunei
Propunerile, sesizările, cererile for
mulate de cetățeni cu prilejul aces
tor întîlniri depășesc sferă îngustă a
intereselor personale, majoritatea
referindu-se la bunul mers al acti
vității economico-sociale din co
mună.
I-am solicitat tovarășului primar
să ne dea citeva exemple concrete
de acțiuni inițiate în urma unor in
tervenții constructive ale cetățenilor.
La C.A.P. Sărmășag — ni s-a spus —
se construiește un complex de creș
tere a vacilor de lapte. Cetățenii au
venit cu propunerea bine argumen
tată de a se renunța la construirea
unui nou adăpost pentru maternita
te, fiind mult mai economică mo
dernizarea unui grajd existent. Acum, oricine recunoaște că adăpos
tul amenajat în această variantă este
mult mai căldu
ros, mai funcțio
nal. Pentru pu
nerea în valoare
a terenurilor din
lunca Crasnei și
valea
Zalăului
s-a propus trece
rea la „arabil" a
unor finețe și re
cuperarea
lor
prin mai buna va
consiliului popular comunal Sărmășag lorificare a altor
terenuri de deal,
Propunerea a fost
înfăptuită,
— Primirea cetățenilor In audien
Să mai reținem un aspect demn de
luat în seamă : în cele mai multe
tă se realizează după un program
bine stabilit, afișat la locurile vizi
cazuri cetățeanul este audiat la do
miciliu sau la locul lui de muncă
bile in cuprinsul comunei, ne-a răs
de către membri ai Consiliului popu
puns interlocutorul. Ne-am obișnuit
să nu lăsăm probleme nerezolvate
lar. Dacă problema este simplă, se
de azi pe mîine. Ele trebuie solu
soluționează pe loc, dacă nu, ea se
rezolvă pe parcurs, dar omul știe
ționate „cit sînt proaspete", altfel se
pierd diferite aspecte și soluționarea
că cineva s-a interesat de cererea
Iui și nu mai pierde timpul cu de
se complică. Pentru mai multă operativitate. pe lingă toate comite
plasări nici măcar pînă la centrul
tele de partid am constituit comisii
de comună. Așa se și face că nu
pentru scrisori și audiențe, care-și
apar probleme nerezolvate in ter
duc. realmente, sarcinile la bun sfirmen. Din experiența de la Sărmă
șit. In acest fel. propunerile va
șag reiese clar că succesul în aloroase intră mai repede în „laceastă activitate este asigurat de se
boratorul" de analiză și... prind viață. Asta este o formă importantă a
riozitatea, competența și operativi
ceea ce numim participare activă a
tatea celor învestiți cu răspundere
locuitorilor comunei la autocondupe linia soluționării propunerilor, ce
cere și autogospodărire.
rerilor și sesizărilor oamenilor
Am mai aflat că în stilul de
muncii.
lucru al consiliului popular comu
nal au devenit o practică obișnuită
Eugen TEGLAȘ
întilnirile cu cetățenii, în cadrul
corespondentul „Scinteii"
unor adunări, înainte de adoptarea

Unde există răspundere șî solicitudine
problemele comunei se rezolvă în comună

‘.J

fost organizate acțiuni de control, prin echipe alcătuite din ac
tivul comitetului județean de partid și aparatul propriu al con
siliilor populare județean, municipal și ale orașelor. Scopul ur
mărit : acoperirea cu forță de muncă, materiale, utilaje și mij
loace de transport la fiecare punct de lucru.
® S-a intensificat controlul privind respectarea fermă a or
dinii și disciplinei pe șantiere. Se urmăresc cu strictețe pre
zența după fișa de pontaj, respectarea programului de acti
vitate și a prevederilor din graficele de execuție, modul de gos
podărire a materialelor.
© Lunar, comitetele executive ale consiliilor populare jude
țean și municipal și birourile executive ale consiliilor populare
orășenești fac bilanțul realizărilor obținute, pe obiective și be
neficiari, acționind operativ pentru recuperarea eventualelor intirzieri.
Ano'

Viitorii locatari prezenți pe șantiere

SCRISORILE, SESIZĂRILE, PROPUNERILE OAMENILOR MUNCII - REZOLVATE PROMPT, OPERATIV, PE PLAN LOCAL!
„Hotărîrea cu privire la activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor
muncii" adoptată de recenta plenară a C.C. al P.C.R.
a subliniat importanța deosebită a rezolvării, la timp și
in mod corespunzător, cu maximă grijă și responsabilitate
de către organele locale de partid și de stat, a proble
melor ridicate in scrisorile și sesizările oamenilor muncii.
Este binecunoscut înaltul exemplu pe care îl dă și în
acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, atenția deose
bită cu care urmărește soluționarea scrisorilor adresate
conducerii partidului — după cum se știe, și in coloanele
„Scinteii" publicîndu-se sistematic relatări privind rezol
varea acestor scrisori și sesizări.
In hotărire se arată că din analiza dinamicii scrisorilor
ți audiențelor primite Ia C.C. al P.C.R. a rezultat o scă
dere a numărului acestora an de an. Aceasta evidențiază
faptul că cerințele repetate ale conducerii partidului, ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului nostru, ca centrul de greutate al rezolvării pro
blemelor ridicate de oamenii muncii să se deplaseze in
tot mai mare măsură Ia nivelul local, în unitățile de bază,
se înfăptuiesc cu rezultate din ce în ce mai bune.
Creșterea și întărirea răspunderii fată de activitatea de

© Și durata de execuție a fundației a fost redusă : la un
bloc cu 40 de apartamente ea este acum de maximum două
săptămîni — cu peste 60 la sută mai mică decît înainte. Me
toda : realizarea fundațiilor in cofraje metalice, manevrate cu
macarale mobile ușoare și turnarea betonului cu pompe.
® Eficiența măsurilor adoptate : în 1983, aproape 1 000 de
apartamente au fost terminate, in medie, cu 30-40 de zile înain
tea termenului planificat.

Puternic stimulați de înalta apreciere a realizărilor obținute
în anul 1983, de cuvintele însuflețitoare ale secretarului gene
ral al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, rostite cu prilejul inminării înaltelor distincții, oame
nii muncii din județul lași, în frunte cu comuniștii, depun efor
turi stăruitoare pentru a intîmpina cele două evenimente de
mare însemnătate politică din viața poporului nostru -J cea de-a
40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și cel de-al Xlll-lea Congres al
partidului — cu rezultate mereu mai bune în toate domeniile.
Năzuind, firește, spre un loc fruntaș și în întrecerea din acest an.

Maria BABOIAN
Manole CORCACI
corespondentul

„Scinteii*

în avanposturile muncii
(Urmare din pag. I)

...1957. „Fără reorganizarea secției
șasiu, pe baze moderne, care să per
mită o tehnologie a lucrului în lanț,
nu putem face față cerințelor de
a realiza o producție mai mare și
mai diversificată de tractoare". Un
alt semnal, cu caracter de urgență,
transmis de pe frontul „bătăliei"
pentru nou. Și din nou trebuia gă
sit un om cu calități organizatorice
și tehnice deosebite care, intr-un
timp scurt, să așeze secția șasiu pe
baze moderne. Cine anume 1 De la
directorul general pînă la secretarul
comitetului de partid răspunsurile au
numit unul și același om : pe Dumi
tru Diaconescu. Cine cunoaște ce
eforturi presupune reorganizarea unei
secții, pentru a nu mai ștrangula
montajul, reorganizare care să nu se
facă pentru o perioadă scurtă, ci
pentru ani și ani, va înțelege că în
cei 2—3 ani, cit a durat această
operație, comunistul Diaconescu n-a
avut o viață ușoară. „Fără să-mi cea
ră nimeni acest lucru, am muncit cite
10—12 și chiar mai multe ore. Cit a
fost nevoie. Primisem o sarcină de
partid — ne spune el — și trebuia s-o
îndeplinesc. Iar in asemenea momen
te, cind pulsul uzinei se putea opri în
acel punct, nu numai cit timp lucrezi
contează, ci cită gindire și spirit ino
vator investești pentru rezolvarea
problemelor". Iar comunistul Diaco
nescu n-a făcut economie nici de
timp, nici de gindire. Și secția șasiu
a devenit, mai devreme decit se
așteptau mulți, o „inimă" puternică a
uzinei,
...1963. O nouă etapă în viața uzinei.
Se trece la fabricarea tractoarelor de
65 CP, concepute a fi, ca performan
țe tehnico-funcționale, la nivelul ce
lor mai bune tipuri de acest fel
fabricate in lume. Altă bătălie și alt
loc cu „probleme dificile" — secția
axe și pinioane. Unde capacitățile de
producție trebuiau să crească vertigi
nos și unde în organizarea muncii
se acumulaseră „anumite rămineri in urmă". Acum nu mai
era timp să se. stabilească de ce
se ajunsese la această situație. Acum
era necesar omul care să aducă cit
mai repede situația „la normal". Iar
omul s-a numit tot Dumitru Diaco
nescu. Iar activitatea desfășurată de
el și aici s-a dovedit la fel de efici
entă. „Am avut la un moment dat
sentimentul că n-am să izbutesc — își
reamintește el. Calitatea coroanei co
nice a diferențialului ne-a dat atita

Dumitru Diaconescu — cel din stingă — într-o discuție despre calitate

bătaie de cap... N-au lipsit opinii care
au susținut că ar fi mai bine, plnă la
rezolvarea problemei, să oprim fabri
cația. în clipa aceea am dat la o
parte și proiectanți, și tehnologi, și
n-am plecat o săptămină din uzină
pină n-am găsit soluțiile. Dar le-am
găsit. Nu eu singur, ci împreună cu
muncitorii cu experiență cu care am
lucrat".
...1971. Situația de la axe și pinioa
ne se repetă acum la secția tractor
greu. Comunistul Diaconescu este
solicitat, dată fiind reputația aceluia
care conducea secția, „să dea o mină
de ajutor, să colaboreze la organiza
rea muncii și pregătirea fabricației
tractoarelor de 150 și 180 CP pe șe
nile și pe roți". A spune că Și de această sarcină comunistul Diacones
cu s-a achitat bine, ca să ne expri
măm în termeni obișnuiți, înseamnă
a repeta o axiomă.
Și iată-1 după 13 ani, de om trans
ferat prin atîtea locuri din uzină
unde au apărut la un moment dat
situații „fără soluții", sau care ce
reau „soluții operative și îndrăzne
țe", reîntors in secția în care a dat
cel mai greu examen de specialist
și de comunist — secția axe și pi
nioane.
— Se spune că sînteți omul din
uzină cu cele mai multe inovații.
— Poate. De numărat nu le-am nu
mărat niciodată. Cine numără ideile,

în loc să lupte pentru aplicarea lor,
ori nu are prea multe, ori n-are deloc.
Mindria mea Cea mai mare este să
știu că in fiecare tractor — și de la
eliberare încoace uzina noastră a fa
bricat sute de mii — se află și o par
te din inima și gindul meu.
— NU v-au qbosit solicitările me
reu in locuri grele ? — il intrebăm
în final.
— Nu. Pentru că oboseala e o sta
re de spirit care aparține ori celor
leneși in gindire, ori celor comozi din
fire. în nici un caz nu aparține oămenilor care luptă pentru o cauză.
Iar eu am luptat Și lupt pentru ca
tractorul românesc să se înfrunte cu
cele mai bune. Indiferent unde ar fi
ele fabricate.
...„Eu însumi am să devin comu
nist și am să pun umărul la con
struirea tractorului românesc". Un
angajament pentru o viață rostit la
începutul festinului de muncitor în
socialism. O viață dăruită pentru îm
plinirea lui. O luptă exemplară —
ca să ne exprimăm in cele mai sim
ple cuvinte — pentru ca unul din
primele angajamente cutezătoare ale
comuniștilor să devină realitate. Și a
devenit. Cu contribuția a numeroși
comuniști. între acestea și contribu
ția demnă de titlul de comunist a
Eroului Muncii Socialiste Dumitru
Diaconescu.
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Obiective și sarcini prioritare în economie subliniate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.

PENTRU GRĂBIREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
Fiecare ora buna de lucru in timp - folosită din plin!
Perioada care ș-a scurs din această campanie agri ■ cind. mai ales în zonele de cimpie, temperatura în sol
colă de primăvară se detașează , ca un răstimp de ac
înregistrează .3. grade și. este in creștere, sint create, con
tivitate la capătul căruia oamenii. muncii din agricul
diții să se treacă cu toate forțele la semănatul porum
bului, lucrare care, potrivit recomandărilor comanda
tura județului Timiș înregistrează realizări deosebite in
bătălia pentru recolte record in acest an. Pină
~
marți
mentului județean pentru agricultură, trebuie să se în
seara, pe ansamblul județului au fost , insămințate
cheie pină la 15 aprilie.,
peste 61 000 • hectare cu diferite culturi din prima epo
Subordonată acestor obiective majore, activitatea din
că, iar suprafața pregătită pentru semănat a ajuns la
perioada in care ne aflăm cere o organizare temeinică,
92 406 hectare. De luni dupâ-amiază vremea s-a încăl
ordine și disciplină în îndeplinirea exemplară de că
zit din nou și, odată cu aceasta, a început și semănatul
tre fiecare formație de. mecanizatori și cooperatori a
culturilor din epoca a doua, lucrare care s-ă exe
sarcinilor zilnice ce le revin, astfel incit pretutindeni
să se asigure realizarea unor lucrări de înalță cali
cutat pe aproape 5 000 hectare. Agricultorii jude
țului și-au propus ca, in cel mult două zile, să
tate, la nivelul renumelui și locului de frunte pe care-1
încheie semănatul cinepii și florii-soarelui. Acum, ■dețin bănățenii in agricultura țării.

Repede, dar și cu mare grijă
pentru calitatea lucrărilor
L-am întâlnit pe președintele C.A.P..
din Bărăteaz, inginerul Ilie Pepa, in
mijlocul unei sole in care mecani
zatorii Ștefan. Codr.eanu și Viorel
Ciobota semănau primele brazde cu
porumb. Pămintul care așteaptă sămința e bine lucrat, nivelat perfect.
Ajunși la capătul solei, cei doi me
canizatori opresc pentru o nouă re
glare a adîncimii de încorporare a
seminței. „Lucrăm, cum s-ar spune,
la temperatura minimă admisă — ne
explică inginerul. Este adevărat, de
azi, vremea este din nou in încălzire,
dar se poate răci brusc. Semănăm mai.
adine nu numai pentru a feri semin
țele de influențele acestor variații de
temperatură, ci și pentru că. în con
dițiile deficitului de umiditate din sol
ce se înregistrează în zona noastră,
este necesar să procedăm așa pen
tru a asigura germinarea boabelor".
Profitind de această întrerupere, di
rectorul adjunct al direcției agricole
județene, tovarășul Aurel Lăzureanu,
verifică modul în care sint reglate
mecanismele pentru distribuirea boa
belor și, după ce se convinge că
acestea încorporează cel puțin 65 000
semințe Ia hectar, iar distanța între
rinduri este cea stabilită prin ordinul
de lucru •— adică 70 cm — ne pro
pune să trecem și pe Ia formația
care asigură front de lucru semănă
torilor. Ne îndreptăm spre cei patru
mecanizatori nu atît pentru a urmări
calitatea lucrării, întrucît de acest
lucru ne-am putut convinge și din
felul în care pămîntul se revărsa in
urma brăzdarelor de la semănători,
cit mai ales pentru a vedea cum sint'
respectate și indicațiile cu privire la
folosirea agregatelor complexe. La
fața locului asistăm, de fapt, la exe
cutarea unei lucrări prin care pregăi! tirea patului germinativ se făcea
concomitent cu încorporarea erbicidelor în sol. Această lucrare a fost

La recenta plenară a C.C. al
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat că realizarea programului
energetic și dc materii prime trebuie
să se situeze pe primul plan ai pre
ocupărilor in economia țării. In acest
cadru, secretarul general al partidu
lui a relevat că' pentru realizarea
producției planificate dc petrol, la
fel ca și pentru cea de cărbune, de
minereuri și la toate celelalte mate
rii prime, trebuie să se acționeze cu
toată hotărirea in toate unitățile
producătoare.
în acest an unitățile industriei de
extracție a țițeiului trebuie să obțină
o producție de cel puțin 13 milioane
tone. Spunem cel puțin, deoarece,
așa cum a subliniat in repetate rin
duri tovarășul Nicolae Ceaușescu. in
acest ,domeniu depășirile de plan
sint nu numai admise, dar constituie
o cerință de pri
mă
importanță.
Pentru
asigura
rea bazei de' ma
terii prime -'și energetice a țării,
producțiile supe
rioare de țiței
reprezintă o ne
cesitate
vitală.
Dar in primele
trei luni ale anu
lui, intr-o serie
de schele de pro
ducție petrolieră,
cit și pe ansam
blul Ministerului
Petrolului, situa
ția realizării pla
nului la extrac
ția de țiței este necorespunzătoare.
De aceea, alături de măsurile teh
nice și organizatorice, menite să asi
gure îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de plan, o contribuție deosebită
la creșterea nivelului extracției tre
buie să revină promovării unor teh
nologii moderne, de mare randament
in exploatarea zăcămintelor. In’ an
cheta noastră ne vom ocupa de mo
dul in care se aplică și generalizează
metodele moderne de extracție și
foraj.

precedată de alte două operații : niyelarea arăturilor cu ajutorul unei
șine de cale ferată, după care este

erbicidarea este luat din mers de al
tul. care, intre timp, făcuse alimen
tarea din cisterna cu soluție. Și așa.

chimice, organele agricole județene dinainte stabilite, fiecare stațiune
au indicat ca fertilizarea culturilor pentru mecanizarea agriculturii ar
prăsitoare să se facă numai pe rînd, trebui să fie aprovizionată in mod
graficelor
măsură absolut întemeiată. în acest ritmic, . corespunzător
scop, incă din iarnă, pe toate semă- dinainte întocmite, de la o anumită
nătorile au fost montate dispozitive rafinărie,-astfel incit activitatea in
care să execute incorporarea îngră cimp să se desfășoare fără întreru
șămintelor în zona de aprovizionare pere. Analizînd însă modul și ritmi
a plantelor cu elemente nutritive. citatea în care au decurs aceste li
De asemenea, au fost confecționate vrări in luna martie, rezultă că in
și un mare număr de cisterne de timp ce unele stațiuni au fost apro
mare capacitate, pentru transportul , vizionate cu' cantități mai mari decît
celor 3 200 tone îngrășăminte chimi necesarul de carburanți pentru o de
ce. prevăzute a fi livrate in acest tri
mestru in stare lichidă de .către cadă, alte stațiuni au fost , puse în si
combinatele chimice din Arad, Cra tuația de a se aproviziona cu carbu
iova și Tirgu Mureș. Speranțele ranți de la unitățile ce dispuneau de
agricultorilor de aici erau legate mai stocuri, făcînd astfel nu numai chel
tuieli neraționale, dar și o mare ri
sipă de motorină pentru transportul
pe distanțe mari al acesteia. Iată un
caz. S.M.A. Go'tîbb. unitatea cu cea
mai mare forță mecanică din județ,
a fost obligată să străbată cale de
20 km pină la Recaș sau la Biled
pentru a-și procura motorina care,
în mod normal, trebuia livrată de că
tre rafinărie la depozitul din loca
litate. Pentru a arăta că nu este
vorba de un caz izolat, ne vom
ales de obținerea acestor îngrășămin referi doar Ia transporturile masive
te chimice, bazîndu-se în primul , de motorină din zilele de 27 și 28
rind pe faptul că furnizorii recla
mau existența unor stocuri de ase martie, cind nu mai. puțin de 18 sta
menea substanțe, pe care agricultorii țiuni au fost obligate să apeleze la
nu vor să le folosească, iată insă că, alte unități similare pentru a fi
zilele trecute, directorul S.M.A. Va- sprijinite cu carburanți.
riaș, tovarășul Alfred Bittenbinder,
s-a prezentat la combinatul din Arad
Iosif POP
cu două cisterne pentru a prelua 16
Cezar IOANA
tone de îngrășăminte lichide. Direc
corespondentul „Scinteii”
torul comercial al combinatului a
La C.A.P. Bărăteaz, județul Timiș, a început însămințarea porumbului
Foto : Sandu Cristian
confirmat existența unor asemenea
stocuri, dar și-a exprimat regretul că
nu poate să livreze nici un kilogram
întrucît unitatea nu dispune'de in
stalația necesară pentru manipularea
unor asemenea îngrășăminte. Deci
îngrășăminte există, s-au cheltuit
bani mulți pentru dotarea unităților
agricole cu utilajele necesare in
vederea transportului și încorporării
lor în sol, dar nu-i cine să deschidă
robinetul care să le deschidă calea
spre beneficiari. Iar din cauza aces
tei deficiente, ■ în multe unități agri
cole din județul Timiș se geamănă
fără îngrășăminte.
în- rândurile ce urmează vom su
pune atenției organelor în drept
unele anomalii în legătoă .^ciț,
în care se respectă graficele de’ li
vrare a motorinei. Despre ce este
Lucrări de pregătire a terenului și de erbicidare la I.A.S. Carani, județul Timiș
vorba 2 Potrivit unor repartiții

Forțele sînt concentrate
la semănatul porumbului
In unități agricole din județul Timiș
agățată o grapă cu colți cu scopul de
a face o afinare superficială a solu
lui, in vederea menținerii apei in sol.

De la o zi la aha —
viteze sporite
La Periam il cunoaștem pe inginerul-șef al cooperativei agricole, to
varășul Zoltan Bota. Spunind despre
el că este un om calm și liniștit, s-ar
putea înțelege că este o fire comodă.
Dar nu-i deloc așa. Pentru aceasta
pledează rezultatele obținute de uni
tate, căci la Periam recoltele obținute
în mod constant in ultimii ani de
pășesc pe cele planificate și sint
mult mai mari decît cele care repre
zintă media județului. Anul trecut,
bunăoară, la porumb s-au obținut
7 500 kg boabe la Jiectar, la sfecla
de zahăr — 53 300 kg. în locul unui
răspuns la întrebarea : ce se face
acum la Periam pentru ca in
1984 recoltele record din 1983 să fie
înlocuite cu alte recorduri 2 — ingincrul-șef ne invită să vedem cum
se muncește cîmpul aici. Ne oprim
la marginea unei sole, unde mecani
zatorii erbicidau și făceau o ultimă
pregătire a patului germinativ. Țractorul care împrăștia substanța chimi
că se deplasa înaintea, celorlalte tractoăre-cu care lucra''în flux.1 Dupădouă ture complete, cînd rezervorul
se golește, locul tractorului care face

sondelor noi ne-a determinat să ac
ționăm in vederea suplimentării pro
gramului stabilit in acest sens, mai
ales in zonele de mare productivita
te Vîrteju și Contești, ne spune to
varășul Constantin Aldescu, director
în Ministerul Petrolului. Dealtfel,
punerea în producție mai devreme cu
o săptămînă a sondelor noi prevăzu
te in acest an ar asigura condiții
pentru o producție suplimentară de
cîteva zeci de mii de tone de țiței.

„EFECTUL COANDĂ" ÎN
EXTRACȚIA ȚIȚEIULUI. ° 8erie
de soluții tehnice de mare randa
ment se aplică in acest an și în do
meniul extracției. O noutate absolu
tă pe plan mondial o constituie uti
lizarea supapelor diferențiate de por
nire cu dispozitive tip Coandă. La

„cu viteza I blocată" — după cum
ne spunea inginerul-șef, la Periam
se lucrează efectiv 12—13 ore pe zi la
erbicidat, adică atit cit ține ziualumină. In ritm susținut, cu realizări
peste normele zilnice stabilite, se
lucra și la semănatul porumbului. Cu
cele patru mașini reglate și probate
din
timp s-au insămințat în cursul
1
zilei de marți 40 hectare cu porumb,
dar miercuri viteza de semănat urma
să atingă 60 hectare, ceea ce inseamnă că pină cel tirziu pe 11 aprilie
va fi încheiat semănatul porumbului
pentru consum. întrucît temperatura
din sol a atins în ultimele trei zile
limita minimă admisă de 8 grade, îl
întrebăm pe inginer <*dacă nu cumva
este prea devreme săi se semene porumb. Răspunsul ni-11 dă indirect,
prezentîndu-ne cîteva cifre compara
tive, cifre care arată ră pe suprafefele care au fost însâmințate anul
trecut pină la 12 aprilie s-au obți
nut, în medie Ia hectar, cu 600 kg
mai mult porumb boabe decit pe cele
semănate după 15 aprilie.

Dereglări nedorite
în aprovizionarea
.rit
cu înnrncnminlflt
îngrășăminte
chimice și carburanți
Pornind de la cerința de a asigura
o eficiență maximă îngrășămintelor

cest an. se întreprind eforturi pen
tru trecerea la producția de serie a
dispozitivelor tip Coandă. Dificultă
țile sînt legate atit de asigurarea
unor materiale corespunzătoare, cit
și de faptul că nu am găsit un pro
ducător care să-și asume răspunde
rea execuției de mare finețe a dis
pozitivului. Pină acum am fost re
fuzați de uzinele constructoare de
mașini și de aceea se, urmărește asimilarea fabricației intr-o unitate a
ministerului nostru.
Așadar, se întrezărește posibilita
tea generalizării dispozitivelor tip
Coandă in industria petrolului. Dar
se cuvine să arătăm că față de anul
trecut, nu s-au făcut prea mulți pași
înainte. în „Scinteia" din 23 martie
1983 pledam pentru extinderea uti
lizării acestor dispozitive care ișl
demonstraseră eficiența -pe loturi

rindu-se formează in jurul pompei
de fund un baraj poros care filtrea
ză doar țițeiul și apa. în aceste con
diții se împiedică efectul atît de pă
gubitor al viiturilor. Tehnologia este
bine pusă la punct și în acest an se
va aplica la 200 de sonde din sche
lele de producție petrolieră Brăila,
Clejani, Poieni, Videle, Țicleni —
zona Colibași, Găești, Moșoaia.
Care este situația aplicării tehno
logiei in primele luni ale anului 2
— Pină acum s-au executat ope
rații (le combatere a viiturilor de ni
sip la 20 de sonde, preciza corespon
dentului județean al „Scinteii", Corneliu Ifrim, tovarășul ing. State Bo
tez, directorul Schelei de producție
petrolieră Brăila. în următoarea pe
rioadă numărul operațiilor de acest
gen va crește la 20 pe lună. Acolo
unde ș-au folosit, rezultatele au fost
foarte bune, asigurindu-se func
ționarea continuă
a sondelor.
Și în Schela
Videle
viiturile
de nisip au creat
și creează incă
mari necazuri pe
troliștilor. Tehno
logia de injecție
a nisipului cuar
țos cu rășini epoxidice se do
vedește a fi un
remediu excelent
pentru menține
rea, stării de să
nătate a sondelor.
La cele 25 dc
sonde Ia care s-au executat în
acest anasemenea operații pro
ducțiile zilnice de țiței au fost rea
lizate conform prevederilor. Firesc,
intre măsurile pe care le întreprind
petroliștii schelei in vederea creșterii
producției și recuperării restanțelor
la extracția de țiței’ se află aplicarea
acestei tehnologii la 100 de sonde.
Pe ansamblul unităților petrolului
se estimează că in acest an extin
derea tehnologiei de combatere a
viiturilor de nisip in zăcăminte ncconsolidatc prin injecția de nisip
cuarțos amestecat cu rășini va aduce
un spor de producție de peste 12 mii
tone țiței. Totodată, prin eliminarea
operațiilor de . intervenție la sonde
cauzate de viiturile de nisip se eliberează pentru alte lucrări 10 for
mații de intervenție.
Șirul exemplelor privind efectele
favorabile ale promovării progresului
tehnic și tehnologic în industria pe
trolului ar putea continua. Cum la
fel de adevărat este că o serie de
metode moderne de extracție și fo
raj, deși cunoscute, nu sint incă ge
neralizate. Industria petrolieră ro
mânească dispune de condiții din
tre cele mai favorabile pentru
a se afirma in continuare in lume
prin realizări tehnice de cel mai
inalt nivel. Iar examenul cel
mai exigent la care trebuie să răs
pundă zi de zi, lună de lună colec
tivele din unitățile petrolului, orga
nizațiile de partid din această ramură
il constituie obținerea producțiilor de
țiței .planificate prin promovarea
hotărită a tehnologiilor moderne 1

PROMOVAREA TEHNOLRGIILSR MRPERNE
RE EXTRACȚIE
- cale sign de creștere a productfei de litei

supapele diferențiate, soluție mai mari de sonde, încă din anii ante
veche utilizată in industria petrolu riori. Tot lipsa unei unități producă
lui, se atașează dispozitive tip toare bara și atunci, ca și in pre
Coandă, care funcționează pe baza zent, generalizarea acestei metode de
efectului ce poartă numele descope extracție. Este greu de înțeles de
ritorului. Aceasta determină o creș ce rezolvarea acestei probleme de
tere substanțială a randamentului de mare interes pentru industria petro
exploatare a țițeiului din zăcămint, lului se tergiversează. Nu credem că
care se soldează in aceste condiții trebuie aduse argumente in pluș
și cu consumuri mai mici de energie pentru ca o metodă de extracție de
electrică, deoarece se poate scădea mare randament stăpinită in prezent
presiunea de injecție. Referindu-se doar de petroliștii români să fie ra
la eficiența utilizării dispozitivelor pid generalizată.
tip Coandă, inginerul Vasile Turcu,
SONDELE NOI PORNITE din cadrul Trustului de foraj-exCOMBATEREA
VIITURI
CU AZOT LICHID. 5 000 toni= traeție Arad, preciza corespondentu LOR DE NISIP. Una din proble
al „Scinteii", Tristan
de țiței — la atit se estimează ciști- lui județean
: „La cele două sonde din mele dificile care apar în, exploata
gul de producție prin aplicarea noii Mihuța
cadrul
Schelei
de producție petro rea a numeroase zăcăminte de țiței
tehnologii de punere in exploatare
Șandra, care funcționează cu o constituie apariția viiturilor de ni
a sondelor prin înlocuirea fluidului lieră
asemenea dispozitive, s-au obținut sip. Infiltrarea nisipului în pompele
din sondă cu azot lichid. Se știe că toate
efectele pozitive estimate de de fund duce la infundarea lor și,
după forarea sondelor, pentru pune cercetători
: o creștere a randamen evident, la oprirea extracției. Pen
rea in exploatare trebuie să se e- tului de recuperare
a țițeiului dato tru repunerea în funcțiune a sonde
chilibreze treptat presiunea lichidu rat eliminării fenomenului
de sli- lor este necesară, in această situație,
lui aflat in coloană cu cea existen paj, stabilizarea regimului de
gaz- executarea unor lucrări complexe de
tă in zăcămint. Pomparea de azot lift, importante economii in exploa
intervenție, cu mare consum de ma
lichid, mult mai ușor decit fluidul, tare. Extinderea utilizării supapelor noperă. între cauzele care determină
permite echilibrarea acestor pre diferențiate cu dispozitive tip Coan substanțiale pierderi de producție,
siuni mai rapid. Experimentările fă dă este condiționată insă de dota viiturile de nisip au o mare pondere
cute in cursul anului trecut au re rea cu asemenea dispozitive".
mai ales in schelele din Cimpia Ro
levat că la punerea in producție a
mână, unde structura straturilor fa
Interesîndu-ne
la
Ministerul
Pe

fiecărei sonde noi se pot ciștiga cel
vorizează acest fenomen.
puțin două zile. Metoda este nu nu trolului de măsurile care se între
Pot fi oprite viiturile de nisip 2
mai mai rapidă decit cea tradițional prind pentru asigurarea fabricării a- Antidotul
tot... nisipul. Cum se
lă, dar determină și reducerea chel cestor dispozitive, tovarășul Nicolae procedeazăeste
2 în stratul neconsolidat
tuielilor de punere în producție cu Niculescu, șeful serviciului tehnic, se injectează
prin țeava de extrac
circa 100 mii lei. în acest an, 50 de ne-a spus :
citeva zeci de metri cubi de ni
— Supapele și dispozitivele au fost ție
noi sonde, în majoritate sonde de
sip
cuarțos,
din
care ultimii sint umare adincime, vor fi pornite prin a- realizate pină acum de I.N.C.R.E.S.T.,
ceastă metodă în cadrul trusturilor dar extinderea utilizării lor la un mectați cu rășini epoxidice, „DINOX"
număr de sute și chiar mii de sonde sau „ALUREX", produse de indus
Moinești, Tg. Jiu și Pitești.
— Eficiența deosebită a acestei depășește posibilitățile microproduc- tria chimică românească. După circa
tehnologii de punere in producție a ției din cadrul acestui institut. în a 24 de ore, acest nisip cu rășini întă-

Dan CONSTANTIN
și corespondenții „Scinteii"

Dintre multiplele obiective cuprin
se in cele două ample și mobiliza
toare programe adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie
1983, elaborate pe baza orientărilor
și sub directa îndrumare a secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și menite să con
ducă la o economie de înaltă pro
ductivitate,
competitivitate și efi
ciență. un loc important il ocupă ac
țiunile dc reducere a consumurilor
de energie și combustibil. în acest
domeniu sint posibilități imense,
dar care se cer a fi puse în evi
dență și valorificate corespunzător
printr-un efort susținut de cercetare-dezvoltare.
Una din cele mai eficiente căi de
economisire a energiei și combusti
bilului este cea
care vizează mo
dernizarea insta
lațiilor tehnolo
gice mari consu
matoare de ener
gie. Industria con
strucțiilor de ma
șini oferă in ăcest domeniu un
teren fertil pen
tru creativitatea
tehnjco-știirițifică
cu rezultate evi
dent mari. Spre
exemplu. analizîndu-se pierderi
le de energie la
cuptoarele indus
triale folosite în
construcția
de
mașini, s-a con
statat că utiliza
rea materialelor noi refractare, cunoscute sub denumirea de fibre
ceramice, reduce acumulările de căl
dură din pereții cuptoarelor de forjă
și tratamente termice cu circa 70 la
sută, scurtează durata de pornire a
acestora și implicit ciclul de încălzire
cu 40—60 la sută, diminuează consu
murile energetice specifice pe tonă
de șarjă cu 30—40 la suță și contri
buie la creșterea randamentului in
stalațiilor termotehnice cu circa 15—20
la sută față de construcțiile clasice
din cărămizi refractare. Totodată, se
înregistrează mai puține reparații și
intervenții la cuptoare, fondul lor de
timp disponibil crescînd in medie cu
400 ore pe an și utilaj, durata de
viață cu 100 la sută și productivitatea
muncii cu circa 25 la sută. Estimările
făcute pe baza datelor de mai inainp
te în ipoteza proiectării noilor cup
toare de forjă și tratamente termice
cu izolații de fibră ceramică și mo
dernizării treptate a cuptoarelor aflate in exploatare, avind zidărie
clasică din cărămidă refractară, arată
că numai in construcția dc mașini se
pot economisi la nivelul anului 1990
circa 100 000 tcc/an.
Dotarea cuptoarelor de încălzire,
tratamente termice și elaborare a
fontelor și otelurilor cu recupera
toare primare, secundare și arzătoare
autorecuperatoare, introducerea re
glajului continuu de putere Ia cup
toarele electrice și cu gaz metan și
diversificarea — prin aplicarea con
cepției modulare — tipurilor spe
cifice reprezintă alte soluții care
pot contribui și ele la reducerea con
sumurilor de gaz și energie electrică.

Dat-ele statistice privind estimarea
efectelor economice rezultate in
urma modernizării de către Institu
tul de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru sectoare calde
a circa 40 de cuptoare, la care s-au
aplicat astfel de soluții, arată că și
pe această cale pot fi obținute re
duceri dc consumuri energetice teh
nologice reprezentând in medie 15—20
la sută.
Trebuie precizat că în multe ca
zuri aplicarea măsurilor menționate
se află de abia la început, existând
eerie posibilități pentru generaliza
rea lor accelerată. Astfel, inventa
rierea în cursul anilor 1982—1983 a
instalațiilor termotehnice din princi
palele întreprinderi constructoare de
mașini a arătat că, exceptând un mic

teriul determinant pentru adoptarea
uneia sau alteia dintre variantele dc
recuperare posibile.
De asemenea, considerăm că pen
tru a se evita supradimensionarea
instalațiilor de recuperare, cu efecte
negative in ceea ce privește costul,
randamentul in funcționare si chel
tuielile de exploatare, este necesar a
se ține seama în calcule de parame
trii reali, determinați prin măsură
tori directe efectuate pe teren, pri
vind debitul și temperatura gazelor
arse, gradul de încărcare al cuptoa
relor. simultaneitatea funcționării
acestora și suprapunerea in timp a
diagramelor funcționale (atunci cînd
la o instalație de recuperare sint
cuplate mal multe surse recupera
bile), și nu de valorile teoretice no
minale sau maxi_______________________ me, prevăzute în
proiecte.
întrucît proiec
tarea instalațiilor
de recuperare re
prezintă,
după
cum s-a arătat, o
a w jj bj m
acțiune de
i « IO
amploare la care
11| Bmm
participă
multe
ministere, centraHKiWa
le industriale, în„
treprinderi și uni-

M
număr de uzine construite In ultimii
ani, la toate celelalte se impun mo
dernizarea, Înlocuirea sau dotarea
cuptoarelor de încălzire, tratamente
termice și de elaborare a metalelor
cu instalații de recuperarea căldurii
din gazele fierbinți evacuate la coș.
în circa 70 de întreprinderi anali
zate șe pot economisi anual peste
175 000 tone combustibil convențio
nal, respectiv 1 424 milioane kWh.
Același lucra se constată și in meta
lurgie. chimie și alte ramuri econo
mice mari consumatoare de energie.
în prezent. în majoritatea institute
lor de cercetare științifică, inginerie
tehnologică și proiectare aparținînd
acestor ramuri au fost create colec
tive interdisciplinare de cercetare si
proiectare formate din ingineri termotehnicieni, cuptorari și tehnologi
care. în strinsă conlucrare cu specia
liștii din producție, stabilesc soluții si
proiectează, pe baza datelor culese
din secțiile de producție, instalații
de recuperare a căldurii corespun
zătoare; Față de amploarea acțiunilor
inițiate, a căror realizare reclamă
investiții de multe sute de milioane
lei, consumuri de metal și energie
substanțiale pentru executarea șl ex
ploatarea cazanelor recuperatoare,
pompelor, ventilatoarelor, exhaustoarelor și tubulaturilor de circulație
a gazelor, precum și capacitatea unor
importante forțe de concepție și exe
cuție, se impune ca studiile de re
cuperare să fie riguros fundamen
tate tehnic și economic, calculele de
eficiență economică reprezentând ori

i $feffira SB ceea ce
conceproiectarea
într-un
~
timp scurt a unor
game tipodimensionale de cazane recuperatoare de
mare diversitate. După calcule preli
minare executate de Institutul de
cercetări pentru sectoare calde a re
zultat că ar fi necesare peste 60 tipodimensiuni de cazane recuperatoare.
Se înțelege că numai proiectarea
(lupă principiile tipizării și unificării
constructive a cazanelor recupera
toare și execuția lor la întreprinderi
specializate poate să asigure satisfa
cerea in timp util a cerințelor de virf
apărute. Se impune deci ca Institutul
de cercetare științifică și inginerie
tehnologică pentru echipament ener
getic — principalul institut speciali
zat pentru cazane — să propună gama
tipodimensională optimă, oferind be
neficiarilor posibilitatea de a proiec
ta celelalte componente ale instala
țiilor de recuperare in condiții cit
mai apropiate de realitate.
Un ultim aspect relevat de expe
riența proiectării și utilizării diferi
telor instalații de recuperare, care
considerăm că trebuie subliniat, șe
referă la implementarea acestora, in
structura și fluxul tehnologic al unor
echipamente și instalații termoteh
nice deja existente ; racordarea sau
atașarea recuperatoarelor trebu.c să
se facă astfel incit funcțiunea prin
cipală pentru care a fost conceput
utilajul de bază
’
— în cazul nostru
cuptoarele industriale
să nu fie
perturbată, cu alte cuvinte să nu se
piardă din vedere că recuperarea
constituie o acțiune derivată din alta
principală și nu un scop în sine.

Dr. ing. Ion Hera-BUCUH

m
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FORMAREA SPIRfflffl REVOIETIONAR

politico-ideologic
La Consfătuirea de lucru de la
Mangalia din august 1983, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia că este
necesară îmbunătățirea . activității
cercurilor și cursurilor învățămîntu
lui de partid în direcția ridicării ni
velului politico-ideologic al comuniș
tilor, creșterii spiritului lor revolu
ționar în muncă și în viață. Transpu
nând în fapte aceste indicații, orga
nele și organizațiile de partid din ju
dețul Galați acționează pentru. îm
bunătățirea continuă a calității învățămintului politico-ideologic, legind
mai strîns problematica pusă în dis
cuție de problemele de muncă și de
viață ale oamenilor muncii, ale co
muniștilor.
Demonstrarea prin fapte a spiritu
lui revoluționar. Participind la citeva
asemenea dezbateri ne-am convins
că, în general, cursanții au înțeles și
aprofundat documentele, știu să re
leve căile concrete prin care ideile și
recomandările din documente își gă
sesc materializare practică, astfel in
cit invățămintul de partid să aibă ecoul dorit in conștiința comuniștilor,
în viața și activitatea colectivelor de
muncă. Intr-un cerc de învățăm!nt de
partid de la tur
nătoria de oțel
din cadrul între
prinderii navale
<le
elice
—
INETOF. Galați
s-a pus în deztema :
batere
formu„Tezele
tovalate
de
Nicolae
rășul
Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru
din august 1983
cu privire la perfecționarea continuă a
stilului și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid,
promovarea spiritului revoluționar,
combativ în întreaga lor activitate",
în dezbaterea acestei teme, propa
gandistul, ing. Costel Pileandră, a ce
rut comuniștilor să nu repete textul
documentului, ci să demonstreze prin
fapte cum se manifestă în organiza
ția de partid spiritul revoluționar, ce
ecou au avut indicațiile cuprinse în
document, cum sint ele aplicate.
S-a relevat în cadrul discuțiilor
faptul că de Ia începutul anului și
pînă în prezent turnătoria de oțel a
întreprinderii a elaborat importante
cantități suplimentare de oțel lichid,
lingouri, planul de piese livrate, pe
două luni, fiind depășit cu aproape
40 Ia sută. Acesta este modul concret
prin care noi, comuniștii, ne putem
dovedi în producție spiritul revolu
ționar, preciza muncitorul Ene Iftică.
Sentimentul înalt al răspunderii, al
datoriei, reflectat în producții de ca
litate, cu consumuri reduse a fost re
levat și de șeful de echipă Mihalache Grigore, care a subliniat că cei
(11
Wh economisiți . ț>g...doiiă luni ■
din acest an de 'către seSțî’d reflectă’
spiritul revoluționar al comuniștilor,
modul în care ei înțeleg să-și înde
plinească îndatoririle. De asemenea,
căile prin care s-au realizat aseme
nea economii, prin care se asigură
condiții mai bune de elaborare a oțelului, scurtarea șarjelor, introduce
rea în circuitul productiv a unor ma
terii prime și materiale din recupe
rări, relevă preocuparea permanentă
a comuniștilor pentru îndeplinirea Ia
un bun nivel calitativ a sarcinilor ce
le revin in producție.
Propagandistul — adversar perma
nent al automulțumirii. Argumentele
aduse în discuție — din care aici am
reprodus doar o mică parte — ne-au
convins de seriozitatea ce o demon
strau comuniștii în dezbaterea aces
tei teme. S-au formulat și unele ob
servații privind anumite afirmații fă
cute în cadrul dezbaterii. De pildă,
maistrul Petre Cotoi preciza că în
ultima perioadă numărul de piese —
la un important reper naval — res
pinse de controlul de calitate a scă
zut față de anul trecut, prezentînd
acest lucru ca un merit de seamă al

colectivului. In legătură cu această
poziție, propagandistul a remarcat
just că ea seamănă a automulțumire.
„Nu ne încălzește cu nimic să con
statăm că acest reper îl facem mai
puțin rău decit anul trecut. Datoria
noastră este să-l facem foarte bine.
Nici faptul că alții lucrează mai prost
decit noi în acest caz nu ne pune pe
noi într-o lumină foarte favorabilă".
Desigur, comunistul trebuie să fie cri
tic cu sine însuși, mereu nemulțu
mit de ceea ce face, pentru a putea
să progreseze continuu, să-și înde
plinească mereu mai bine sarcinile,
iar organizația de partid de aici, de
la oțelărie, se cuvine să aplice mai
bine aceste indicații, începind chiar
pu reperul pus în discuție. Creșterea
simțului de răspundere în execuția
unor lucrări, concretizat prin poansonarea pieselor, obligația fiecăruia
de a răspunde in fața colectivului
pentru modul in care lucrează, ridi
carea responsabilității maistrului, a
șefului de echipă în perfecționarea
calificării oamenilor și alte aspecte,
de asemenea, sprijinite de argumente
și fapte concrete, au conturat în bună
măsură sarcinile complexe ce revin

central,
al ministerului nostru,
M.I.C.M.".
„Această problemă impune și economisirea combustibililor și energiei prin creșterea gradului de fiabi
litate al cuptoarelor, ridicarea califi
cării profesionale, menționa subin. ginera Cornelia Haralambie. ' îmi
amintesc de inițiativa maistrului Au
rel Oprea care s-a ocupat, cu grupa
lui, de execuția unor recuperatoare
de căldură pentru gazele arse. Ase
menea îmbunătățiri se mai pot face,
în măsura în care ne preocupăm de
creșterea calității pregătirii oameni
lor. Iată de ce aș propune conducerii
secției, organizației de partid să
facă un curs pentru cei de la repa
rat cuptoare în care să li se vor
bească și despre probleme de ar
dere,
randamente,
economisirea
energiei — totul vizind o exploatare
mai bună a acestor utilaje".
Problemele profesionale trebuie
abordate, înainte de toate, dc pe po
ziția vieții dc partid. Am participat
pe parcursul investigației noastre și
la dezbaterea temei „Tezele formu
late de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Consfătuirea de lucru din august
1983 cu privire
la perfecționarea
continuă a stilu
lui și metodelor
de muncă ale or
ganelor și or
ganizațiilor
de
partid, promova
rea spiritului re
voluționar, com
bativ în întreaga
lor activitate" în
cadrul
cercului
din atelierul recoacere de la între
prinderea Laminorul de tablă Galați.
Propagandistul, economistul Cornel
Papalaga, a izbutit, aici, doar parțial
să aducă in discuție problemele aces
tui colectiv, să determine prin dezba
teri clarificarea modului în care
trebuie să se acționeze de acum îna
inte, prin organizația de partid, pen
tru transpunerea in viață a recoman
dărilor din documentul amintit. Re
feririle la căile de economisire a ga
zelor naturale prin folosirea mai
bună a cuptoarelor sau cele care pri
vesc căile de economisire a energiei
electrice — expuse de șeful de
echipă Aurel Dabija, mențiunile fă
cute de maistrul Ion Olaru cu pri
vire 1a. locul fruntaș pe care atelie
rul il ocupă în întrecerea socialistă
sau la unele comenzi speciale ce
trebuie executate, alte firave pre
cizări la necesitatea mai bunei pre
gătiri profesionale a oamenilor au
adîncit numai parțial problematica
vastă și de mare actualitate a te
mei luate in dezbatere, care privea
îmbunătățirea muncii comuniștilor,
promovarea spiritului lor revoluțio
nar, combativ în întreaga activitate.
• Dealtfel,. și în « celelalte doua
cercuri menționate mai sus unele
intervenții s-au efectuat doar de pe
poziția profesională. De asemenea,
nu toate luările de cuvint au vădit
cunoașterea temeinică a documente
lor de la care s-a pornit în reali
zarea dezbaterilor. Or, referirea la
problemele locului de muncă, ale or
ganizației de partid implică înainte
de orice adincirea, printr-un studiu
anterior, temeinic a tuturor aspec
telor, indicațiilor, recomandărilor
oferite de bibliogra.fie. Uneori, in
dezbaterile menționate a lipsit spi
ritul critic și autocritic, referirile de
acest gen efectuîndu-se mai ales la
adresa unor factori exteriori atelie
rului, secției, organizației de partid
respective. Or, sarcinile trebuie
realizate, în primul rind, prin apor
tul comuniștilor din organizație, iar
perfecționarea activității dc partid
trebuie să înceapă intii (le toate cu
îmbunătățirea stilului și metodelor
de muncă ale organizației de partid
din care fac parte cursanții. In sfirșit, propagandiștii ar fi putut con
duce mai sistematic discuțiile, după
planuri de dezbatere mai judicios al
cătuite, urmărind cu sporită grijă
atingerea scopului propus.

Însemnări de la dezbaterile desfășurate

în cercuri de învătămînt de partid
din municipiul Galați

r

comuniștilor din această organizație,
obiectivele lor politice imediate.
în finalul dezbaterii — măsuri con
crete pentru îmbunătățirea activității
productive. La întreprinderea meca
nică navală am asistat la o altă dez
batere intr-un cerc al învățămîntului
de partid de la secția mecano-energetică. Discuțiile — purtate pe mar
ginea hotărîrii Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. privind in
tensificarea acțiunilor și măsurilor
tehnico-organizatorice și politice în
vederea înfăptuirii Programului de
ridicare a nivelului tehnic și calitativ
al produselor — au reușit să contu
reze interesul pe care il manifestă
cursanții față de asemenea probleme.
Propagandistul acestui cerc, ing. Anghel Iosipovici, a dorit să se contu
reze în dezbateri, mai intii, modul în
care comuniștii acționează concret
pentru realizarea unor prestații de
bună calitate. „Unitatea noastră a
fost dotată cu utilaje și instalații de
înaltă tehnicitate, spunea subinginerul Costache Bugan. De noi depinde
ca reparațiile’ și reviziile acestora să’’
reușească a le menține la parametri ,
ridicați de funcționare. Evident, ape
lăm la asimilarea unor piese șl subansamble. Și o facem preventiv, depistînd din vreme reperele uzate, ast
fel incit la lucrările de reparații ca
pitale aceste piese să fie deja exe
cutate, iar operația să se realizeze în
timp cit mai scurt." O problemă rele
vată în dezbatere a fost și ridicarea
priceperii oamenilor, a specializării
lor, de pildă, în electronică indus
trială, motiv pentru care s-a și luat
măsura de a fi trimiși cîțiva dintre
ei Ia unitățile furnizoare de echipa
mente pentru a-și însuși service-ul
acestora și a putea acționa apoi la
nivelul corespunzător în efectuarea
reparațiilor. „Firește, sublinia și
maistrul Horațiu Lepădaru, au mai
fost și greutăți cu calitatea pieselor
de schimb, cu procurarea materiale
lor ; au fost necesare și scule, dis
pozitive și verificatoare corespunză
toare, însă de fiecare dată ne-am
străduit să învingem impedimentele,
să înlocuim cu efort și gîndire pro
prie ceea ce nu se putea aduce din
altă parte. Totuși, un plus de orga
nizare în materie de piese de schimb
încă ar fi necesar. Mai ales la nivel

Dan P1AEȘU

corespondentul

mai puternic implicat
în educarea patriotică a tineretului
Păstrător al unui neprețuit tezaur,
muzeul de istorie este cronica vie a
timpului patriei, locul în care. se
simte gindul înflăcărat al înaintașilor.
De aceea, mare și însemnată este
menirea muzeografului Căci, celor ce
trec pragul muzeului nu trebuie să
li se înfățișeze doar niște date, ima
gini și obiecte, ci este nevoie ca acestea să capete viață, făcîndu-ne pe
noi, cei de azi, contemporani cu
înaintașii, martori ai faptelor, doru
rilor și grijilor lor, ai durerilor și
nădejdilor lor. Muzeograful trebuie
să reînvie in fața ochilor noștri
frămintarea minții atitor generații
ce au făurit aici o creație materială
și spirituală de mare valoare și ori
ginalitate, zbuciumul și neodihna
brațelor strîngînd coarnele plugului
sau mistria, dar și minerul săbiei
încinsă pentru apărarea gliei stră
bune. Toate aceste eforturi fiind în
permanentă subsumate unui scop
înalt — acela ca generațiile de azi,
cu deosebire cele tinere, să se pă
trundă de marile lecții de atașament
și dragoste de țară ale înaintașilor,
să înțeleagă deplin că le revine
marea datorie de a împlini opera
celor ce ne-au premers prin în■ făptuiri, clădind aici în vatra strămo
șească o Românie liberă, mindră,
demnă. Din perspectiva acestor exi
gențe. am adresat unor muzeografi
din Capitală și din Călărași între
barea : Ce acțiuni inițiate de muzeu
in ultima vreme credeți că au avut
un larg și profund ecou în inimi și
conștiințe, constituind tot atîtea in
tilniri de neuitat cu istoria patriei ?
Astăzi publicăm două dintre răspun
surile primite.
Cel dinții aparține tovarășei dr.
Elisabeta Ioniță, cercetător științific
principal la Muzeul
Istorie a

partidului comunist, a mișcării re
voluționare și
democratice din
România : „Unul dintre obiective
le spre care năzuim in permanen
tă, ne spune interlocutoarea, este
acela ca vizitarea muzeului nostru și
a expoziției permanente ce înfăți
șează contribuția pe care tineretul a
adus-o la lupta pentru o . viață nouă,
luminoasă în patria noastră, să aibă
o puternică forță de influențare, să
întărească prețuirea pentru lupta
grea, dîrză, plină de sacrificii dusă

Experiențe și preocupări pentru sporirea
forței de înrîurire a acțiunilor educative
de poporul nostru în frunte cu co
muniștii, pentru ca pe pămîntul pa
triei să se inalțe o societate a drep
tății și libertății — societatea socia
listă și comunistă. Tocmai de aceea,
in completarea unor asemenea vizi
te, au fost inițiate acțiuni muzeale a
căror putere de înrîurire afectivă să
fie amplificată cu ajutorul cintecului
și poeziei patriotice, revoluționare, a
imaginii de film.
Tn contextul importantelor eveni
mente pe care le trăiește partidul
și poporul nostru în acest an, îm
plinirea a 40 de. ani de la revoluția
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă din
August 1944 și cel de-al XIII-lea
Congres al partidului, la muzeul
nostru se desfășoară ■ în fiecare du
minică dimineața, in prezența citorva sute de pionieri din Capitală, ac
...........
........ .......................
..... „Prețiunea
cu caracter,
permanent
iuind drapelul falnicelor tradiții"
realizată in colaborare cu Inspecto-

ză prejudecățile și inerțiile. Unul
după altul, aceste spectacole au
vădit o interpretare a textului din
ce in ce mai intimă. Dintr-un cornediograf „clasat" sau inhibant,
artiștii craioveni au
făcut
un
scriitor viu, jucat din interior cu
o remarcabilă priză la text. Așa se
face că Naționalul craiovean a pu
tut mobiliza în rolul lui Trahanache cu rezultate de primă mină
un actor care refuza principial
să comunice și să joace în Ca
ragiale. IJn merit important în
resurecția lui Caragiale pe sce-

Foto : S. Cristian
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„Luna cărții în întreprinderi
și instituții4'
„Luna cărții în întreprinderi și
instituții" — manifestare complexă,
ce poartă ca\generic „Cartea in
sprijinul făuririi construcției socia
liste, al perfecționării pregătirii
profesionale a oamenilor muncii,
mesaj de pace și prietenie", a în
ceput la Iași printr-o bogată pa
letă de manifestări cultural-educa
tive, Astfel, la Combinatul de uti
laj greu au avut loc vernisarea ex-

poziției de carte sub genericul „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu
— mesaj de pace și colaborare în
tre popoare" și conferințe cu teme
le „40 de ani de înflorire a literatu
rii românești", „Cartea tehnică și
sfera creației", precum și prezen
tarea unor noi apariții editoriale
din domeniul literaturii social-politice. (Manole Corcaci, coresponden
tul „Scinteii").

*
„Scinteii

Cornișteanu și trupa craioveană se
disting însă prin menținerea in pe
rimetrul și climatul comediilor,
printr-o fidelitate față de text,
inegală de la o montare la alta, dar
autentică și cu rezultatele cele mai
convingătoare în D-ale carnava
lului. Actorii au găsit tipologia și
intonația justă
pentru fiecare
personaj, iar succesiunea de împre
jurări n-are nimic inventat in ea, e
cerută logic de substanța faptelor
propuse de scriitor. Deși contribu
ția regizorală este evidentă in ca
zul întregii serii de spectacole Ca-

ornamente în afara desenului psi
hologic principal al Miței Baston.
Cealaltă interpretă a rolului, Rodica Radu, cu alt temperament și
registru artistic, nu trădează nici
ea același desen al personajului.
Didina Mazu, apariție episodică,
deci cu o partitură dezavantajoasă,
este susținută cu brio de Mirela
Cioabă. O creație a reușit aici, în
Pampon, ca și în Cațavencu din
Scrisoarea pierdută, Ilie Gheor
ghe. Fostul jandarm, decis ca un
gangster, n-are nimic comic în el,
dar asta nu-1 împiedică pa Ilie

surse, propunîndu-ne un „catindat"
spontan și limitat, nu tinăr, ci mar
cat de vîrstă, așa cum o și cere
comedia. Regizorul face dealtfel
din el pivotul finalului
(singura
libertate pe care și-o permite), mi
siune de care Nae Gh. Mazilu se
achită cu energia și aplombul unei
concreteți scenice invidiabile.
tn
Nae Girimea, spectacolul a avut
prin Petre Gheorghiu-Dolj un in
terpret care a știut să evite vacar
mul și să ilustreze elegapt și realist
esența personajului. Nae Girimea,
in întruchiparea filiformă și dis
cretă a lui Petre Gheorghiu-Dolj
pare a nu ține să fie prezent, ceea
ce dealtfel este și de înțeles dat
fiind asediul la care este supus.
Efect spontan sau deliberat, scena
rămine la dispoziția celorlalte per
sonaje. Catindatul, am mai spus,
devine figura, principală. Un alt
personaj, adus in „proscenium" de
Gheorghe a stirni rîsul. El nu este
spectacolul craiovean, este lordaun gelos oarecare, fără metodă, ci
cbe, ucenicul de frizer, lordache •
un revanșard, care știe ce vrea
nu este „minorul" situației, ca
și mai ales știe cum să pedepseas
Spiridon din Noaptea furtunoasă,
că. Folosirea aplicată, fără pate
ci unul din cei mai importanți actism a lanțului și ciocanului ca in
tanți ai farsei. El devine in țesă
strumente de martelare verificate
tura piesei și a spectacolului cra
îi conferă insignele caracteristice.
iovean mai important decit Giri
Chiar dacă asupra portretului tra
mea, pe care-1 suplinește în împre
sat de Ilie Gheorghe plutește ceva
din umbra Iui Toma Caragiu (mai
jurări delicate. Ion Colan a fost la
ales cel din Opera de trei parale),
înălțimea noii ierarhii de concepție
rolul are dreptul să rămină în ga
a rolului, conferind ucenicului ju
leria marilor interpretări caragiacat substanță și dezinvoltură. In
lești. Catindatul, care în alte speccariera lui Ion Colan rolul lui lortacole are o evoluție marginală,
dache este un moment de referin
este aici figură de prim plan. Deță. Valentin Juravle în Crăcănel
altfel, efortul regizorului a fost de
a nu minimaliza nici un rol. ci de ■ și-a portretizat personajul in
aceeași optică justă pe care am ina le crea pe cit posibil tuturor o
tilnit-o la toți interpreții.
poziție centrală in serviciul ideii
Teatrul Național din Craiova a
de „imbroglio", unde toți au o par
dus pină la capăt greaua sarcină
te egală de încurcătură. La aceas
a interpretării farsei D-ale Carna
tă impresie contribuie și elimivalului. Valoarea specială a aces
narea figurației din tabloul carna
tui spectacol, care încununează o
valului propriu-zis, evacuare dis
suită Caragiale, vine din armoni
cutabilă, dar care fixează avantajos
zarea reușitelor individuale cu cea
atenția asupra intrigii și a personagenerală.
jelor-portret. Nae Gh. Mazilu și-a
demonstrat încă o dată marile reM. UNGHEANU

Caragiale pe scena Teatrului National din Craiova
na Teatrului Național craiovean
îi revine regizorului Mircea Cor
nișteanu, și el din ce in ce mai
sigur in stăpinirea partiturii co
mediilor de la un spectacol la al
tul. Reprezentația craioveană cu
D-ale carnavalului este de o mare
cursivitate și de un firesc remar
cabil. Nici actorii, nici scenografia,
nici regia nu „reconstituie", ci
trăiesc pur și simplu personajele
piesei, dînd întîmplărilor și reac
țiilor personajelor o consecuție a
desfășurării de o mare naturalețe.
Această naturalețe reconfortantă și
amuzantă a spectacolului ascunde
însă un travaliu deosebit, cu atît
mai însemnat cu cit el nu iese din
text, nu inovează în afara lui, nu
apelează la soluții exterioare. în și
rul de noi spectacole Caragiale.
unele foarte interesante sau va
loroase, locul inovației, al gesticu
lației artistice gratuite a avut de
multe ori partea leului. Admirabile
demonstrații de profesionalitate au
fost subordonate unor idei care
părăseau
textul
dramaturgului.
Fără a disprețui întru totul liber
tatea regizorală, regizorul Mircea

ragiale la Teatrul Național din
Craiova, vizibilă și in omogenita
tea celui cu D-ale carnavalului,
vom vorbi mai ales despre an
samblul echipei. Participarea tutu
ror este egală ca înțelegere și spi
rit, iar acest lucru dă întregului
spectacol o notă de unitate și de
prospețime, care se vede că a avut
nevoie de etapele celorlalte spec
tacole Caragiale pentru a se în
chega și impune. Caragiale este in
terpretat de craioveni cu respect,
dar fără complexe, ceea ce ni se
pare reușita dinții a acestui spec
tacol. Viorel Penișoară Stegaru a
gindit un interior
de
frizerie
adăugîndu-i inspirat o anexă foar
te funcțională și realistă, fără ex
cese
mahalagistice.
Simplitatea
convingătoare a cadrului susține
fără să sufoce interpretările acto
ricești adecvate. Mița Baston este
croită in primul rind pe psiholo
gia virstei și nu pe ideea decalaju
lui ridicol de civilizație, ceea ce
substanțializează piesa. Iosefina
Stoia ocolește stridențele, către
care multe interprete au alunecat,
și nu ține să-și epateze publicul cu

istoria, cu prezentul efervescent al
patriei.
Sub genericul „Generația celei
de-a 40-a aniversări a revoluției de
eliberare
națională
și
socială,
antifascistă și antiimperialistă și a
celui de-al XIII-lea Congres al
P.C.R.", de-a lungul întregului an în
sălile muzeului nostru. în ambianța
de mare forță evocatoare a mărtu
riilor istorice, sute și sute de tineri
din București iau și vor lua parte
la acțiunile festive de inminare a
. carnetului de membru al Uniunii
Tineretului Comunist. Dorim să pu
nem mai bine in valoare experiența
acumulată în acest domeniu, confe
rind unor asemenea momente o bo
gată încărcătură emoțională, de pro
fundă trăire sufletească, astfel incit
ele să devină clipe ale unui solemn
legămint : acela ca fiecare tinăr să
se dovedească un demn urmaș al
înaintașilor, să poată deveni înaintaș
demn al urmașilor".

Pentru elevii bucureșteni, o nouă și emoționanta intîlnire cu trecutul glorios al poporului, în sălile Muzeului de is
torie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din țara noastră

LECȚIA MARILOR CLASICI
D-ale carnavalului a fost con
siderată mult timp piesa cea mai
slabă a lui Caragiale.
Pompiliu
Constantinescu a revizuit această
judecată literară, dar revizuirea lui
n-a fost suficientă. Validitatea unei
piese o dau punerile în scenă și
nici una din montările mai vechi
cu D-ale carnavalului n-a instalat
cu adevărat piesa în marele reper
toriu pînă la aceea datorată Tea
trului municipal București. Cu o
distribuție excepțională (Toma Caragiu, Gina Patrichi, Marin Moraru. Ștefan Bănică, Octavian Cotescu. Aurel Cioranu), piesa a
cunoscut un adevărat triumf și
și-a verificat vitalitatea scenică,
Prejudecata înlăturată teoretic de
Pompiliu Constantinescu a fost de
pășită practic și de un spectacol pe
măsura lui Caragiale. Toate ver
siunile' ulterioare ale comediei’
D-ale carnavalului au suferit in
fluența acestei montări bucureștene, explicabilă dacă ne gîndim fie
și numai la cuplul Caragiu—Moraru. Dar, in fond, succesul era re
zultatul unei lecturi atente lipsite
de prejudecățile moștenite, ceea ce
a impus și celorlalți regizori, după
aceea, reconsiderarea piesei.
Spectacolul craiovean cu D-ale
carnavalului este încoronarea unei
activități fidele dramaturgiei lui
Caragiale. Colectivul Teatrului Na
țional din Craiova a interpretat,
rind pe rind, toate comediile lui
Caragiale, începind cu O noapte
furtunoasă, continuînd cu Conu
Leonida față cu reacțiunea, apoi
cu Scrisoarea pierdută și, după un
excelent intermezzo scenic realizat
în temeiul scrisorilor lui Caragiale,
intitulat Al matale Caragiale, acum
cu D-ale carnavalului. Sulta de
spectacole craiovene echivalează,
totodată, cu o experiență artistică
ascensională, care a însemnat. în
cele din urmă, o revendicare avi
zată a lui Caragiale, o asimilare
artistică dintr-un unghi care refu-

râtul general școlar al municipiului
București și cu consiliul municipal
al Organizației pionierilor. Progra
mul unei asemenea dimineți este bo
gat și variat. După vizita în muzeu
și o conferință — însoțită de proiec
ții de diapozitive sau filme cu ca
racter istoric .— au loc spectacole
artistice prezentate de actori și so
liști îndrăgiți, precum și de formații
pionierești laureate ale Festivalului
național „Cîntarea României", prile
juind astfel întâlniri de neșters cu

15,30 Școli și tradiții. Liceul din inima
uzinei
15,45 Studioul tineretului. Ediție reali
zată în colaborare cu Comitetul
județean Neamț al L'.T.C.
16.20 Desene animate
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) 0 Zilei
muncii, laptele de muncă ale
țării !

cinema
© Galax :
SCALA
(11 03 72) — 9
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. EXCELSIOF
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13.30
15,45; 18; 20.
© Vreau să știu de ce am aripi :
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30
15,45; 18; 20.15, CENTRAL (14 12 24) 9; 11,15: 13,30; 15,45;
" ~ 18; "
20.
® De patru ori start : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12.30; 15; 17: 19.
© Muppets la Hollywood — 9; 10,45;
12.30; 14,15; 16, Alo, aterizează străbunica
—
17.45;
19,45 ;
DOINA
(16 35 38).
0 Ringul : FERENTARI (80
, 49 85),
15; 17,30; 19,45.
© Imposibila Iubire :
COTROCENI
(49 48 48)
—
15;
18,30,
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
© Prea cald pentru luna mai : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
i © Secretul lui Bachus :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, SALA MICA A PALATULUI —
17,15; 20,
AURORA
(35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Un petic de cer : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Astă-seară dansăm în famillc :
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Prințesa Păun: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,30; 14; 16,30: 19.
© Torpilorii : TIMPURI NOI (15 61 10)
' —9: 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
© Mexicul în flăcări : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 17: 19.45,
GLORIA (47 46 75) — 9,15; 14,15; 17;
19.45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12,15;
16; 19.
0 Balada cavalerului Ivanhoe : BUZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,45;
19.45.
© Trandafirul galben: ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Moartea vine la decolare : FLOREASCA
(33 29 71) — 8,30; 10,15; 14;
16; 18; 20.
© Gară
pentru
doi :
POPULAR
(35 15 17) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11,30; 14; 16,45;
19,30, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,30;
14: 16,45; 19,30. MODERN (23 71 01) —
9; 11,45; 14,30; 17; 19,45.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Salamandra :
CAPITOL (16 29 17)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19.
© Imperiul contraatacă : VICTORIA
(16 28 79)
- "
9,30; ----12,30; 16;
19.
© Febra aurului GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;’ 20,15, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
© Domnișoara
Noorie :
DACIA

Cel de-al doilea interlocutor este
tovarășa Rodica Rădulescu Palcolog,
director al Muzeului județean Călă
rași : „Una din formele de bază ale
educației patriotice, revoluționare ale
tinerei generații, ne spune interio'cutoarea, o constituie prezentarea
exponatelor muzeului sub genericul
„Vizita in muzeu — o lecție de înalt
patriotism". Trecind in revistă mo
mentele importante din istoria pa
triei, ne oprim asupra unora care au
cuprins în aria lor de desfășurare
meleagurile călărășene, stăruim asu
pra istoricului unor piese de mare
valoare existente in patrimoniul
nostru spre a sădi astfel puternice
sentimente de mîndrie patriotică,
spre a strînge șl în acest fel legă
tura cu locul unde trăiesc și mun
cesc acești tineri.
In jurul instituției noastre s-a con
stituit un cerc de „Prieteni ai mu
zeului" care ne ajută in depistarea
și ocrotirea obiectelor cu valoare
muzeală sau de patrimoniu cultural
național. De asemenea, pe lingă
Muzeul județean Călărași funcțio
nează 3 cercuri de pionieri, anume
„Micii muzeografi" (care vor asigura
ghidajul colegilor lor aflați in vizită
la muzeu), „Micii arheologi" (ai că
rui membrf însoțesc arheologii in
cercetările lor in vederea depistării
unor. noi vestigii arheologice) și
„Micii conservatori" (care primesc
cunoștințe de conservare a obiecte
lor muzeale, participind efectiv la
restaurarea pieselor arheologice pro
venite din săpături). Două cercuri de
„Mici arheologi" funcționează și ta
casa, pionierilor din orașul Oltenița
sub directa îndrumare a muzeogra
filor de la secția de arheologie din
localitate. Pionierii participant! la
aceste cercuri au făcut nenumărate
vizite pe șantiere arheologice. In
toamna anului trecut, peste 300 de
elevi au vizitat, astfel,^ așezarea neo
litică de la Gălățui, rezervațiile ar
heologice de la Vărăști și Radovanu.
De asemenea, prin expozițiile Orga
nizate la sediul muzeului, ca și prin
cele itinerante am urmărit să as'gurăm o mai bună cunoaștere a tre
cutului istoric al acestor meleaguri,
parte integrantă a istoriei unice și
unitare a patriei. Citeva titluri de
expoziție sint edificatoare în acest
sens : „Vestigii arheologice de pe
raza județului Călărași", „Așezarea
neolitică de la Gălățui, comuna Ale
xandru Odobescu", „Pagini din isto
ria orașului Călărași", „Partidul.
Ceaușescu,
România",
„Epoca
Ceaușescu — anii cei mai rodnici din
întreaga istorie a României".
Experiențele înfățișate da interlo
cutorii noștri conturează citeva di
recții fertile de acțiune pentru an
samblul muzeelor de istorie ale țării.
In primul rind — sporirea forței de
înrîurire a acțiunilor muzeale prin
punerea în valoare a virtuților poe
ziei. cintecului, imaginii de film : in
al doilea rind — asigurarea unui ca
racter sistematic manifestărilor mu
zeale (seri muzeale, matinee dumi
nicale, cercuri de „Prieteni ai mu
zeului" etc.), apte să formeze un
public care participă statornic la
realizarea acestora ; in sfirșit — di
versificarea paletei acțiunilor orga
nizate in afara muzeului — în În
treprinderi, unități agricole, institu
ții științifice.

Silviu ACH1M
Rodi ca SIMIONESCU
corespondentul ^Scinteii"

20.20 Actualitatea
in
economie.
Tn
intimpinarea zilei de 23 August,
cu toate forțele, cu răspundere
revoluționară Ia înfăptuirea pro
gramelor prioritare in economie t
A Creșterea mai accelerată a- pro■- ductivitățil. munch
20.35 Pagini muzicale de mare popularitate
20,45 Orizont tehnico-știlnțlflc
21,05 Film artistic : „Despre o anume
fericire". Regia : Mihai Constanti
nescu
22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 16,45: 19,15,
LIRA (31 71 71) — 15,30: 17,45; 20.
© Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11.30; 13,30; 15.45; 18: 20.
© Afacerea Pigot : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Capcană neobișnuită : MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Competiția : COSMOS (27 54 95) —
9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45.
© Naufragiul : FLACĂRA (20 33 40) —
13; 15; 17; 19.

• Teatrul Național
(14 7171,' sala
mică) : O scrisoare pierdută — 19.30;
....................
12 27 45) :
(sala
„Ion
Vasilescu",
Cavoul de familie — 19,30.
A Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul
____ Român)
____
:
Concert
simfonic. Dirijor ; Mihai Brediceanu.
Solistă. : Jenny Abel (R.F.G.) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Seară
spaniolă de balet --»19.
• Teatrul
de operetă
(14 89 11) i
Suzana — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala
____ Schitu
_____
___________
Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar cu
sifon — 19.
© Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Mirîiala — 19.30.
0 Teatrul de
comedie
(16 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 16; 19,30.
• Teatrul „Nottara
*
(59 31 03, sala
Magheru): Citadela sfărimată — 18.<30;
(la Palatul sporturilor și culturii) :
Mița în sac — 19.
© Teatrul. Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19,30;
(sala Ciulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia
gemenilor" — 19.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase
*
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Băiatul cu sticleți — 19,30.
© Ansamblu!
„Rapsodia
*
română
(13 13 00) : Concert în... haz major
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Intre caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55) 1
Și cu Daniela, zece — 10.
© Teatrul
*
„Țăndărică
(15 23 77) :
O fetiță caută un cîntec — 10; Aventurile Iul Plum-PIum — 17; (sala
____ _____
„Ion'
)
*
Vasilescu
: Dana și leul — 10.
• Circul București (11 0120) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova
*
— 19,30.
© Estrada Armatei
(sala C.C.A.,
13 60 64) : Estrada în croazieră — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Suflete tari — 19.
© Conservatorul „Ciprian Porumbescu" (14 26 10) : Concert cameraL Diri
jor : Dorel Pașcu — 18.
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Tovarășului HANS ELEVEN
Președintele Partidului Comunist din Norvegia
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte ăl
Partidului Comunist din Norvegia, vă adresez calde felicitări, precum și urări
de sănătate și de noi succese în activitatea de viitor.
Am convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comunist din Norvegia se vor dezvolta pe mai
departe, in interesul popoarelor și țărilor noastre, al destinderii, dezarmării
și securității în Europa și în întreaga lume, al cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Cronica

zilei

Președintele Consiliului popular al
municipiului București, primarul ge
neral al Capitalei, tovarășul Gheorghe
Pană, a avut, miercuri, o întreve
dere cu delegația Adunării Naționa
le a R.S. Vietnam, condusă de
Nguyen Huu Tho, președintele Adu
nării Naționale.
Oaspeților le-au fost înfățișate

preocupările deputaților șl ale mu
nicipalității privind continua perfec
ționare a activității economice, social-culturale și edilitar-gospodărești, în contextul dezvoltării multi
laterale a întregii țări.
A fost prezent Tan Phong, amba
sadorul R.S. Vietnam la București.
(Agerpres)

A

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI,
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"
B Din inițiativa ți cu sprijinul
comitetului de partid și consiliului
popular ale municipiului Craiova, în
toate cartierele, întreprinderile și
instituțiile craiovene are loc o am
plă mobilizare de forțe pentru gos
podărirea și înfrumusețarea orașu
lui. Participă zeci de mii de oa
meni ai muncii, tineri și vîrstnici.
■ In perioada care a trecut din
acest an, colectivul întreprinderii
metalurgice din orașul Zimnicea a
livrat beneficiarilor săi 171 tone de
țevi sudate din bandă de oțel peste
plan. Cea mai mare parte a aces
tora sînt sortimente noi asimilate în
fabricație și solicitate de unități din
industria petrolieră.
B La întreprinderea de utilaj chi
mic din municipiul Turnu Măgurele
vor fi realizate pînă la Șfirșitul
acestui an, din materiale refolosibile, produse de uz casnic și gospo
dăresc în valoare de 1,5 milioa
ne lei.
B Pe litoralul Mării Negre, între
stațiunile Mamaia și Eforie Sud din
județul Constanța, au început lu
crările de construcție a unor diguri
perpendiculare și paralele cu țăr
mul în vederea protejării și lărgirii
actualelor plaje. Digurile de pro
tecție, executate după o tehnologie
originală elaborată de hidrotehni
cienii români, folosesc piatra, ^lemente de beton și stabilopozi. Ele
vor avea o lungime totală de 6 600
metri și vor contribui la creșterea
actualei suprafețe a plajelor în anii
următori cu 9 hectare.
B In localitățile județului Vaslui,
i fa întreprinderile avicole Vasluj și
Zorleni, stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii Huși, Banca, Tutova și altele au luat ființă noi
cantine pentru oamenii muncii. De
asemenea, în majoritatea cooperati
velor agricole de producție din ju^deț ou fost create condiții pentru

asigurarea hranei calde mecaniza
torilor direct în cimp, pe toată du
rata campaniei agricole de primă
vară.
B La întreprinderea Județeană
de transporturi locale Brăila se află
în construcție o stație de compri
mare a gazului metan folosit drept
carburant în locul benzinei, pentru
autovehicule. Se estimează că
prin această metodă autonomia de
mers a autovehiculelor care folo
sesc gazul metan se va dubla atît
pentru
autovehiculele
destinate
transportului în comun, cît și la cele
pentru mărfuri.
H La Casa de cultură a sindica
telor din Sfîntu Gheorghe s-a des
chis expoziția intitulată „Progres
tehnic - eficiență". Numeroase uni
tăți economice din județul Covasna
prezintă produse noi și reproiectate,
asimilate în ultimele luni, precum și
prototipuri care vor intra în curind
în fabricație.
B Gama sortimentală realizată în
cadrul întreprinderii de prelucrare a
maselor plastice Drăgășani s-a îm
bogățit cu noi produse. între aces
tea se numără folia din PVC pentru
solarii, care prezintă calități superi
oare de rezistență și funcționalitate
față de folia fabricată din polieti
lenă și folia pneumatică pentru ar
ticole de plajă, material care pînă
în prezent era asigurat din import.
B In județul Sălaj a fost declan
șată o amplă acțiune care se va
desfășura pe toată durata -lunii >
aprilie : „Tirg ui de primăvară". Or
ganizat de Direcția comercială a.
județului Sălaj, „Tîrgul de primă
vară" vine în întîmpinarea cerințe
lor cetățenilor, în cadrul lui realizîndu-se desfacerea unui bogat
sortiment de mărfuri specifice sezo
nului de primăvară, îndeosebi unei- I
te de uz agricol și gospodăresc.

Concurs de scenarii cinematografice
pe problemele muncii și vieții tineretului
Consiliul Culturii și Educației
Socialiste organizează un concurs
pentru scenarii de filme artistice
de lung metraj axate pe problemele muncii și vieții tinerilor din
patria noastră, cu următoarea tematică :
— educarea comunistă, revolu
ționară a tinerei generații, sădirea
sentimentelor de dragoste profundă
pentru patria socialistă, parti
ciparea tot mai activă a întregului
tineret la înfăptuirea Programului
partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism ;
— educarea comunistă, prin mun
că și pentru muncă, participarea ti
nerei generații Ia realizarea sarci
nilor de plan, a obiectivelor de
dezvoltare economică și socială a
țării ; participarea tinerilor prin
muncă patriotică
la activitatea
desfășurată pe marile șantiere ale
patriei ;
— rolul cresclnd al tineretului in
înfăptuirea noii revoluții agrare ;
implicarea tot mai puternică a tine
rilor in creșterea producției agri
cole, în ridicarea nivelului civili
zației materiale și spirituale a lo
calităților rurale ;
— rolul organizațiilor de partid,
ale U.T.C. și U.A.S.C.R. în for
marea tinerilor ca oameni de tip
nou, înarmați cu concepția revo
luționară despre lume Și viață, cu
ideologia și politica partidului nos
tru ; dezvoltarea în rîndul tinerilor
a conștiinței înaintate, promovarea
principiilor și normelor eticii și
echității socialiste, a spiritului de
solidaritate -și întrajutorare tovără
șească în muncă, în viață ;
— activitatea elevilor și studenți
lor, pregătirea temeinică, multila
terală a viitorilor specialiști la ni
velul cerințelor societății noastre,
al exigențelor impuse de actuala
revoluție tehnico-științifică ;
— relațiile de dragoste și priete
nie dintre tineri, bazate pe senti-

• SE DEPLASEAZĂ
POLII MAGNETICI Al
PĂMÎNTULUI. Poziția rea
lă a polului geomagnetic sudic
a coincis, cu o precizie de cițiva
kilometri, cu prognoza elabo
rată în urmă cu zece ani de
către savantul sovietic N. Med
vedev. Este concluzia la care
au ajuns participanții unei ex
pediții hidrografice maritime
sovietice. Conform prognozei
lui Medvedev, după 875 de ani,
polul magnetic sudic se va afla
la Ecuator, spre nord de insula
Noua Guinee. Studiind însem
nările din jurnalele de bord ale
unor navigatori sovietici și
din alte țări pe o perioadă de
aproape 200 de ani, Medvedev a
reușit să stabilească traiectoria

mente sincere, profunde ; problematica familiei tinere în ambianța
grijii deosebite din partea partidului și statului pentru consolidarea,
dezvoltarea și înflorirea ei ; com
baterea unor mentalități sau atitu
dini înapoiate în relațiile afective,
de familie, afirmarea puternică a
principiilor moralei comuniste ;
— vocația constructivă, umanistă
a tinerei generații din patria noas
tră ; manifestarea sentimentelor
sale de solidaritate și prietenie cu
forțele progresiste și democratice
ale tineretului din întreaga lume
în lupta pentru dezarmare, pace și
progres social.
♦
Indiferent de mediul socio-profesional sau de categoria de tineri
la care se vor referi — muncitori,
țărani, intelectuali, elevi, studenți,
militari — scenariile vor urmări
promovarea unor personaje model,
exemplare în relațiile de muncă,
de familie, în viața socială.
Concursul este deschis atît scrii
torilor de profesie, cit și altor ca
tegorii de oameni ai muncii.
Lucrările, cuprinzînd 60—80 de
pagini dactilografiate, vor fi expe
diate pe adresa Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, Piața Scînteii nr. 1, București, cu mențiunea
„Pentru concursul de scenarii Ci
nematografice", pînă la dată de 15
august 1984, data poștei.
Lucrările nu vor fi semnate. Ele
vor purta un moto și vor fi înso
țite de un plic închis, pe care se
va înscrie același moto, iar în plic
se vor introduce numele și adresa
autorului.
Cele mai valoroase lucrări, selec
ționate de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, vor fi repartizate
caselor de filme în vederea trans
punerii lor cinematografice.
Precizări sunlimentare referitoa
re la tehnica de elaborare a scena
riilor se vor publica în numărul din
luna aprilie 1984 al revistei „Ci
nema".

PLANUL - REALIZAT INTEGRAL,
LA TOȚI INDICATORII
(Urmare din pag. I)

logice, asigurîndu-se fabricarea Si
livrarea fiecărui produs sau lot de
produse la termenele contractuale
prevăzute.
In strînsă concordanță cu reali
zarea producției fizice planificate,
îri structura sortimentală stabilită,
o maximă importanță trebuie acor
dată înfăptuirii exemplare a pla
nului la export. In acest sens, con
comitent cu măsurile de ordin teh
nic și organizatoric, un rol deo
sebit de important revine mun
cii politico-educative desfășura
te de organele și organizațiile
de partid. Cultivînd spiritul
de
răspundere și exigență, organiza
țiile de partid sînt chemate să or
ganizeze acțiuni menite să stimu
leze inițiativele valoroase, să trans
forme lupta pentru îndeplinirea și
depășirea planului la export într-o
cauză generală a fiecărui colectiv,
pentru ca rezultatele obținute în
acest domeniu să corespundă sar
cinilor mereu
sporite pe care
partidul nostru le pune în mod
stăruitor în domeniul dezvoltării
schimburilor economice externe.
„Trebuie să se înțeleagă bine de
către toate ministerele, de toate
unitățile economice, de toate co
mitetele județene de partid,
de
organizațiile de partid că realiza
rea producției pentru export, a
exportului constituie una diu sar
cinile de importanță hotăritoare
pentru desfășurarea în bune con
diții a întregii activități" — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.
Eforturi susținute trebuie depu
se în trimestrul al doilea al anu
lui și în lunile următoare pentru
realizarea integrală a planului de
investiții, pentru punerea în func
țiune la termen și chiar în devans a capacităților de producție
prevăzute să producă in acest an.
Ținînd seama de însemnătatea deo
sebită pe care o au realizarea la
timp și devansarea termenelor de
punere in funcțiune a noilor obiec
tive productive, organizațiile de
partid, consiliile oamenilor muncii
din unitățile de construcții-montăj
sînt chemate să asigure concen
trarea stăruitoare â tuturor forțe
lor umane, tehnice și materiale
spre accelerarea ritmului lucrărilor
pe șantiere, pentru grăbirea mon
tării utilajelor tehnologice. Acționînd în spiritul sarcinilor stabilite
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
titularii și beneficiarii de Investi
ții, constructorii și montorii, mun
citorii din întreprinderile furni
zoare de utilaje tehnologice și pro
ducătoare de materiale de con
strucții trebuie să-și amplifice și
să-și concentreze Ia maximum eforturile pentru creșterea accentua
tă a ritmului de execuție, recupe
rarea integrală a restanțelor exis
tente pe unele șantiere și punerea
în funcțiune la timp, iar acolo
unde este posibil mai devreme, a
noilor obiective și capacități de
producție
planificate.
Pretutin
deni trebuie să se treacă cu hotărire Ia aplicarea fermă a acordu
lui global, și preluarea în . antre- .

IUe ȘTEFAN

Inaugurarea unui nou
spital clinic de copii
Miercuri a fost inaugurat In Ca
pitală Spitalul clinic de copil Bucu
rești, rod al bunelor relații de prie
tenie. colaborare și întrajutorare to
vărășească dintre România și Polo
nia.
La festivitatea inaugurării au
participat tovarășii Eugen Proca, mi
nistrul sănătății, și Boguslaw Stahura. ambasadorul R.P. Polone la
București, care au evidențiat, în cuvîntul lor, bunele relații existente
între partidele, țările și popoarele
noastre, importanța dialogului la ni
vel Înalt dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski în
dezvoltarea acestor relații de strînsă
prietenie și colaborare multilaterală,
Amplasat în cartierul Berceni, In
vecinătatea unor mari obiective industriale, spitalul asigură asistență
și tratament în condiții optime, reprezentînd și o puternică bază de invătămînt și cercetare științifică. Edificiul reunește clinici de pediatrie,
chirurgie și ortopedie, totalizînd 500
de paturi. El dispune, de asemenea,
de un puternic sector de terapie in
tensivă, laboratoare de investigații
complexe și mijloace moderne de
supraveghere permanentă a bolnavi
lor. Totodată, spitalul este integrat
cu un dispensar policlinic și o mo
dernă bază de recuperare neuromotorie.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
cuprins între 6 aprilie, ora 21 — 8 aprilie, ora 21. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Pe
alocuri vor cădea ploi, care vor avea
și caracter de aversă, mai frecvente în
prima parte a intervalului. VIntul va
sufla slab pînă la moderat, prezenttnd
intensificări de scurtă durată, predominînd din sud și est, la munte, iar in
primele zile și în Moldova, Dobrogea
și Bărăgan. Temperaturile minime vor
oscila intre 2 și 12 grade, izolat mai
coborîte în depresiunile lntramontane,
unde este posibil să se producă bru
mă. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, pe alocuri
mal ridicate. In București : Vreme
schimbătoare, cu cerul temporar noros.
Vor cădea ploi de scurtă durată, în
deosebi la începutul Intervalului. Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor oscila între
4 și 7 grade, iar cele maxime între 17
și 20 de grade. (Ileana Mibăllă, meteo
rolog de serviciu).

Administrația de stat
Loto-Pronosport
informează
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCURSIILOR
PRONOEXPRES DIN 4 APRILIE 1984
FAZA I
Extragerea I : 38 2 7 25 29 26.
Extragerea a Il-a : 14 15 5 9 13 17.
FAZA A II-A
Extragerea a IlI-a s 31 29 J.

DINȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S.: Valorificarea surselor

alternative de energie
Valorificarea surse
lor
alternative
de
energie constituie una
din preocupările prio
ritare ale cercetători
lor și oamenilor de
știință sovietici. Efor
turile lor nu au întîrziat să dea roade.
Astfel, de exemplu, la
un hotel din Simfero
pol funcționează un
sistem de încălzire
mixt : solar și cu com
bustibil
tradițional,
care economisește anual 25 000 mc de gaze
naturale. Tot în Crimeea se află una din
tre primele centrale
electrice solare, cu o
putere de 5 000 kW.
Dar cea mai puternică
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centrală de acest gen
va fi construită în Uz
bekistan. Puterea ei
instalată va atinge
320 000 kW. Elementul
principal va fi un turn
înalt de 200 de metri,
unde se va instala un
cazan cu aburi ce va fi
încălzit de un număr
de 72 000 oglinzi diri
jate de un computer.
Aburii, atingind o tem
peratură de 500 de
grade și o presiune de
130 de atmosfere, vor
acționa un turbogene
rator care va furniza
energia electrică.
în zona Caucazuluî
de Nord a început
construcția unei cen
trale care va utiliza o
altă sursă alternativă

de energie, și anume
energia termică din
adîncul
pămîntului.
Proiectanții au pornit
de la constatarea că,
în această zonă, cu
fiecare kilometru de
adincime, temperatura
crește în puțul forat
cu 40 de grade Cel
sius. In puț se va in
troduce apă de la su
prafață care se va
transforma fn „caza
nul" subteran în aburi.
Aduși prin conducte
la suprafață, aburii
vor pune in mișca
re turbinele centralei.
Specialiștii fac deja
calcule pentru o cen
trală geotermică avînd
o putere de un mi
lion de kW.

R. D. GERMANĂ: Preocupări pentru
extinderea automatizării
în R. D. Germană
se extinde continuu
gama de mijloace de
automatizare a proce
selor de producție. Ast
fel, combinatul V.E.B.
Elektro — Apparate —
Werke Berlin-Treptow
a trecut la fabricarea
de aparatură automa
tizată cu utilizare la
centralele nucleare, ca
și la termocentralele pe
bază de cărbune, pen
tru dirijarea produc
ției, controlul trans

porturilor etc. Utilizind
microordinatoarele de
performanță „K 1520",
„K 1620“ și „K 1630",
întreprinderile „V.E.B.
Kombinat Robotron"
au pus la punct siste
me de prelucrare au
tomată a imaginilor
cu multiple aplicații
în industrie, medici
nă, meteorologie. Re
zultatele intermediare
și finale apar pe
ecranele unor moni
toare. Alte sisteme

electronice
fabricate
în această întreprinde
re permit automatiza
rea unor operații ban
care
și
contabile.
Baza lor tehnică o
constituie 'subansamble
microelectronice
dirijate de micropro
cesoare care asigură
prelucrarea
datelor,
introducerea lor In
memoria electronică,
transmiterea lor către
abonați.

R.P. MONGOLĂ: în construcție —

un nou centru de televiziune
înființarea, în urmă
cu 17 ani, a rețelei de
televiziune a consti
tuit un eveniment de
primă importanță în
viața culturală a ță
rii. De atunci micul
ecran a pătruns pînă
în zonele îndepărtate
ale Mongoliei. Practic,

toate orașele și centre
le regionale ale țării
recepționează progra
mele de televiziune
prin intermediul sis
temului „Orbita". Te
leviziunea mongolă co
laborează cu centre
naționale și cu com
panii de televiziune de

peste hotare. In pre
zent se construiește Ia
Ulan-Bator un nou
centru de televiziune.
Odată cu darea Iui în
funcțiune,
volumul
emisiunilor transmise
va crește considerabil,
extinzindu-se, totoda
tă, schimbul de pro
grame cu alte țări.

R. S. F. IUGOSLAVIA: Borovo,
importantă platformă a industriei

ușoare

Fond total de cîștiguri : 1 018 873
tei, din care 211 748 lei la fază a Ii-a.
1 r.
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UN OBIECTIV PERMANENT PENTRU UN COLECTIV DE MUNCĂ FRUNTAȘ
Intre merituoasele colective de muncă distinse In acest an cu
înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" se află și unul ce activează
în domeniul turismului. Este vorba de întreprinderea de turism, hoteluri
și restaurante București — pe scurt I.T.H.R.B. — care, timp de patru ani
consecutiv, a obținut cele mai bune rezultate in întrecerea socialistă cu
toate unitățile din sfera circulației mărfurilor.
Prilej potrivit de a-i solicita directorului acestei unități, tovarășul
Gheorghe POPA, să ne vorbească despre „secretele" acestui colectiv
de muncă, care, prin inițiativă, efort și perseverență, și-a croit un drum
sigur de afirmare profesională.

— Ce loc ocupă I.T.H.R.B., tova
rășe director, în ansamblul „indus
triei" noastre turistice ?
— Chiar dacă răspunsul s-ar pu
tea să surprindă, el este exact.
I.T.H.R.B. este cea mai mare uni
tate de turism din țara noastră, o
unitate care desfășoară o activitate
Cu foc continuu. V-aș ruga să nu
scrieți foc continuu între ghilimele,
pentru că — cel puțin în sectorul
hotelier, care in cazul nostru re
prezintă cazarea zilnică a circa
10 000 de pasageri — se lucrează zi
și noapte, fără întrerupere. După
litoral, care are totuși un caracter
sezonier, I.T.H.R.B. este cea mai
mare unitate de turism, atît prin
baza materială de care dispune, cit
și prin contribuția pe care o aduce
la realizarea planului economic al
acestui important sector de acti
vitate.
în întreprinderea noastră își des
fășoară activitatea — in unități ho
teliere, restaurante, agenții de or
ganizare a programelor de odihnă
și excursii pentru cetățenii din Ca
pitală, alte activități de prestat
servicii turistice — peste 7 500 de
oameni ai muncii. Este o cifră care
exprimă prin ea însăși nivelul de
dezvoltare pe care l-a atins între
prinderea de turism a Capitalei.
Aprecierea activității unui colectiv
se bazează, cum bine se știe, pe
rezultatele economice, pe eficiența
muncii. în 1983 — an care a
coincis cu împlinirea a 10 ani de la
înființarea întreprinderii noastre
— am realizat un volum de activi
tăți in valoare de peste 2,3 mili
arde lei, ceea ce reprezintă' o de
pășire a planului cu 5,4 la sută în
comparație cu anul anterior. Oglin
da reală a eforturilor depuse de
colectivul nostru o constituie însă
faptul că toți cei 12 indicători și

de deplasare a polilor magnetici.
Savantul consideră că trebuie
renunțat Ia noțiunile obișnuite
de pol magnetic „sudic" și
„nordic", că la ele trebuie adău
gat cuvîntul „actual", întrucît
aceste puncte își schimbă alter
nativ pozițiile. Viteza de depla
sare a actualului pol magnetic
sudic este, conform observații
lor făcute de cercetători sovie
tici și din alte țări, de circa 12
km intr-un an.

ziunea atomilor de fier și plumb
în acceleratorul de particule din
laboratorul Societății. Două des
coperiri similare — elementele
107 și 109 — fuseseră făcute în
acest laborator. în februarie
1981 și, respectiv, septembrie
1982. de o echifiă de fizicieni
condusă de profesorul Peter
Armbruster. Sintetizarea „ele
mentului 108“ permite să se
adauge o nouă „căsuță" faimo
sului tabel al lui Mendeleev.

® UN NOU ELEMENT
CHIMIC a fost sintetizat de

© SISTEM DE SUPRA
VEGHERE A POLUĂRII
ATMOSFERICE. In orașul

cercetătorii vest-germani de la
Societatea de cercetări asupra
ionilor grei din Darmstadt. De
numit „elementul 108". noul
element a fost obținut prin fu

priză s lucrărilor de construcții,
legind astfel mai bine activitatea
și veniturile oamenilor muncii de
îndeplinirea planului de investiții,
Un accent deosebit trebuie pus
în perioada următoare, în toate
unitățile și ramurile economiei
naționale, pe laturile de ordin ca
litativ, pe creșterea mai accentuată
a eficienței economice — sarcină
fundamentală a planului pe acest
an și pe întregul cincinal. în acest
sens este necesar să se urmărească
realizarea neabătută a programelor
privind creșterea mai accentuată a
productivității muncii și ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, utilizarea intensivă, cu
înalt randament, a tuturor mijloa
celor tehnice aflate în dotarea în
treprinderilor, folosirea judicioasă a
forței de muncă și a timpului de
lucru, organizarea superioară a
producției, a întregii activități eco
nomice din fiecare întreprindere,
în același timp, în centrul atenției
organelor și organizațiilor
de
partid și consiliilor oamenilor
muncii trebuie să se situeze, in
continuare, introducerea largă în
producție a cuceririlor științei, a
tehnologiilor moderne, reducerea
mai accentuată a cheltuielilor de
producție și, îndeosebi, a celor ma
teriale, valorificarea superioară a
materiilor prime și materialelor,
sporirea gradului de recuperare și
refolosire a materialelor și subansamblelor, gospodărirea rațională
și economisirea pe toate căile a
energiei electrice și a combustibi
lului.
Evident, sarcinile de plan din tri
mestrul al doilea al anului și din
lunile următoare sînt deosebit de
complexe și mobilizatoare. Pentru
înfăptuirea lor, secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a cerut, la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., tuturor ca
drelor de conducere din economie
să promoveze un stil de muncă
eficient, eliminînd orice practici
de conducere din birou, promovind
cu hotărîre contactul direct, ne
mijlocit cu terenul, cu făuritorii
bunurilor materiale. în spiritul
acestor exigențe, fie că este vorba
de realizarea producției fizice, de
intrarea în funcțiune la termen a
noilor obiective de investiții sau
de îndeplinirea planului la export,
centrul de greutate al acțiunilor ce
se întreprind de ministere, de
centrale industriale, de organizați
ile de partid județene și orășenești
trebuie mutat in unitățile direct
productive, adică acolo unde se
hotărăște îndeplinirea exemplară a
planului pe acest an. Ele sînt che
mate să sprijine efectiv colecti
vele de întreprinderi în soluționa
rea eficientă și cît mai rapidă a
tuturor problemelor de care depind
realizarea planului la toți indica
torii. valorificarea la maximum a
tuturor resurselor de creștere a
producției și eficienței în acest an
hotărî tor al cincinalului — anul 40
al libertății noastre, anul celui
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

BUCUREȘTI

Shenyang, important centru al
industriei grele chineze și capi
tală a provinciei Liaoning, din
nord-estul țării, a devenit nu de-

subindicatori aîv planului au fost
realizați în proporții care oscilează
între 101 și 114 la sută. Ca și pla
nul. de beneficii, în sumă de
115 474 000 lei, care a fost nu nu
mai îndeplinit, dar și depășit — obținindu-se un beneficiu suplimen
tar de peste 6 580 000 lei.
Oferta turistică a I.T.H.R.B. a
fost prezentă, anul trecut, in cele
mai diverse forme, de la puncte de
informare pînă la contacte directe,
în peste 250 de unjtăți socialiste
din Capitală și din sectorul agricol
Ilfov. Rezultatele acestei deplasări
a ofertei spre om, spre locul său de
muncă se exprimă in antrenarea a
circa 660 000 de cetățeni la cele
peste 60 de programe turistice cu
o durată de 1—10 zile. Aceste pro
grame au permis cetățenilor din
Capitală și din sectorul agricol
Ilfov să facă, practic, cunoștință
cu toate zonele turistice ale țării,
să efectueze — în ansamblu vor
bind — adevărate „tururi turistice"
ale României. Pe de altă parte,
I.T.H.R.B. și-a sporit și capacita
tea de recepționare a fluxului tu
ristic spre Capitala țării. în cele
34 de unități de cazare am găzduit
în anul trecut peste 1 204 000 tu
riști din țară și de peste hotare, cu
4,7 la sută mai mulți decit în anul
anterior.
— Capitala, prin baza sa mate
rială modernă, creație a ultimilor
10—15 ani, este chemată — îm
preună cu toate unitățile turistice
din țară — să asigure o mai mare
atractivitate și competitivitate tu
rismului românesc și pe plan inter
național. Este I.T.H.R.B. in măsură
să ofere și in acest domeniu un
exemplu de urmat ?
— Avem în Capitală unități hote
liere și de alimentație publică
care, prin dotările moderne, prin

confort și ambianță, pot fi așezate
alături de unități similare dintre
cele mai bune din Europa. Este o
apreciere care nu ne aparține nu
mai nouă, ci și multora din firmele
străine cu care colaborăm. Avem
in vedere în rîndul acestor unități
complexul hotelier internațional
„București",
hotelurile „Flora",
„Bulevard", „Dorobanți", „Naționai",
„Minerva",
restaurantele
„Capșa",, „Flora", „Athcnee Palace",
„Lido", „Cina", „Ambasador" ș.a.
Avem în Capitală, atît în sectorul
hotelier, cit și al alimentației pu
blice, un fond de cadre de înaltă
profesionalitate, care, prin pricepe
rea și măiestria lor, și-au cîștigat
în ochii clientelei dreptul de a fi
socotiți printre oamenii de elită ai
acestui domeniu.
în jurul acestor oameni am cres
cut și creștem permanent cadre ti
nere, schimbul de mîine al turis
mului. în anul trecut am format,
perfecționat și reciclat peste 1500
de cadre, iar in toate unitățile tu
ristice din Capitală există un nu
măr mare de lucrători care cunosc
cel puțin 1—2 limbi străine. Exis
tența unei majorități de cadre
bune, cu aptitudini și vocație pen
tru turism, ne oferă acum posibi
litatea să efectuăm o permanentă
selecție, să admitem și să păstrăm
în turism pe aceia care înțeleg și
dovedesc că a fi lucrători în acest
sector înseamnă a avea o profesie
dintre cele mai nobile, dar dintre
cele mai grele, Pentru că muncă
noastră, făcută bine, este nu numai „cartea de vizită" a profesiei,
ci ea devine, în cele din urmă,
„cartea de vizităi“1 a țării. Colectivul de muncă al I.T.H.R.B. — ono
rat recent cu înaltul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste" — s-a angajat
în fața președintelui țării să devină
un colectiv model și în ce privește
calitatea serviciilor oferite turiști
lor români și străini. Și cum am
dovedit-o și pînă acum că ne ca
racterizează faptele, nu vorbele, o
vom dovedi-o și de acum înainte.
Convorbire realizată de

Constantin PRIESCU

RETUTINOEMS
mult operativă o instalație care
dispune de un sistem complex
de supraveghere automată a po
luării aerului. Alcătuit dintr-o
cameră centrală de control și
cinci stații de observație, situa
te in punctele principale ale
municipiului, sistemul permite
colectarea automată a eșantioanelor și prelucrarea datelor re
feritoare la cantitățile de praf,
bioxid de sulf, oxid nitric și
monoxid de carbon existente în
atmosferă, precum și date cu
privire la intensitatea și direc
ția vîntului, temperatură, umi
ditate și presiune atmosferică.

• MASE PLASTICE
REFOLOSITE. Firma austriacă „Voest Alpine" a pus Ia
punct o instalație pentru refolosirea materiilor prime secun
dare din industria maselor
plastice. în instalație, reziduu
rile sînt curățate, concasate și
transformate în praf, iar apoi
sînt introduse în extruder, unde
sînt condensate și plastificate,
devenind granule. întregul ciclu
de producție este automatizat
și instalația este condusă de un
singur operator. Potrivit specia
liștilor, noua instalație va con

Intre numeroasele centre industrlaie ridicate în anii socialismului in
R.S.F. Iugoslavia, cel de la Borovo, specializat intr-un larg evantai de
articole de larg consum, ocupă un loc deosebit. Dacă în primii ani de
după eliberare producția abia putea să satisfacă cerințele locale, as
tăzi, crescînd de sute de ori, în cele 15 unități nou construite și dobîndind o calitate superioară, acoperă o bună parte din exporturile Iugosla
viei în țări de pe toate continentele. Numai producția de încălțăminte
furnizează în prezent, la export, peste 8 milioane de perechi anual.
In fotografie : imaginea unei zone industriale din Borovo.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL. Ieri. în etapa a XXVI-a
din divizia A, în absența derbiului
Steaua — Dinamo, meci amînat prin
înțelegerea dintre cele două cluburi
și cu acordul F.R.F., atenția gene
rală s-a îndreptat spre partidele
Universității Craiova și Sportului
studențesc. La Craiova, surpriză :
Universitatea — Jiul 0—0. în schimb,
Sportul studențesc a cîștigat între
cerea cu Rapid, scor : 1—0 (1—0), gol
înscris de Mircea Sandu (min. 43).
A cîștigat și F.C. Argeș, cu 3—1
(2—0), în fața lui F.C. Bihor — goluri
Înscrise de Nica (2), Ignat (12), Ro
man (82), respectiv, Mureșan (85 —
din 11 m). Astfel, Universitatea Cra
iova și Sportul studențesc — cite 32
puncte, și F.C. Argeș — 31 puncte.

s-au apropiat de Steaua — 35 puncte
(un meci mai puțin) și Dinamo — 34
puncte (două meciuri restante).
Rezultatele, în celelalte partide, au
fost favorabile gazdelor : S.C. Bacău
— Chimia 2—1 (1—0), Dunărea — Pe
trolul 2—0 (0—0), Politehnica Iași —
C.S. Tîrgoviște 2—0 (1—0), A.S.A. —
F.C. Baia Mare 2—0 (1—0), Corvinul
— F.C. Olt 2-0 (1—0).

★
Miercuri seara, Ia Sittard, în ca
drul preliminariilor turneului olim
pic de fotbal, s-a disputat meciul
dintre echipele Olandei și Iugoslaviei.
Partida s-a încheiat cu scorul de
1—0 (0—0) In favoarea jucătorilor
iugoslavi.

Mîine, tragerea excursiilor LOTO
Cu prilejul unor interesante com
petiții ce vor avea Ioc în luna iulie
a.c. în R.P. Bulgaria, la Care vor
lua parte și sportivi români. Ad
ministrația de Stat Loto-Pronosport
organizează excursii, care pot fi
obținute și la tragerea Loto de mîi
ne, 6 aprilie a.c. După efectuarea
celor două trageri obișnuite vor fi
extrase încă două numere din to

tribui la eliminarea reziduuri
lor din industria de mase plas
tice.

• UN NOU VACCIN
ANTIGRIPAL. Un «ruP da
cercetători americani a pus la
punct un nou vaccin experi
mental împotriva gripei, admi
nistrat pe cale nazală sub for
mă de picături și în a cărui
compoziție intră viruși vii, dar
cu o putere virotică atenuată
— informează agenția Associa
ted Press. Testele continuă in
vederea stabilirii cît mai pre
cise a perioadei de imunitate
pe care o asigură noul vaccin,
precum și a cazurilor în care
administrarea acestuia — mai
ales la persoane in vîrstă, dia
betici și cardiaci — ar prezen
ta eventuale riscuri.

• TERAPIE CU AJU
TORUL MAGNETISMU
LUI. Fabrica de instrumente
medicale din orașul bulgar
Vrața a inceput să producă
in serie un nou aparat me
dical destinat terapiei cu ajutorul magnetismului, intitu
lat „Magnit N-80". El funcțio
nează pe baza unul pol magne
tic de joasă frecvență — 50 Hz
— și se alimentează de la re
țeaua de curent electric. Apara
tul este destinat în special afec
țiunilor circulatorii și astmului
bronșic.

• INSULINA PRO
DUSĂ CU AJUTORUL
BACTERIILOR. Un sru? d8

talul de 90 ; variantelor de 25 Iei,
achitate sută la sută, care vor con
ține aceste două numere, li se vor
atribui excursiile menționate. Bine
înțeles, biletele respective au drept
de cîștiguri și în autoturisme și
bani la extragerile obișnuite. Astăzi
este ultima zi de procurare a bile
telor cu numerele alese de participanți.

cercetători maghiari de la Cen
trul de biologie din Seghedin a
reușit să izoleze o tulpină de
bacterii care produc proinsulină, materia primă din care se
extrage insulina. Premisa aces
tei remarcabile realizări științi
fice a constituit-o depistarea
unui caz de „insulinom", o boală
foarte rară a pancreasului.
Un bolnav suferind de aceas
tă maladie a fost' operat la
Debrețin. Tumoarea benignă
prelevată a fost introdusă In
azot lichid și trimisă la Seghe
din, unde cercetătorii au reușit
să izoleze din ea bacterii care
aveau incorporat ADN (acid
dezoxiribonucleic)
producător
de insulina. Prin metode de
manipulare genetică, cercetăto
rii au reușit să activizeze aces
te bacterii, să le determine să
producă proinsulină.

Cod* președintelui Nicolae Ceausescu
prâM depășirea fl'cultătilur A economia
■filă si iteHiiora colaborării
pe Aliiple planuri Atre statele europene

Acțiuni, demersuri, lauri de poziție
$ in sprijinul dezarmării și păcii

in curs de dezvoltare, a unei abor
dări noi a problemelor economice
mondiale.
România, a' reliefat vorbitorul,
consideră că C.E.E./O.N.U. poate și
trebuie să-și pună mai mult în va
loare posibilitățile sale specifice
pentru a promova în Europa o largă
cooperare economică și tehnico-științifică, fără nici un fel de obstacole,
pentru a servi drept catalizator efor
turilor vizind soluționarea probleme
lor subdezvoltării și edificarea unei
noi ordini economice internaționale.
A fost relevată necesitatea de a se
acționa în direcția dezvoltării colabo
rării in toate domeniile între statele
europene, pentru realizarea unei
Europe unite, pornindu-se 'de la’ res
pectul orinduirilor sociale ale țărilor
europene, de la necesitatea unei coo
perări active pentru dezvoltarea economico-socială, pentru o politică de
pace și respect al suveranității na
țiunilor.
Șeful delegației țării noastre a
sugerat o serie de direcții în care
comisia poate răspunde cu o promp
titudine și o eficacitate mai mari ne
cesităților actuale ale dezvoltării
cooperării în Europa, accentuind
asupra domeniilor comerțului intraregional, cooperării industriale, energiei, cooperării tehnico-științifice,
susținerii eforturilor țărilor in curs
de dezvoltare. O atenție specială a
fost acordată însemnătății aplicării
în practică a recomandărilor făcute
C.E.E./O.N.U. în Documentul final al
reuniunii de la Madrid a statelor
participante la Conferința pentru
securitate și cooperare in Europa.

I

BRASILIA 4 (Agerpres). — Intr-o
declarâție făcută la Brasilia, unde
se află în vizită oficială, regele
Suediei, Carl Gustaf, a afirmat că
actuala situație pe plan mondial
produce îngrijorare mai ales dato
rită proporțiilor pe care le-a căpă
tat cursa înarmărilor. Trebuie să se
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facă totul, pentru a se pune capăt
înarmării in lume, a subliniat su
veranul suedez, care a adăugat că
marile cheltuieli pentru producerea
și achiziționarea de arme contribuie
la menținerea stării de subdezvol
tare în numeroase regiuni ale lumii.

Amplasarea noilor rachete pericol major la adresa păcii

HAGA 4 (Agerpres). - Un grun
format din aproximativ 70 de teo
logi din Amsterdam a trimis un
mesaj parlamentului, guvernului și
conducătorilor partidelor politice

din Olanda, protestînd împotriva
amplasărij de rachete nucleare cu
rază medie de acțiune pe teritoriul
țării, care reprezintă un pericol ma
jor la adresa păcii.
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Intervenția reprezentantului țării noastre Ia Conferința Uniunii
Interparlamentare
pului român de a conlucra activ cu
celelalte grupuri naționale în ve'derea
intensificării eforturilor pentru solu
ționarea grabnică, trainică și dreaptă
a problemelor din zonă, pentru în
făptuirea drepturilor naționale legi
time ale poporului palestinian. în in
teresul păcii, colaborării și securității
în regiune și în întreaga lume.
Totodată, reprezentantul român a
intervenit în dezbaterile consacrate
problemelor demografice, subliniind
importanța deosebită a Conferinței
mondiale a populației, desfășurată la
București în 1974.
Așa cum arată președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae
Ceaușescu, politica iii domeniul
populației trebuie să aibă ca obiectiv
suprem bunăstarea și fericirea omu
lui, garantarea libertății și demnității
acestuia, dezvoltarea personalității
sale, asigurarea condițiilor de parti
cipare a maselor largi populara la
făurirea propriei istorii.

ROMA 4 (Agerpres). — In ca
drul turneului pe c.are-1 în
treprinde tn Italia, ansamblul
folcloric „Călușul" din Scornicești a susținut un spectacol la '
Teatrul metropolitan din Cata
nia. Măiestria artistică a ansam
blului, bogăția melodică și di
versitatea costumelor tradiționa
le românești au fost subliniate
cu numeroase și repetate aplau
ze de publicul sicilian.
Ansamblul folcloric „Călușul"
a mai susținut spectacole la
Prato, Empoli, San Sebastiano,
Vezuvio, Saviano, bucurindu-se
pretutindeni de succese deo
sebite.

I
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Pentru renunțarea la forță, pentru reglementarea
diferendelor pe calea tratativelor
GENEVA 4 — Trimisul Agerpres
transmite : în cadrul dezbate'rilor în
plen ale Conferinței Uniunii Ihterparlamentare, reprezentantul României,
deputatul Constantin Teodorescu, a
prezentat poziția țării noastre in
problema realizării unei soluții
globale, juste și durabile în Orientul
Mijlociu. .
România, așa cum a arătat nu o
dată președintele Nicolae Ceaușescu,
s-a pronunțat și se pronunță <cu toa
tă fermitatea pentru renunțarea la
călea militară, a forței, în reglemen
tarea diferendelor, pentru soluționa
rea. atestora numai. pe . calea tratati
velor — a subliniat vorbitorul..
Avem convingerea că singura cale pe
care trebuie să. se meargă în vederea
rezolvării problemei din această
zonă este aceea a’ renunțării la forță,
a soluției politice, a dialogului, a
negocierilor directe, ori cit ar fi ele
de îndelungate și grele.
Vorbitorul a reafirmat hotărîrea gru

LA VALLETTA 4 (Agerpres).
— Pentru înaltele virtuțL artis
tice, precum și pentru frumuse
țea
deosebită a repertoriului
prezentat in timpul turneului
întreprins in Republica Malta,
președintele acestei țări, Agatha
Barbara, a inminat ansamblului
folcloric „Călușul" din Scomicești trofeul „Festivalul folclo
ric mediteranean 1984“.

„Trebuie iăcut totul pentru a so pune capăt
cursei înarmărilor"

prezentată la sesiunea Comisiei economice
a O. N. U. pentru Europa
GENEVA 4. — Trimisul Agerpres,
C. Țintea, transmite : Concepția
României, a președintelui ’Nicolae
Ceaușescu privind necesitatea ca
toate statele să acționeze împreună
pentru oprirea cursului spre Con
fruntare, pentru o politică de pace
și colaborare, pentru depășirea difi
cultăților ce confruntă, economia
mondială, inclusiv in Europa, a fost
prezentată, miercuri, in cadrul dez
baterilor generale ale Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa
(C.E.E./O.N.U.) de șeful delegației
țării noastre ' la sesiunea comisiei,
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.
Vorbitorul a pus in evidență agra
varea crizei economice mondiale,
care afectează toate țările, în primul
rind țările în curs de dezvoltare, și
care se caracterizează prin intensifi
carea măsurilor comerciale protecționiste, accentuarea disproporțiilor
dintre prețurile materiilor prime și
cele ale produselor industriale, mul
tiplicarea restricțiilor din domeniul
transferului de tehnologie, reducerea
asistenței oficiale internaționale pen
tru dezvoltare — aceasta în condițiile
în care imense resurse continuă să
fie deturnate spre scopuri militare
— menținerea dobînzilor la niveluri
excesiv de ridicate. Arătînd că efor
turile de soluționare a acestei
probleme,
inclusiv
Ia
sesiunea
U.N.C.T.A.D.-VI, nu s-au soldat cu
rezultate semnificative, șeful delega
ției țării noastre a subliniat necesi
tatea unui dialog și a unei cooperări
reale între statele dezvoltate și țările

Prezențe
culturale
românești

PE DIFERITE MERIDIANE:

Demonstrație în orașul japonez Sasebo, împotriva cursei înarmărilor nu
cleare, pentru dezarmare și pace

Pentru o • zonă denudearizață în nordul Europei
OSLO 4 (Agerpres). — în Nor- t
vegia se desfășoară cr Săplămină de'
acțiune pentru dezarmare și pentru
crearea unei zone denuclearizate in
•nordul Europei. în următoarele zile,
, Mișcarea populară norvegiană îmypotriva armelor nucleare organiț zează — cu sprijinul celor aproape

300 de grupuri locale ale sale — ăiferite forumuri și alte manifestări
cu tematica. dezarmării, la care vor
participa . și reprezentanți ai unor
partide politice din Norvegia. Var
fi deschise expoziții ți se vor prezenta filme pe teme ale dezarmării,
ale luptei pentru pace.
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IN CAMERA DEPUTAȚILOR a
f parlamentului italian s-au încheiat I
| dezbaterile in problema amplasării |
pe teritoriul țării a rachetelor nut cleare americane. Deputății repre- r
zentirid partidele coaliției guver' namentale au votat în favoarea
amplasării rachetelor pe teritoriul
I tării, in timp ce deputății partidelor I
I comunist, radical și ai stîngii in- I
dependente au luat hotărirea de a
[ nu participa la vot.
1

CUPLARE IN SPAȚIUL COSMIC.
După cum trans'mite agenția T.A.S.S., >
la 4 aprilie a fost realizată cuplaI rea in spațiu a navei cosmice I
„Soiuz T-U“, avind la bord un
I echipaj mixt sovieto-indian, cu I
complexul orbital sovietic ,.Saliut-|
7“—„Soiuz T-10“.
I POPULAȚIA GLOBULUI pămin- î
• tesc se ridică la 4,67 miliarde de
persoane — se arată in raportul fiI nai pregătit de secretarul general [
| al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, I
pentru viitoarea conferință mon■ dială a populației, care va avea loc, i
in luna august, la Ciudad de
' Mexico.
'

î REÎNTOARCEREA IERNII. Anul I
I acesta, primăvara a adus cu sine I
surprize în Austria. în zonele din
nord-vestul țării a nins din nou in j
noaptea de marți spre miercuri. In |
munții din Vorarlberg. Salzburg și
Tirol stratul de zăpadă atinge un ;
j metru. Numeroase șosele și tf'eCi\ ton'alpine au. fost închise; Cit pri- •
vește ninsorile abundente care au
căzut pe zone întinse din R.F.G., ele !
au doborit toate recordurile în: ma- i
terie pentru luna aprilie.

I
i

Șantierele
reconstrucției
în savana angoleză
Scăldată de razele soarelui tro
pical, Luanda te întîmpină cu se
ducătoarea sa fizionomie, căreia
îi datorează renumele de cel mai
frumos oraș al Africii meridionale.
O revelație arhitectonică și, tot
odată, umană. Un oraș în mare
parte modern, unde se concentrea
ză mai bine de o zecime din cei
aproape 7 milioane de locuitori a-,
țării. Oraș clădit pe malul /Atlanti
cului și îmbrățișat, dincolo de
golful albastru in care iși oglin
dește edificiile, de un braț de pâmint — fosta insulă Luanda, de la
care orașul iși trage numele —
lung de cîțiva kilometri, cu așe
zări pescărești și plaje de aur. O
cafenea de pe țărmul istmului se
cheamă poetic „Soarele și marea1'.
De-a lungul golfului, un bule
vard străjuit de palmieri, „Avenida
Marginal", splendidă faleză amin
tind de Copacabana braziliană,
marchează centura vestică a orașu
lui de jos, „baixa", cum i se spu
ne — partea cea. mai arătoasă a
capitalei. Intre cartierul Alvalade
și faleză se întinde un perimetru
dominat de clădiri. înalte, alternind cu vile camuflate de vegeta/ție luxuriantă, unde mai înainte
angolezii băștinași- nu aveau acces
decît ca servitori și' grădinari. Aici
erau enclavele opulenței coloniale,
cu atit mai șocante și sfidătoare
cu cit se aflau in imediata vecină
tate a aglomerărilor de cocioabe'.
Eliminarea treptată a făvelelor,
aceste vestigii dureroase ale pe
rioadei coloniale, rămine unul din
obiectivele principale ale autorită
ților angoleze, căre alocă fonduri
însemnate pentru construcția de
locuințe.
Cu toată mulțimea de clădiri
moderne din zona centrală, intîlnești la Luanda și străzi întregi cu
case în’ stil colonial, aproape de pe
Vremurile evocate sugestiv, dar cu
totul idealizat, de frescele ce se
păstrează. încă in clădirea veche, a
Băncii Angolei. Luînd de bune
aceste imagini, ti i-ai putea închi
pui pe foștii cuceritori in postura
unor- oameni minați doar de do
rința de a-i iniția pe africani in
binefacerile civilizației. Realitatea
a fost insă, se știe, mai puțin idi
lică. Secole în șir Luanda a servit,
între altele, ca punct de unde erau'
deportați sclavi spre America de
Sud, mai ales spre Brazilia. Ne-o
amintește prin vestigii zguduitoare
un „muzeu al sclaviei" din apro
pierea capitalei angoleze.
Străbătind străduțele pavate cu
blocuri de piatră din vechile car
tiere, mai că te-ai putea crede
intr-un oraș din altă epocă. Im
presie efemeră, căci in locul zgo

motului roților de căruță ori al
tropăitului .de potcoave din vre
muri apuse, auzi curind pasul ca
dențat al unei patrule muncito
rești ce rupe liniștea. Sint membrii
organizației paramilitare de apă
rare populară veghind asupra or
dinii, tineri in uniforme verzui cu
berete negre purtate pe-o ureche.
Și pe aceste ulicioare, ca peste tot,
apelativul „camarada" (tovarășe),
oglindind noile raporturi dintre
cetățenii țării, a inlocuit vechiul
„senhor" — adică domnule, stăpine.
Altele sint și denumirile străzi
lor : in locul numelor de regi, cu
ceritori, ' guvernatori
întilnești
acum strada Forțelor Armate de
Eliberare, bulevardul 1 Mai, Cheiul
4 februarie (data declanșării insu
recției anticolonialiste) — jaloane
marcind istoria recentă.
Cu entuziasmul pe care îl dă
sentimentul libertății și demnită
ții cîștigate cu prețul atitor jertfe,
angolezii au pornit la drum hotăriți să șteargă, pentru totdeauna,
urmele întunecatului trecut colo
nial, să-și croiască un destin pe
măsura potențialului de care dis
pune țara lor. Din selva enclavei
Cabinda, situată în nord, și pină
pe întinderile semideșertice ale
provinciei Cunene, din sud, stră
vechiul pămint angolez cunoaște
o perioadă densă in. prefaceri. In
agricultură, ca și în industrie, ma
rea bătălie se dă pe frontul pro
ducției, al valorificării imenselor
resurse naturale. Reintrate in pa
trimoniul poporului, bogățiile An
golei — zăcămintele de petrol, dia
mante, cupru, fier, uraniu, mangan, fosfați, cărbune, mică, sulf și
multe altele — înlesnesc desfășu
rarea unui proces de dezvoltare
capabil să recupereze mai rapid
înapoierea in care a fost menținu
tă de colonialism.
între sectoarele cele mai dina
mice ale economiei angoleze se
detașează cel al industriei petro
liere, care reprezintă principala
sursă de devize a țării. Astfel, în
treprinderea națională „Sonangol"
a anunțat că, pină in 1985, produc
ția. de petrol a țării va ajunge la
25 milioane de tone, adică se va
dubla in raport cu nivelul anului
1980. Cu atit mai semnificative
apar roadele eforturilor consacrate
de poporul angolez pentru dezvol
tarea economico-socială, cu cit
înaintarea pe calea progresului se
desfășoară în condițiile dificile in
care rasiștii sud-africani nu-și con
tenesc acțiunile agresive, soldate
cu victime omenești și mari pa
gube materiale.
întregul proces de dezvoltare
economico-socială se desfășoară

pe coordonatele opțiunii socialiste,
consacrate in hotăririle primului
Congres al M.P.L.A. — Partidul
Muncii, din decembrie 1977, „partid
■de avangardă al muncitorilor și
țăranilor", cum afirmă statutul
său. Crearea partidului, bazat pe
concepția materialismului dialec
tic și istoric, a rezultat din insăși
experiența vieții, din exemplul
realizărilor țărilor socialiste, din
necesitatea ca R. P. Angola să
poată face față în timpul cel mai
scurt unor sarcini uriașe în dez
voltarea economico-socială.. Lini
ile directoare adoptate de Con
gresul extraordinar al M.P.L.A. —
Partidul Muncii, din decembrie
1930. stabilesc ca prioritară întări
rea' și extinderea sectorului socia
list și in primul rind a sectorului
de stat, dominant în economie. Se
dezvoltă cu deosebire ramurile și
întreprinderile ' care au un aport
decisiv la aprovizionarea popu
lației cu bunuri de primă nece
sitate, cele destinate promovării
exportului și reducerii cheltuie
lilor de devize in vederea stimu
lării economiei în ansamblu.
Una din caracteristicile princi
pale ale vieții angoleze de astăzi
este intensitatea muncii
politice
in toate sferele de activitate.
Factorii de răspundere din partid
și din aparatul de stat, din con
ducerea sindicatelor, a organizați
ilor, obștești, de tineret, de femei
desfășoară
permanent
contacte
directe cu poporul. Adunările din
întreprinderi industriale, din școli,
unități militare sau de la sate
constituie înainte de toate un
prilej de a expune linia politică
a M.P.L.A. — Partidul Muncii și,
concomitent, de a asculta păre
rile participanților, problemele ri
dicate de ei în legătură cu mersul
treburilor in colectivul respectiv,
propuneri de îmbunătățire a acti
vității. în general, dialogul direct
intre militanții politici și masele
populare, consultarea lor asupra
celor mai diverse aspecte ale
muncii, și traiului capătă aici o
valoare cu. atit mai mare, cu cit
imensa majoritate a angolezilor
n-a cunoscut, vreme de secole,
altă condiție decît aceea de masă
asuprită, a cărei părere nu-i putea
interesa pe stăpîni. în mod firesc,
multe s-au schimbat și în menta
litatea oamenilo'r de rind. în în
treprinderi funcționează comisii
muncitorești care dezbat și re
zolvă o seamă de probleme privind
productivitatea muncii și disci
plina, caută rezerve de sporire a
producției. Lupta pentru alfabeti
zarea adulților, pentru dobindirea
de cunoștințe politice este o con
stantă definitorie pentru starea

în favoarea soluționării politice a situației
conflictoale din America Centrală
Negocieri pentru elaborarea unui tratat de pace in regiune
nism din afara regiunii" — a spus el.
Javier Perez de Cuellar a precizat
că Secretariatul general al O.N.U.
are mandat din partea Consiliului de
Securitate să mențină un contact
strîns și o permanentă colaborare cu
Grupul de la Contadora pentru solu
ționarea pe căi pașnice, prin nego
cieri, a situației conflictuale din America Centrală.

CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager
pres). — Reuniți la Ciudad de Pana
ma pentru a continua dialogul con
sacrat soluționării situației conflictuale din America Centrală, miniștrii
adjuncți de externe din țările mem
bre ale Grupului de la Contadora.
(Columbia. Mexic, Panama și Vene
zuela), precum și omologii lor din
Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua și Salvador au trecut la
elaborarea efectivă a proiectelor de
documente care vor constitui ele
mentele cheie pentru redactarea tex
tului Tratatului de pace in regiune.
Activitatea se desfășoară în trei co
misii de lucru, specializate pe pro
bleme politice, social-economice și
de securitate, relatează agenția
France Presse.

Dezbaterile
din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— In Consiliul de Securitate al
O.N.U. au continuat dezbaterile pe
marginea plingerii Republicii Nica
ragua in legătură cu actele de agre
siune și amenințările cărora îi este
victimă teritoriul său. Vorbitorii,
între care reprezentanții Algeriei,
Egiptului, Maltei, Pakistanului, Pe
rului, Cubei, Jamahiriei Libiene și
R.D.P. Yemen, au reafirmat sprijinul
față de eforturile depuse de Grupul
de' la Contadora pentru rezolvarea
pc cale pașnică a problemelor con
flictuale și au insistat asupra nece
sității încetării acțiunilor militare,
ca o condiție pentru găsirea unei so
luții la criza din zona Americii Cen
trale.

CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la
Ciudad de Panama, secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, și-a exprimat încrederea că eforturile Grupului de la Contadora
pentru salvgardarea păcii în Ame
rica Centrală se vor solda cu rezul
tate pozitive — transmite agenția
I.P.S. „Grupul de la Contadora are
posibilitatea de a asigura rezolvarea
crizei din această zonă, fără ameste
cul vreunei țări sau vreunui orga

Evoluția situa tieî din Liban
■*

BEIRUT 4 (Agerpres). — Instabili
tatea situației la Beirut și în împre
jurimile capitalei Libanului s-a men
ținut miercuri, cind s-au produs noi
încălcări ale acordului de încetare a
focului. Potrivit agențiilor interna
ționale de presă, in tot cursul zilei
și în noaptea care a precedat-o.au
continuat schimburile de focuri peste
linia de demarcație și in sudul ora
șului. Circulația prin Pasajul Muzeu
lui, singurul punct de legătură intre
sectoarele de est și de vest ale ora
șului, a fost oprită miercuri pentru o
scurtă perioadă, pozițiile unităților

'l

de poliție însărcinate cu asigurarea
ordinii fiind ocupate de milițiile șiite
și druze. Reinstalarea ulterioară a
forțelor de poliție în pozițiile res
pective a permis reluarea traficului
prin pasaj.
Au fost semnalate' tiruri de artile
rie și pe înălțimile care domină capi
tala libaneză.
Pe de altă parte, postul de radio
Beirut a anunțat că forțele israeliene
care ocupă sudul Libanului și-au în
tărit miercuri barajele și au instalat
noi puncte de control pe șoseaua de
coastă Saida-Tyr, ca și pe șoseaua
Saida-Nabatyeh.

Lovitură de stat militară în Guineea
CONAKRY 4 (Agerpres). — Potrivit
postului de radio Conakry, citat de
agențiile internaționale de presă, in
Guineea a avut loc o lovitură de stat
militară.
După cum a anunțat postul de ra
dio guineez — citat de agențiile
France Presse și United Press Inter
national — „Comitetul militar de
redresare națională", care a preluat
puterea, este condus de colonelul
Lansana Konte.

Comunicatul oficial difuzat de pos
tul de radio Conakry reafirmă ade
ziunea C.M.R.N. față de Carta Orga
nizației Națiunilor Unite, Carta Or
ganizației Unității Africane și prin
cipiile mișcării de nealiniere, dorința
Guineei de a menține și promova
relațiile de prietenie și cooperare cu
toate țările, angajamentul de a res
pecta acordurile și înțelegerile în
cheiate anterior.

IN AUSTRIA Șl R.F.G.

Proteste împotriva activității grupărilor neonaziste
VIENA 4 (Agerpres). — La Tribu
nalul din Vien'a s-a încheiat procesul
intentat neonazistului vest-german
Ekkehard Weil și unui număr de opt
membri ai unei organizații neona
ziste ilegale. Acuzații au fost con
damnați la diferite pedepse privative
de libertate pentru participare la
grupări de extremă dreaptă interzise
prin lege și pentru comiterea unor
atentate cu explozibil, transmit agen
țiile internaționale de presă.
Procesul este unul din cele mai
mari de acest fel din întreaga istorie
postbelică a Austriei. Observatorii
din Viena subliniază că organizarea
lui și manifestațiile antinaziste care
au a'vut. Ioc cu acest prilej reflectă
opoziția opiniei publice față de
neonazism și dorința ca asemenea
activități să. fie puse in afara legii.

Președintele Partidului Comunist
din Austria, Franz Muhri, a salutat

„condamnarea în Austria a unui grup
de neonaziști și a cerut, totodată, să
se intensifice lupta împotriva neofascisniului, transmite agenția A.P.A.
Tntr-o declarație publicată miercuri
în ziarul „Volksstimme", Franz
M.uhri a cerut autorităților să inter
zică toate grupările neonaziste care
mai activează in țară.
BONN 4 (Agerpres). — Prezidiul
organizației vest-germane Uniunea
■persoanelor persecutate de naziști a
cerut interzicerea tuturor celor 25 de
intilniri ale unor foști SS-iști prevă
zute pentru acest an.
Intr-o rezoluție dată publicității la
Frankfurt pe tylain, Prezidiul se
pronunță cu fermitate pentru dizol
varea neintirziată a tuturor organi
zațiilor SS-iste. Toți democrații din
țară sint chemați să opună rezis
tență înverșunată oricăror manifes
tări neonaziste.

(D//V A CTt/4£ZTA TEĂ PQLTTrCA)
MAREA BĂlTANIE

Aspecte ale crizei în industria carboniferă
A,
' .

Situată pe litoralul Atlanticului, capitala Angolei, Luanda, este renumita
pentru frumusețea bulevardelor sale străjuite de. palmieri

de spirit a maselor. Realizările
obținute de Republica Populară
Angola in opera de reconstrucție
națională, de dezvoltare econo
mică și socială pun temelii solide
independenței acestei țări din
Africa meridională.
Pe plan ‘extern, orientarea
M.P.L.A.
Partidul Muncii și a
statului angolez este definită prin
afirmarea , unei politici de inde
pendență și de nealiniere, promo
varea de legături cu toate ță
rile, îndeosebi cu țările socialiste,
prin participarea la eforturile de
făurire a unei noi ordini inter
naționale, pentru crearea unui
climat favorabil unei cit mai
fructuoase colaborări între sta
tele lumii. în acest sens se înscrie
și ințelegerea privind dezangajarea
sudului Angolei de către trupele
sud-africane și încetarea sprijinu
lui acordat de R.S.A. forțelor an
tiguvernamentale — acțiune impor
tantă, a cărei realizare este în fa
voarea eforturilor poporului ango
lez consacrate dezvoltării economi
ce și sociale a patriei, consolidării
cursului spre o viață nouă.
în cadrul politicii sale princi
piale și consecvente de sprijinire
multilaterală a popoarelor africa
ne in lupta lor împotriva politicii
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, România
socialistă
dezvoltă relații de strînsă priete
nie și solidaritate militantă cu
R. P. Angola. Poporul român
a urmărit cu sentimente priete
nești, de caldă simpatie, lupta
eroică, timp de peste un deceniu,

a poporului angolez pentru liber
tate și independentă, manifestîndu-și consecvent solidaritatea ac
tivă și acordîndu-i, de la inceput,
sprijin pe diferite planuri — ma
terial, politic, diplomatic. România
a recunoscut imediat R. P. Angola
și a stabilit, chiar in ziua procla
mării independenței, relații diplo
matice cu guvernul creat de
M.P.L.A.
în anii care au urmat, între
România și Angola s-au statornicit
relații de colaborare fructuoasă,
care cunosc o continuă dezvol
tare. O contribuție hotăritoare la
întărirea conlucrării româno-angoleze a avut-o vizita efectuată,
în 1979, în Angola de președintele
Nicolae Ceaușescu. Convorbirile la
nivel înalt, documentele semnate
cu acest prilej, în primul rind
Tratatul de prietenie și cooperare,
au asigurat o bază trainică dez-'
voltării în continuare a colaborării
prietenești dintre partidele, țările
și popoarele noastre, in avantajul
reciproc, al cauzei păcii și pro
gresului în lume.
Fără îndoială că apropiata vizită
oficială de prietenie in România a
președintelui Republicii Populare
Angola, convorbirile la nivel inalt
ce vor avea loc cu acest prilej vor
deschide noi și ample perspective
pentru întărirea colaborării româno-angoleze, pe plan bilateral și
internațional, in folosul ambelor
popoare, al cauzei generale a păcii
și înțelegerii în lume.

Vasile OROS

Programul de restructurare a
făcut să se vorbească de redeștep
economiei britanice, desfășurat in
tarea interesului față de cărbune.
mai multe etape și realizat incom
Dar a venit descoperirea vastelor
plet, ca urmare a unor dificultăți
resurse de petrol și gaze din Marea
ce s-au manifestat în diverse mo
Nordului, care au dat o nouă lovi
mente ale perioadei postbelice, a
tură cărbunelui. Acum, cind pro
avut și continuă să aibă multiple
ducția de petrol a depășit 100 mi
consecințe sociale. Faptul că „re
lioane tone pe an, este nevoie de
structurarea economiei nu s-a în
și mai puțin cărbune și, ca urmare,
cheiat" explică — după cum arată
in extracția „aurului brun" mai
ziarul „Daily Mirror" — de ce anul
sint ocupate doar 180 000 persoane,
trecut, deși producția industrială a
între timp, a venit și prelungita
Marii Britanii a realizat o creștere
recesiune economică, ce a lovit
de 2,5 la sută, ritm mai înalt decît
puternic industria siderurgică, unul
al altor țări occidentale, numărul
din cei mai mari consumatori de
șomerilor britanici continuă să fie
cărbune. La toate acestea trebuie
foarte ridicat — peste 3 milioane.
adăugat și faptul că de-a lungul
Același fenomen explică și frăminanilor n-au fost realizate progra
tările actuale din industria carbo
mele stabilite de reprofilare a for
niferă, unde „National Coal Board"
ței de muncă rămase fără ocupa
(compania națională care conduce
ție, ceea ce a ingreunat absorbirea
acest sector) a anunțat că anul
disponibilităților
de brațe
de
acesta va închide alte 20 de mine, ■ muncă.
arunci nd pe drumuri peste 20 000
In aceste împrejurări, „Național
de mineri.
Coal Board" a luat decizia unor noi
. Fapt este că. de mulți ani, in
măsuri drastice, prevăzind redudustria carboniferă din Marea Brirea a 11 la sută din întreaga forță
tanie trece prin serioase dificul
de muncă din industria minieră.
tăți. In anii de după cel de-al
Greva de protest impotriva acestei
doilea război mondial, cind țara
măsuri, izbucnită la inceput in
depunea eforturi susținute pentru
citeva bazine miniere, s-a extins
refacerea economiei și plata dato
rapid, astfel incit in prezent, după
riilor asumate in contul acordurilor
mai bine de trei săptămini de la
„lend-lease" (încheiate cu S.U.A.
încetarea lucrului, din cele 176 de
pentru vinzarea sau închirierea de
mine mai funcționează normal
armament american), muncitorii
doar 40. Zeci de mineri au fost
din subteran, pe atunci in număr
arestați de poliție, pentru că în
de circa 400 000, ințelegînd impe
cercau să oprească pătrunderea in
rativele momentului, au fost cei
mine a spărgătorilor de grevă ;
care au dus greul. A urmat. însă,
mii de polițiști se află in stare de
perioada „petrolului ieftin" din
alertă pentru a sprijini pe acești
Orientul Mijlociu, cind barilul de
spărgători de grevă. Situația con
„aur negru" era importat la prețul
tinuă să rămină încordată. Gre
de 6—7 pence, așa incit multe cen
viștii au declarat că sint hotăriți
trale electrice care foloseau cărbu
să-și continue acțiunea de protest,
nele au fost „convertite" pe pe
în semn de solidaritate, marți, au
trol. Aceasta a dus la o primă am
declarat grevă muncitori din trans
putare serioasă a industriei carbo
porturile rutiere și feroviare. în anifere, detașamentul minerilor recelași timp, presa londoneză apre
ducindu-se la circa 300 000 de per
ciază că mișcarea grevistă are însă
soane. Totodată, nu a preocupat
șanse reduse de reușită, dat fiind
modernizarea utilajelor din subte
că există suficiente rezerve de căr
ran, astfel incit productivitatea
bune pentru mai,multe luni.
muncii în mine a rămas în urma
altor ramuri ale industriei. „Criza
N. PLOPEANU
petrolului", începută în 1973, a
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