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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE OE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă,
ACȚIUNI HOTĂRlTE PENTRU REDUCEREA MAI 
ACCENTUATĂ A CONSUMURILOR MATERIALE

„Va trebui să se acționeze cu mai multă hotărîre în vederea reducerii, 
pe unitatea de produs, a consumurilor energetice, precum și de materii 
prime. In această privință, deși am obținut o serie de rezultate pozitive, 
avem încă rezerve foarte mari“.

NICOLAE CEAUȘESCU

■

9

...1,
B

■

100 milioane kWh 
energie electricăîncă din primele zile ale acestui an, colectivul de muncă de la întreprinderea elec- trocentrale Porțile de Fier I a ținut să confirme locul fruntaș ocupat în întrecerea socialistă, obținînd rezultate superioare în producție. Zi de zi, aici se urmăresc obiective precise : punerea în valoare a întregului potențial energetic al Dunării, scurtarea perioadelor de revizie a hidroagregatelor, înlăturarea risipei de orice fel. Ca urmare, în primele 8 zile din luna ianuarie, hidrocentrala a pulsat 100 milioane kWh energie electrică în sistemul energetic național. (Virgiliu Tătaru, corespondentul „Scînteii").

ÎN AGRICULTURĂ

Anotimpul iernii - anotimp de muncă intensă
pentru pregătirea viitoarelor recolte

O cerință, de prim ordin, care se desprinde pregnant din ansamblul prevederilor planului pe 1985 este aceea de a produce mai mult, mai ieftin, cu cheltuieli și consumuri materiale cit mai reduse, asigurîndu-se deci utilizarea cit mai eficientă a resurselor materiale și energetice. Este o orientare rațională, pe deplin posibil de realizat, pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o promovează constant, cu fermitate în întreaga activitate e- conomică.în mod concret, planul pe acest an prevede reducerea costurilor totale Ia 1 000 lei producție sau venituri brute cu peste 56 lei în industria republicană, cu aproape 79 lei în agricultura de stat și cu 11 Iei în transporturi. Iar în cadrul acestora, în mod firesc, ponderea revine cheltuielilor materiale. Astfel, comparativ cu consumurile specifice din 1984, normele de consum mai reduse prevăzute pentru acest an, precum și modificările care vor interveni în structura producției industriale vor determina economii relative de peste 500 000 tone laminate din oțel, peste 60 000 tone țevi, peste 30 000 tone aluminiu și laminate diu aluminiu, peste 60 000 tone cocs metalurgic, peste 250 000 mc cherestele, peste 3 000 mii tone combustibil convențional, 42 mii MWh energie electrică. Exprimate valoric, economiile obținute prin diminuarea normelor de consum ia principalele produse nominalizate prin plan urmează a se ridica la aproape 20 miliarde lei, ceea ce înseamnă că o sumă echivalentă se va regăsi în creșterea venitului național.Care sint principalele căi de acțiune în vederea reducerii consumurilor materiale ?O cale esențială pentru reducerea consumurilor o reprezintă înnoirea, reproiectarea și modernizarea produselor, acțiune prin care se asigură atît îmbunătățirea parametrilor teh-

nîco-funcționali ai produselor, cit și ridicarea eficienței utilizării resurselor materiale. Experiența țării noastre, a altor țări atestă că peste 70 la sută din reducerile de consumuri materiale la un anumit produs nou sau modernizat, comparativ cu cel anterior pe care îl înlocuiește, se obțin în faza de concepție a acestuia și numai cel mult 30 la sută din economii se mai pot realiza in procesul de fabricație. De aceea, Legea privind normarea tehnică a consumurilor materiale, recent adoptată de Mărea Adunare Națională, statuează obligația ca, înainte de a se trece la proiectarea de detaliu și omologarea unui nou produs, să se elaboreze o notă de. comandă a acestuia, prin care se stabilesc și se dau proiectanților anumite limite de consumuri principalele materiale și nergetice, pornindu-se de bune realizări obținute similare din tară și străinătate.O asemenea reglementare este da natură să elimine tendința unor pro- iectanți de a modifica doar ici și colo cîte un detaliu la un produs, pe care . apoi îl prezintă ca fiind „modernizat", fără însă ca prin aceasta să se obțină o eficiență economică reală, exprimată prin reducerea consumurilor specifice de materii prime sau materiale. Totodată, considerăm necesară intensificarea activității de înnoire a producției, in conformitate cu prevederile de plan, evitindu-se situațiile din anul trecut cind a in- tîrziat punerea in fabricație a unor produse noi, a căror asimilare era de natură să determine reduceri sub- ' stanțiale de consumuri materiale și energetice. Este* cazul unor anumite tipuri de motoare de autocamioane, transportoare cu bandă cu masă proprie redusă, sape de foraj cu lagăre de alunecare, vagoane dozatoare și de călători cu greutate proprie mai redusă, prese mecanice de debitat cu performanțe superioare. Aceste produse ar fi trebuit să se afle în fabri-

specifice la resurse e- la cele mai la produse

cația curentă încă din primele zile ale acestui an, înlocuind altele care se produc cu consumuri materiale mai ridicate și, de aceea, este necesar ca întîrzierile în asimilarea unor asemenea produse să fie grabnic lichidate.Practica a dovedit că un rol cu totul remarcabil în utilizarea judicioasă a resurselor materiale revine tehnologiilor utilizate, modernizării și perfecționării acestora. In cazul fabricației bazate pe procese de transformare chimică, bunăoară, tehnologia reprezintă elementul determinant al reducerii consumurilor materiale și energetice, dar și in cazul proceselor de prelucrare mecanică se pot obține însemnate economii prin aplicarea u- nor tehnologii adecvate, care asigură cel mai înalt randament de utilizare a materialelor și energiei.In această ordine de idei prezintă Interes faptul că, în cazul prelucrării metalelor, utilizarea pe scară mult mai largă a tehnologiilor prin deformare plastică constituie o mare rezervă de reducere a pierderilor tehnologice. Acest lucru este confirmat și de tendința aproape generală în țările cu o industrie modernă, ca 25— 35 la sută din țnașinile și utilajele existente în dotarea unităților constructoare de mașini să fie destinate prelucrărilor prin deformare. Or, in industria constructoare de mașini din țara, noastră utilajele- de. - deformare plastică reprezintă doar 5—7. la sută, față de 93—95 la sută cit este ponderea mașinilor de prelucrare prin aș- chiere. Avantajul tehnologiilor de deformare plastică constă în aceea că asigură un grad de utilizare a metalului, de regulă, de peste 90 la sută, în timp ce prin prelucrarea prin aș- chiere rareori se depășește 75—80 la sută ; la care se mai adaugă și economiile de energie și o creștere substanțială a productivității muncii. Astfel, în cazul unei piese mecanice cu forme complexe, în greutate netă de 1 kg, consumul de metal brut este, în situația prelucrării prin diferite

procedee de așchiere, de 1,6—1,7 kg, cel de energie electrică — de 60—80 kWh, iar cel de manoperă — de 90— 100 minute. Dacă piesa respectivă se obține însă printr-un procedeu de deformare plastică, consumul de metal se poate reduce la 1,15 kg, cel de energie electrică la 2—3 kWh, iar cel de manoperă la 15—20 de minute.Și cîte asemenea tehnologii moderne ar putea fi preluate în foarte multe întreprinderi ? Să reținem însă că nu este vorba de „retușuri" minore, ci de revizuirea de fond a tehnologiilor de execuție și a concepției funcționale a produselor. De exemplu, se consumă mult cupru sub formă de aliaje de bronz pentru fabri-' carea diferitelor bucșe, lagăre, cuzineți. In locul prelucrării metalului brut prin strunjire. găurire, rabotare, alezare — situație în care se regăsește în produsul finit doar 10—25 la sută din cantitatea de metal inițială — poate fi promovată cu succes soluția realizării pieselor respective din oțel și acoperirea cu bronz numai a părții active a acestora, așa cum o dovedește experiența bună a întreprinderii „23 August" din București. Pe această cale se pot economisi, a- nual, cîteva mii de tone de bronz atit în fabricația de mașini și utilaje noi, cit și în producția pieselor de schimb și în general la lucrările de întreținere și reparații.Se mai constată, de asemenea, că mari cantități de"aluminiu și aliăje din aluminiu sint utilizate la repere Care au un rol pasiv în construcția diferitelor utilaje și aparate, cum este cazul capacelor, apărătorilor, soclurilor, suporților și altor asemenea
Inq. Mircea PÂRJOL 
director în Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe

(Continuare în pag. a III-a)

Cu toate că pe întreg cuprinsul țării s-a așternut un strat gros de zăpadă, în legumicultură lucrările se desfășoară și trebuie să se desfășoare ritmic, astfel incît în fiecare județ, comună și unitate agricolă să fie realizate producțiile prevăzute, de bună calitate și eșalonate potrivit cerințelor de consum. La Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii din luna decembrie, referin- du-se la însemnătatea deosebită ■ a programului de aUtoconducere și autoaprovizionare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității de a se lua toate măsurile în vederea realizării în bune condiții a acestui program, pentru a se asigura tot ce este necesar bunei aprovizionări a populației. Este deci momentul ca încă de pe acum consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, pe baza a- tribuțiilor și răspunderilor sporițe pe care Ie au în ce privește autoapro- vizionarea în profil teritorial, să acționeze cu perseverență pentru realizarea întocmai a programului de dezvoltare a legumiculturii.Buna aprovizionare a populației cu legume presupune ca aceste produse de mare însemnătate în alimentația cotidiană să fie obținute în cantitățile prevăzute, cit mai timpuriu și în sortimentul. stabilit Condițiile climatice din această iarnă — zăpadă abundentă și temperaturi scăzute — precum și necesitatea economisirii combustibililor și diferitelor materiale fac necesare unele măsuri tehnice și organizatorice care să asigure realizarea întocmai a producțiilor prevăzute. La direcția generală economică a, horticulturii din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare am avut o discuție referitoare la acțiunile care se întreprind, încă de pe acum, în vederea realizării producției prevăzute pentru 1985.In anul acesta urmează să fie obținute cu 1,5 milioane tone mai multe legume față de cantitatea realizată in 1984 — ne spune inginerul Ilie Otobicu, directorul Trustului economic pentru producerea legumelor de cîmp. Potrivit programului de autoaprovizionare, fiecare județ trebuie să-și asigure din producție proprie toate produsele ce se pot cultiva în condițiile locale și doar în județele situate în zone mai reci urmează să fie aduse din sud și vest sortimentele timpurii mai pretențioase la căldură : tomate, vinete, ardei.

Direcția noastră a analizat în toate județele ce cantități de legume pot- fi asigurate din recolta proprie și ce trebuie să se transporte din sudul tării. Se pe acum,__ _____  _______ „deplinirea prevederilor din programul de dezvoltare a legumiculturii. Ceea ce trebuie să caracterizeze întreaga activitate desfășurată în legumicultură este intensificarea producției și obținerea unor recolte timpurii. Amintesc doar că producția ce se va realiza în 'acest an — mult mai mare decît cea din 1984 — se va obține de pe aceeași suprafață de teren destinată grădinilor — 290 000 hectare, din care 210 000 hectare in unitățile agricole este veri-

ca,impune ca, încă de să se treacă la în-

Un succes de prestigiu 
al minerilor din BaraoltAcest an a debutat în bazinul carbonifer al Baraoltului cu un succes de prestigiu : încheierea lucrării de tubare a forajului unui nou puț de mină, după o tehnologie originală a specialiștilor români. Cu ajutorul unei instalații speciale, proiectată și executată la întreprinderea „1 Mai" Ploiești, a fost forat un puț cu un diametru de 5 metri și avînd o adincime de 390 metri. De remarcat că, în condițiile geologice ale acestei zone carbonifere, O asemenea lucrare n-ar fi fost posibil de executat cu mijloace clasice. După cum ne spunea inginerul Dan Rădules- cu, conducătorul lucrării, operațiunile de tubare cu gigantice inele metalice s-au desfășurat în condiții extrem de dificile, acestea trebuind sudate la temperaturi de minus 20 grade. Colectivul de muncitori ai întreprinderii de lucrări speciale de foraj și geologie București, care a realizat lucrarea, nu s-a dat însă bătut în ultima fază a lucrărilor, s-a procedat la preîncălzirea inelelor metalice, ceea ce a permis sudarea burlanelor de tubaj cu un diametru intern de 4 metri și o grosime între 30 și 55 mm. Urmează acum lucrările de betonare a întregului puț, iar în final se vor executg galeriile orizontale la adîncimile corespunzătoare straturilor de cărbune existente. (Maria Paljanos, corespondentul „Scînteii").
BACĂU

Prin creșterea 
productivității munciiOamenii muncii din industria județului Bacău au pășit în noul an hotărîți să îndeplinească exemplar prevederile de plan la toți indicatorii. Astfel, minerii din Comănești au scos (fiți adîncuri peste prevederile pianului cărbune Borzești circa 200nă, polistiren, iar metalurgiștii din Bacău au obținut suplimentar 100 tone armături industriale din fontă și utilaje tehnologice. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scînteii**).

aproape 500 tone de brun, chimiștii din au realizat în plus tone de fenol, aceto-

Arhitectură nouă, intr-un străvechi oraș — Vaslui

socialiste. Or, pentru aceasta necesar să fie respectate toate ____gile prevăzute în tehnologii. între acestea, de mare însemnătate fertilizarea terenurilor. încă toamnă, în unitățile agricole au aplicate îngrășăminte organice 21 000 hectare, iar în primul mestru urmează să fie fertilizate încă 50 000 hectare. Chiar și în condițiile mai grele de lucru din a- ceastă iarnă se impune să continue acțiunea de fertilizare a grădinilor cu îngrășăminte organice.Pentru a se obține recolte la nivelul capacității de producție a soiurilor cultivate, important este ca în fiecare unitate agricolă culturile de legume să fie amplasate după cele mai bune plante premergătoare. Iar pentru ca activitatea să se desfășoare nestingherit, să se asigure baza materială necesară : araci, 6irmă pentru spalier, îngrășăminte și alte substanțe chimice. De mare însemnătate este ca peste tot să se aplice metodele tehnice menite să asigure obținerea de recolte mai timpurii, fără consum suplimentar de combustibil. Au fost luate măsuri ca la tomate șă se producă, răsad bine dezvoltat, de 60—65 zile, înflorit, cu care să se planteze o suprafață de 4 000 hectare, de ardei — pe 800 hectare, iar de vinete pe 700 hectare. Tot în acest scop se vor produce răsaduri de castraveți pentru 700 hectare și de dovlecei pentru 300 hectare, plante care în mod obișnuit se cultivă prin însămînțare directă. Concomitent cu folosirea unor soiuri și hibrizi cu perioade scurte de vegetație, unele culturi vor fi însămîntate pe terenuri cu expunere sudică șl cu textură ușoară, astfel încît să poată beneficia de mai multă căldură.Referitor Ia producerea răsadurilor, inginerul Mihai Teodores- cu, director adjunct la Trustul economic pentru producerea legumelor de seră, ne spune : în 1985 se vor produce 11,6 miliarde fire de răsaduri.
r

• reportaje • însemnări •— încotro ?Pină acum 15—20 de ani la Vaslui se dădea cu greu un răspuns la această întrebare, se găseau puține locuri de muncă. Desigur, nu mai era situația de la sfîrșitul lui 1944, cind statisticile oficiale ale fostei prefecturi consemnau in „întreprinderile** orașului doar 25 (douăzeci și cinci !) muncitori calificați. Se făcuse insă prea puțin. Mari energii latente așteptau să fie desferecate. Congresul al IX-lea al partidului avea să împlinească așteptările țării. Anii de dinamică înflorire a României, care au intrat în istorie sub numele de „Epoca Ceaușescu**, au soartă nouă și menii acestor Spectaculoasa populației ocupate din orașul Vaslui de la 6 000 persoane in 1965 la peste 40 000 în prezent, sporirea — in același răstimp — a personalului din industrie de la 1 000 la 22 000 — iată ce înseamnă pe planul cel mal profund uman, și anume al șanselor egale de muncă și de realizare în viață, epoca de istorie nouă a țării.Vă propunem să poposim la intimplare intr-unui din sutele de blocuri ale orașului, să vedem ce rosturi și-au aflat vasluienii. Să ne oprim chiar la primul bloc de la ieșirea din gară, aflat pe dreapta, la capătul Bulevardului Republicii. Este blocul F 1—7, cel care-ți dă binețe cind pășești în oraș. In apartamen-

tele acestui bloc locuiesc astăzi nu mai puțin de 223 muncitori calificați. Ce meserii au ei ? Iată, 31 sint ■ lăcătuși de mecanică fină și automatizări, 15 electro- niști și electricieni, 50 operatori și laboranți chimiști, 29 constructori, 22 filatoare, 24 copfecționere ș.a.m.d. pină la cei 3 brutari care fac casă bună cu ceilalți și în statistica meseriilor, dar și că vecini de bloc.

se ridică la impresionanta sumă de 10 miliarde lei.— încotro ?In Vasluiul modern întrebarea primește răspunsuri noi, cu totul noi : acum un deceniu aici chimia, electronica, automatica țineau de domeniul teziei. Astăzi...— Chiar astăzi am mit unul dintre cele moderne utilaje : un calculator de uz general pe
fan-primai

zero, astăzi orașul Vaslui dă economiei naționale produse industriale in valoare ' unele te pe me, aliaje multe pentru mine, nave și agricultură, aparate de măsură și control.Toate acestea au modificat ritmul de viață al în

de 6,3 miliarde lei, dintre acestea unica- țară : servomecanis- cuplaje hidraulice, metalice de mai feluri, ventilatoare

că nu-ml ajunge pentru toate cîte le făcut, ne mărturi- maistrul principal

insemnat o pentru oa- meleaguri. creștere a
FRUMUSEȚEA NOILOR DESTINE EMANE
Lor li se adaugă, în aceeași firească și bună vecinătate, 34 ingineri chimiști, elec- troniști, constructori, mecanici, 20 medici și.asistente medicale, 15 tehnicieni, 20 de profesori și educatoare, 21 economiști și juriști și... 2 pictori.Așadar, sute de oameni cu înaltă calificare în meserii felurite, unele ținind de practicarea tehnicilor de vîrf, intr-un singur bloc din orașul care, în întregimea sa, avea in 1944 doar 25 lucrători calificați ! E cartea de vizită socialistă a noului Vaslui, unde s-au întemeiat 16 mari și moderne întreprinderi industriale, dintre care 12 cu caracter republican. Un uriaș efort de investiții care — de la noua împărțire ad- ministrativ-teritorială din 1968 și pină în prezent —

care-1 vom pune In funcțiune, ne spun tinerii ingineri Daniela Ionașcu, electronist, și Eugen Mihnevici, automatist de la Laboratorul de analiză spectrală al întreprinderii „Mecanica**. Atunci cind am plecat la studii, de aici, din Vaslui, de unde sintem de loc, nici nu visam că atît de cu- rind vom lucra cu spec- trometrul, cu calculatorul pentru a-i ajuta pe oțelari să producă aliaje....Oțelari, calculator, aliaje, spectrometre — cit de tulburător e faptul că aceste cuvinte se pronunță firesc la Vaslui, exprimînd realități ale vieții de azi a acestui oraș în care acum 40 de ani se „fabricau" doar... apă gazoasă, luminări și se topea cînepa la marginea unei bălți ! Pornindu-se aproape de la

cu me- ani. sală
tregului oraș. Industrializarea l-a dinamizat, l-a întinerit. La marea întreprindere „Textila**, peste 4 500 muncitoare, dia de vîrstă — 21 de— Uitindu-mă prinla conferința organizației de partid a textilistelor, îmi făcea impresia că mă aflu la o întrunire de U.T.C., ne spune Grlgore Munteanu, primul secretar al comitetului municipal de partid. Cu atît mai mult m-a impresionat maturitatea cu care tinerele muncitoare dezbateau problemele îmbunătățirii muncii lor.Odată cu ritmurile noi ale industriei, vasluienii și-au schimbat propriul ritm de viață, felul de a fi. Ei trăiesc o viață trepidantă, plină.— Drept să vă spun, marea mea problemă esta

aceea timpul am de seștePetru Cojocaru, inventator și inovator „de mare clasă" de la Combinatul de fire sintetice. La noi se îmbină chimia, automatica și electronica ; pentru a realiza ceva deosebit, așa cum îmi doresc, trebuie să studiez aceste domenii de vîrf. Și studiul, și propulsarea noului imi cer mult timp. De asta vă spuneam că timpul e marea mea problemă.Petru Cojocaru a venit aici, la Vaslui, din sudul județului, din comuna Iana, împreună cu și mai tinerii săi frați Dumitru și Ovidiu și au învățat toți trei a- ceeași meserie, devenind lăcătuși de mecanică fină. Alcătuiesc prima generație de muncitori din familie. O generație a tehnicii înaintate. O generație care a Învățat să cunoască și puterea științei, și valoarea timpului. O generație cu rigori și deprinderi noi.îi urmează alte generații. 20 000 de elevi învață în liceele industriale și școlile profesionale ale orașului Vaslui.Rostul de muncă cel nou a transformat și oamenii, și tara.
Gh. ATANAS1U 
Petru NECU1A 
corespondentul „Scînteii*

este din fost pe tri-

In care se includ și cele destinate culturilor duble și succesive. Pentru legumele cultivate în ogor propriu se vor asigura 7,3 miliarde de răsaduri J— producerea acestora constituind principala noastră preocupare în zilele care vor urma. Au fost luate măsuri pentru asigurarea materialelor, se separă ramele și tocurile pentru răsadnițe, se fac a- mestecurile de pămînt. După cum se știe, un răsad viguros și sănătos este de mare însemnătate pentru realizarea unor culturi încheiate, cu densități mari, de Ia care să se poată obține producții mari. Răsadurile necesare unităților agricole vor fi produse în 320 hectare de sere, 700 hectare solarii, 1 380 hectare alte spatii, din care 800 hectare de răsadnițe. Există asigurate toate semințele și este în curs distribuirea lor, ceea ce va permite ca însămîn- țarea lor să se facă eșalonat, potrivit graficelor întocmite. Ceea ce ne preocupă în mod deosebit este reducerea consumului de combustibil necesar acestei activități. în acest scop, serele vor fi protejate cu folii de polietilenă. De asemenea, interiorul lor se va compartimenta, încălzirea făcindu-se eșalonat, în funcție de necesități. în spațiile neîncălzite va fi extinsă metoda pusă la punct la Institutul de legumicultură de la Vidra, care constă în amenajarea unui pat de biocombustibil pe care se va așeza pămînt și apoi se va însămînța sau repica. Vor fi folosite și alte mijloace menite să asigure economisirea combustibilului. Astfel, sojariile vor fi încălzite , cu mijloace simple, cum sint sobe și cotloane, metodă practicată cu bune rezultate de mulți legumicultori. In zilele următoare vom organiza o' - Instruire de scurtă durată pe grupe de județe cu șefii de fermă în scopul cunoașterii și aplicării acelor metode care să permită reducerea consumului de combustibil la producerea răsadurilor. Așadar, sîntem pregătiți ca să producem răsaduri de bună calitate și, în pofida timpului rece, pregătirile în vederea acestei importante* activități se desfășoară intens.Rezultă, așadar, că au fost luate măsuri temeinice în vederea realizării unei producții sporite de legume, într-un sortiment variat. Important este ca, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile populare și organele de specialitate să acționeze ferm în vederea îndeplinirii programului de dezvoltare a legumiculturii. Și aceasta tocmai din aceste prime zile ala anului cînd încep și se Intensifică lucrările în acest sector.
Ioan HERTEG

t

Țară întinerităAm intrat în 1985 — declarat, din inițiativa României, an al tineretului de pretutindeni. N-ați vrea să fiți ceva mai îngăduitori cu noi. cei a- junși la maturitate ori trecuți de ea. și, ac- ceptind o derogare, să-l numim pe 1985 : anul tinereții, vrea 7 Astfel, înscrie cu toții oe încă în ne știm, ce duri bune avem și multă experiență am dobindit cu prețul strădaniei de fiecare zi. al datoriei împlinite — sub lozincă generoasă Participare — Dezvoltare — Pace. Dacă nat și getul rămas cîte școli înalte, dar și la școala vieții, cu drag împărtășim tot ce este mai de folos celor ce vin din urmă, preluînd ștafeta. Căci, la cumpăna dintre ani, nimerindu-mă printre oameni de toate vîrstele. tocmai la buna înțelegere dintre vîrste m-am gîndit, dintre mic și mare, la continuitate prin simțire și idealuri, Ia unitate, la tot ce asigură mersul nostru- înainte. Bunicii de azi se mîndresc mai mult cu practica, ei și-au început ucenicia la școala reconstrucției, s-au instruit din mers, au avut curajul să se prezinte la examene grele treizeci, chiar ani,unor biții, succes : trebuie să le fim recunoscători pentru dorința lor de a fi mereu In frunte. ^Fiii, da, fiii au tras

n-ați ne-am — noi, putere gîn-

anii s-au adu- s-au dus, și simțirea tinere, iar am învățat
CU- au din la

la patruzeci, și cincizeci de făcînd dovada remarcabile am- încununate de

la carte de mici, i-au așteptat școlile cu toate porțile deschise, cu ei a fost altceva, în noile condiții, au pornit în viată de la carte, prima lor datorie a fost să învețe mult, pentru a face față unor planuri de dezvoltare mai îndrăznețe, pretinzînd înaltă pregătire. Ii găsim azi la posturile lor de comandă, în industrie, pe ogoare, în știință și cultură, și tot în primele rînduri.
ÎNSEMNĂRI
de Nicolae ȚIC

după exemplul înaintașilor. Cu eforturi deosebite, depășind nu puține momente de * încercare, încrezători și lucizi, ei au contribuit substanțial la realizarea unor importante obiective in- dustrial-economice de interes național, mărturii demne ale progresului și civilizației româ- meritul genera- este a- fi de- 1 fapte,
pe pămîntul nesc. Cred că de seamă al i ției de mijloc cela de a monstrat, prin prin amploare, inventivitate sîntem stare, toarele să ne înscriem în circuitul mondial de valori materiale și spirituale. A fost depășit păcătosul stadiu al timidității și al lipsei de experiență.Cit despre nepoți, despre școlarii de azi sau abia ieșiții de pe băncile școlii — părerea unora este că ei vin la de-a gata.

și calitate, că și vom fi în în toate sec- de activitate,

bunicii și părinții a- sigurîndu-Ie condițiile unui trai comod, liniștit. Nu, să nu dați crezare unor astfel de păreri : mai e mult de lucru. într-o nouă etapă de dezvoltare a tării, poate mai grea, mai pretențioasă decît cele parcurse pină acum, o e- tapă ce solicită în primul rînd efortul intelectual, gîndirea creatoare, ce va trebui să afle- soluții optime unor probleme totmai complicate, pecare le ridică evoluția științei și tehnicii pe plan mondial — deci și la noi — spre binele nostru, întru a- sigurarea calității produselor și a calității vieții. Dacă știm să muncim, se cuvine a ști și să ne bucurăm de munca noastră, și să ne mîndrim cu roadele muncii. Ca a- tîția alții, ca toți cei ce se străduiesc in meseria lor, cunoscînd tara de ieri și de azi, mă prezint ca un incorigibil optimist, peste toate neajunsurile de ieri și de azi, căci n-a fost și nu este o strădanie în zadar, ci: spre mîndria poporului nostru, generații după generații, în înfrățire. în și-au dăruit acestei țări tîherit țara, nicicînd — __ credință fiind.ochii deschiși străbâ- tînd meleagurile noastre — nu va putea să conteste înfăptuirile unui popor liber și demn, dintotdeauna doritor de bine și de pace. 1985, an al tineretului, al tinereții, să fie cu noi împliniri, cu satisfacții și gînduri îndrăznețe către un viitor senin^

unitate, tinerețea și au în- Nimeni, de bună cu

i
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COMUNIȘTII DIN SECTOARELE DE CONCEPȚIE
IN AVANPOSTUL PROMOVĂRII NOULUI

Din viața organizațiilor de partid din municipiul BacduTn Raportul prezentat la cel de-al XlII-lea Congres, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arătă, între altele, că va trebui ca în următorii ani să realizăm cu hotărîre programele privind mecanizarea, automatizarea și robotizarea tuturor sectoarelor economice. Cum se înfăptuiesc aceste prevederi, ce fac comuniștii din sectoarele de concepție cărora le revin sarcini deosebite în acest scop, ce întreprind organizațiile de partid și cum ajută ele pe specialiști să traducă în fapt aceste importante hotărîri ? Iată întrebări la care am căutat răspuns în cadrul unei anchete prin citeva întreprinderi industriale din municipiul Bacău.
CREȘTE RĂSPUNDEREA, SE 

AFIRMA EXEMPLUL PERSONAL, în cele patru ateliere de proiectare din cadrul între
prinderii de ma- șini-unelte lucrează peste 200 de specialiști. A- proape jumătate dintre aceștia sînt membri de partid și formează o organizație de bază puternică. „Am urmărit — spunea subinginerul Aurel 
Coșescu, secretarul organizației de bază — ca în fiecare atelier, în fiecare grupă de proiectare să muncească comuniști cu o bogată experiență în producție și în activitatea de concepție, oameni care se află în fruntea tuturor acțiunilor și îi ajută, în același timp, pe ceilalți colegi, mai tineri. La atelierele de proiectare constructivă și tehnologică, bunăoară, unde erau mai puțini membri de partid, am primit în ultima vreme în rîndurile comuniștilor 15 specialiști". Comitetul de partid și-a îndreptat și el mai mult atenția către această organizație. Au fost repartizați să îndrume și să ajute biroul ales chiar secretarul comitetului, maistrul Gheorghe Ceaușu, împreună cu inginerul Mihai Ceucă, membru al comitetului, unul dintre cei mai apreciați specialiști din întreprindere. La rîndul ei, conducerea unității a trecut în rîndurile oamenilor de la concepție pe inginerii Adrian Ghenade, Constantin Selaru, Gheorghe Curbat și alți specialiști, membri de partid cu experiență temeinică cîștigată în sectoarele productive. Lăcătușul Gheorghe Mocanu, secretar adjunct al comitetului de partid, ne spunea că în atelier și grupele de proiectare munca este organizată în așa fel îneît fiecare comunist, fiecare specialist să răspundă de produsul pe care îl realizează, de la proiectare pină la ieșirea acestuia pe poarta întreprinderii către beneficiari. Crește astfel răspunderea fiecăruia pentru tot ceea ce face, pentru a realiza numai mașini-unelte de Înaltă tehnicitate și complexitate, cu o fiabilitate sporită, la nivelul produselor similare de pe piața mondia-

1

lă. Inginerul Paul Cărămidaru, bunăoară, împreună cu alți specialiști au realizat un nou tip de mașină de alezat și frezat orizontal mai ușoară cu o mie de kilograme față de cele fabricate pînă de curînd, iar inginerul Nicolae Gușu a conceput și realizat împreună cu muncitori și specialiști din secțiile productive mașina de cojit bare pentru industria de autoturisme — utilaje care pînă nu de mult erau procurate din import. Și nu numai atît: prin conceperea unor noi tehnologii de fabricație, reutilizarea unor S.D.V.- uri și urmărirea permanentă a fiecărui produs în sectoarele de producție, ei au reușit să reducă timpul de fabricație a mașinilor respective de la șase la două luni de zile. Odată cu primele zile ale noului an, comuniștii din acest sector au lansat în fabricație prima linie automată pentru

fabricarea pieselor de schimb — utilaj de mare complexitate, robotizat și cu comandă numerică. Au fost puse în fabricație mașinile de rectificat ghidaje, centrele de prelucrare cu sistem de paletare și alte asemenea utilaje de mare tehnicitate, care constituie premiere pentru industria noastră constructoare de mașini. Autorii lor se numesc Cornel Țarălungă, Vasile Stoleru, Constantin Isăilă și alți comuniști, specialiști din întreprindere.
PREZENȚA PERMANENTA, AC

TIVA IN SECTOARELE PRODUC- 
Și la întreprinderea me- cea comuniștii din sectorul de concepție au trecut cu toată hotărîrea la înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al XlII-lea Congres. Aici însă am întîlnit o altă formă de organizare : membrii de partid din cele cinci ateliere de proiectare au fost repartizați, în funcție de preocupările lor, să facă parte din organizația de bază din sectoarele productive pentru care desfășoară activități de concepție tehnică... Astfel, cei care proiectează produse noi, modernizate, fac parte din organizațiile de bază de la turnătorie și mecanică, iar cei care se ocupă de S.D.V.-uri au trecut tn secțiile de prelucrări mecanice, sculărie sau mo- delărie. Ideea ni s-a părut interesantă ; ne-am întrebat însă : cum poate fi urmărită activitatea acestora de către comitetul de partid ? „Intr-adevăr, pentru noi este ceva mai greu, confirmă maistrul Petru Hanganu, ■ secretarul comitetului de partid. In schimb este mal ușor pentru birourile organizațiilor de bază, iar spe-

TIVE.talurgică, unitate vecină cu de mașini-unelte,

cialiștii se simt mai aproape de producție**. Fapt pe care-1 relevă și sub- inginerul Mihai Popa, secretarul organizației de bază din sectorul scu- lărie-modelărie : „De două luni de cînd cei opt specialiști din sectorul de proiectare fac parte din organizația noastră, multe lucruri s-au schimbat în bine. Ei își petrec aproape jumătate din timpul de lucru în secție, lingă mașini, îi ajută pe strungari și modelatori să citească desenele, fac Împreună corecturile ce se impun, concep împreună noi tehnologii. Ca urmare, în adunările generale, lipsurile nu mai sînt „pasate** de la unii la alții, cum se întîmpla înainte, iar producția are numai de cîștigat**. In- ginerul-șef de concepție, Gheorghe 
Rădăvoi, și el membru al acestei organizații de bază, ne-a vorbit despre rezultatele fructuoase ale conlucrării comuniștilor din sectorul de concep-

tie cu oamenii de Ia mașini. Pentru anul 1985, cînd întreprinderea are de realizat o producție mai mare cu zece la sută decît cea din anul trecut, au fost puse la punct o seamă de tehnologii noi, cum ar fi : obținerea fontei cu grafit nodular și vermicular, turnarea prin vidare, extinderea formării cu rășini furanice etc., care vor conduce la economisirea a circa 1 000 tone de fontă și a altor materiale.
SPECIALIȘTII — OAMENI DE 

CONCEPȚIE, APROAPE DE REALI
TĂȚILE LOCURILOR PRODUC
TIVE. Sectorul de concepție al în
treprinderii de panouri electropneu- matice, unitate de pe aceeași platformă industrială a orașului, cuprinde 90 de specialiști, dintre care 41 sînt membri de partid. Și aici comitetul de partid din unitate are intense preocupări pentru antrenarea specialiștilor la promovarea noului, pentru modernizarea permanentă a producției. Ca urmare, au fost concepute și realizate, în premieră pe țară, două mașini de sertizat cablurile electrice la panourile electropneumatice. Prin folosirea lor se realizează o productivitate de două ori mai mare, se îmbunătățește calitatea, iar consumul de cositor se reduce complet. La această dată, în cele două ateliere de proiectare electrică și mecanică, specialiștii sînt preocupați de conceperea șl realizarea unor noi tipuri de standuri de probă a aparaturii de automatizare pentru mașlnile-unelte.Așadar, preocupări firești, tehnice, de producție. Aici ni s-a părut însă curios faptul că membrii de partid din acest sector au fost încadrați să
■ ■ ■ E ■ ■

Zimbetul vinzătorului nu trebuie păstrat...
in magazie

facă parte din organizația de bază împreună cu cei de la administrativ, financiar, contabilitate etc. Mulți dintre ei — funcționari. Fără a subestima munca acestora am întrebat cum țin specialiștii de la concepție legătura cu producția, cu oamenii care dau viață ideilor înglobate în proiecte, desene, machete etc. ? „Prin șefii de ateliere — ne-a răspuns tovarășul Georgică Burghe- lea, secretarul comitetului de partid. Aceștia participă la adunările generale ale organizațiilor de bază din sectoarele de producție și apoi transmit oamenilor de concepție propunerile și criticiîe muncitorilor**.In secțiile confecții metalice, echipare electrică, prelucrări mecanice s-au ridicat destule probleme referitoare la munca specialiștilor din sectorul de concepție. Ar fi fost desigur firesc ca specialiștii, comuniștii din acest sector ....să le asculte di- 
'T T TT* A * rect’ sa le exa*mineze și să le I 11 rezolve prompt.- w împreună cu co-B/W** muniștii din sec-' * * "* l'ile respective.'ITITC*'!!'' ( Numai că pentruaceasta ei ar fi trebuit să muncească alături decei din secțiile de producție, săfacă, eventual, parte din organizațiile de bază respectivei Pentru că, la drept vorbind, această organizație de bază — cum am putut constata — n-a analizat niciodată probleme legate de calitatea producției, a proiectelor sau a documentațiilor tehnice...Despre acest mod de a le privi, de a înțelege rolul și marea importantă a menirii cadrelor de la concepție am discutat cu inginerul Gheorghe Ginsac, secretar al comitetului municipal de partid, care ne-a spus :— Trebuie să recunoaștem că întreprinderea de panouri electropneumatice nu este singura unitate din oraș unde membrii de partid din sectoarele de concepție au fost Încadrați in organizațiile de bază din compartimentul administrativ. Așa stau lucrurile și la Combinatul de prelucrare a lemnului, la întreprinderea de confecții și in alte unități care au grupe de proiectare. Este o dovadă că nu toate organizațiile noastre au înțeles că membrii de partid din sectoarele de concepție sînt oameni aflați în avanpostul promovării noului, cu responsabilități deosebite în ceea ce Înseamnă înnoire, modernizare, eficientă înaltă. Măsura aplicată de comitetul de partid de la întreprinderea metalurgică ni se pare a fi cea mai judicioasă și va trebui ca noi, biroul comitetului municipal, activul nostru, s-o facem cunoscută șl apoi aplicată în toate domeniile unde nu există încă condiții de a se Înființa organizații de bază de sine stătătoare în sectoarele de concepție.

Gheorghe BALTAcorespondentul „Scinteii"

Informații
de la

Loto-Pronosport

Construcții noi, moderne la Brașov

0 IMPORTANTĂ COMPONENTA A NIVELULUI DE TRAI DEZVOLTAREA SERVICIILOR

GALAȚI Meșteșugarii și măiestria lor

/n intim pi na rea cerințelor populațieiin Directivele Congresului al XlII-lea al partidului este prevăzut ca, odată cu dezvoltarea de ansamblu a economiei și pe temelia creșterii avuției naționale, a venitului național, să se asigure îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale oamenilor muncii. în acest cadru, Congresul a stabilit ca, în perioada 1986—1990, prestările de servicii — componentă de bază a calității vieții — să înregistreze o creștere de 68—76 la sută.Așa cum se anunța în numărul din 16 decembrie 1984 al ziarului, „Scînteia** iși propune să înfățișeze într-un ciclu de articole măsurile pe care le au în vedere organizatorii de servicii publice din diferite județe și localități pentru transpunerea in viață a sarcinilor stabilite. Astăzi înfățișăm situația serviciilor meșteșugărești din județul Galați.

Amabilitatea, politețea, solicitudinea — ipostaze ale comportării pe care o datorează publicului lucrătorii din comerț — sînt caracteristice unui număr tot mai mare dintre cel citeva sute de mii de lucrători ai acestui important sector de activitate. Este o realitate că în tot mai numeroase unități comerciale întîl- nești lucrători — îndeosebi mai tineri — atenți, civilizați, dornici să se afirme în meseria pe care o practică. Este rezultatul desfășurării unei susținute munci educative a organizațiilor de partid, de tineret și sindicat din intreprinderile și unitățile comerciale, al creșterii gradului de profesionalitate, ca urmare a școlarizării promoțiilor noi de vînzători, gestionari, șefi de magazine.Desigur, trebuie precizat de la început că există încă mult, foarte mult loc pentru mai bine, pentru ca atitudinea atentă față de cumpărător să devină o regulă generală. Uneori se susține că atitudinea necorespunzătoare față de cumpărător i-ar datora unor defecțiuni in mecanismele aprovizionării, că ar fi legată de acele cazuri cînd o cerință a cumpărătorului nu poate fi onorată sau dimpotrivă cînd magazinul ar fi prea aglomerat. Realitatea din cele mai multe unități comerciale infirmă insă asemenea păreri, demonstrind că factorul ho- tăritor continuă să fie activitatea educativă, înțelegerea îndatoririi vinzătorului de a fi — așa cum și este in multe cazuri — civilizat, atent.In legătură cu aceste probleme, lată cîteva constatări dintr-un municipiu cu o rețea comercială de mărime medie : Drobeta-Turnu Severin.Am început investigațiile într-o... florărie : „Smîrdan**. Vinzătoarea, o tinără femeie, a împachetat in cîteva secunde florile cerute și, zimbind, a zis : „Mulțumesc, mai treceți pe la noi. întotdeauna avem flori proaspete și frumoase**.Asemănător am fost întîmpinați și la unele raioane ale magazinului „Romarta**, la cofetăria de lingă hotelul „Parc**, la pescăria din piața centrală, la unele magazine alimentare ș.a.m.d.Am trecut și pe la marele magazin „Deccbai**. Aici am constatat că unii dintre comercianți, din prea mare „dragoste și respect** pentru anumiți clienți, nu-i mai lasă să •tea la rînd, ci îi invită... în biroul șefului de raion să-și cumpere marfa. Pe alese. Concret : în sectorul la care se vind ciorapi pentru copii, in ziua aceea era o oarecare aglomerație. Nitam-nisam, Vasilica lacob — vînzătoarea — părăsește locul de muncă și fuge în biroul amintit cu brațul plin de ciorapi. După ea — o cunoștință. Lumea murmură. Intrăm și noi in biroul cu pricina. De ce procedează așa ?— îmi e prietenă — răspunde.Desigur, un lucrător din comerț poate avea prieteni. Și cunoștințe. Dar dacă pe toți i-ar invita la cumpărături în birou...în același magazin, o femeie cere o anumită pereche de ciorapi... și începe astfel un dialog lung, cu totul nedorit. Căci vînzătoarea (Elisa- beta Borontiș) îi răspunde : „Să

știți că sînt scumpi, costă 31 lei** ; la care, jignită, cumpărătoarea a replicat : „De unde știi dumneata că n-am în buzunar 31 lei ?“ Și începe cearta.Firma „Cadouri**. Cineva cere un bibelou oarecare. Vînzătoarea (Ște- fania Trașcă), răspunzînd parcă ușii închise și cu o voce aspră ca șmir- ghelul : „Nu mai avem bibelouri de porțelan**. N-a catadicsit să informeze omul, cum îi era datoria, scrisă și nescrisă, făcînd parte din regulile elementare de comerț, cînd va sosi marfa dorită, nici nu i-a propus altceva în loc. Cît despre un zîmbet care să „salveze** situația, ce să mai vorbim ! Nici măcar privit pe cumpărător 1Magazinul do prezentare a șeîor de panificație din str. (gestionară Lucica Bădescu) : tățean cere o pîine. I se oferă una arsă. Cetățeanul o refuză. Parcă
nu l-a
produ-Horea un ce-

însemnări din 
municipiul Drobeta- 

Turnu Severin despre 
solicitudinea 
lucrătorilor 
din comerț

atît a așteptat gestionara : „Ce-țl închipui, că la noi cumpără fiecare ce vrea ? Ce e aici, magazin de prezentare sau magazin „de alese** ?S-ar mai putea da și alte asemenea exemple. Ne oprim însă pentru a relata o discuție cu secretarul comitetului de partid pentru comerț din municipiu, tovarășul Ion Prun- deanu, în același timp director comercial al întreprinderii locale pentru mărfuri industriale. Vorbindu-1 despre abaterile constatate, am amintit și faptul că magazinele vizitate erau bine și foarte bine aprovizionate, că, prin urmare, vînză- toarele aveau toate motivele să fie amabile, politicoase, pline de solicitudine sau cum se spune în comerț „la dispoziția cumpărătorilor". Și am exprimat părerea că ar exista, probabil, unele deficiențe în munca educativă.Răspunsul primit a fost categoric 5 „Nu este chiar adevărat".Am cerut procesele verbale privind ședințele profesionale în care sînt trecute și temele educative asupra cărora s-a insistat. Surprinzător, interlocutorul n-a izbutit să ne arate nici unul. Motivația : „Se țin ședințe, dar nu pur educative ; printre altele, vorbim și despre comportare"... în legătură cu aceasta s-a discutat și despre sancționarea cazurilor de atitudine necorespunzătoare. Astfel, am aflat că în urma controalelor efectuate în anul 1984 au fost aplicate 12 sancțiuni. Ce fel ? în general avertismente. Pentru care abateri ? Nerealizarea sarcinilor de serviciu, părăsirea locului de muncă, sesizări întemeiate ale cumpărătorilor. (Nu putem ști dacă la un număr de aproximativ 2000 de lucrători comerciali din municipiu, controlul a funcționat cum se cuvine și

dacă cele 12 sancțiuni aplicate în decursul a aproape un an întreg sînt puține sau multe — mai ales că, numai într-o singură zi, am reușit să depistăm vreo 6 cazuri de abatere de la normele de comportare ale lucrătorilor din comerțul local. Adică jumătate din cite au găsit într-un an toți controlorii din întreprindere !).Desigur, nu pledăm deloc pentru măsuri drastice, ca sancțiunile, nu trebuie să se tragă concluzia încurajării practicilor administrative, dar am insis.tat asupra acestui aspect pentru că din el decurge o constatare de principiu : faptul că siste
mul de control funcționează spora
dic și, in plus, cu un fel de optică 
tolerantă, atitudinile blamabile ale 
unor vînzători fiind considerate 
benigne, obișnuite. Considerăm că nu se exercită un control suficient în toate unitățile, responsabilii din a- cest sector de activitate se cuvine să stea mai mult pe teren, în magazine, să urmărească cum sînt serviți oamenii, cum se comportă lucrătorii din comerț.

Strins corelat cu aceste 
se află și organizarea in 
zuri, necorespunzătoare, 
comerciale. De pildă, în piața centrală se află unul dintre cele mai solicitate magazine din oraș : cel 
pentru articole de uz casnic. Paradoxal, tocmai acest magazin este unul dintre cele mai mici, ocupînd doar aproximativ cîțiva metri pă- trați. Minus spațiul ocupat de marfă. Cum să asiguri într-un asemenea spațiu o bună servire, cînd, înghe- suiți, zece oameni cer, deodată, fiecare alt lucru ?! De ce nu este repartizat magazinul într-o încăpere mai spațioasă și de ce nu sînt plasați in noul magazin doi vînzători ? Aceleași întrebări se pot pune și in legătură cu raionul de ciorapi bărbătești existent la universalul „De- cebal", unde, din miile de ciorapi făeuți grămadă, pe un spațiu strimt, vînzătoarea (una singură) găsește cu greu ceea ce i se cere.In acest context general poate fi făcută și o altă observație : întreaga rețea primește marfă tocmai în timpul cînd este servit publicul : „închis, primim marfă" este un anunț foarte frecvent întîlnit. Aflăm că această situație s-ar datora faptului că se primește marfa de la I.C.R.T.I.-Craiova și că, deci, pentru livrare ar trebui stabilite ore și zile precise — ceea ce e greu. Probabil că e greu, dar pentru satisfacerea în condiții bune a cumpărătorilor, pentru servirea lor civilizată nu e nici prea mult, nici imposibil.Directorii întreprinderilor comerciale, secretarii și președinții organizațiilor de partid și obștești au toate posibilitățile să asigure îmbunătățirea necontenită a muncii de educație în rîndul tuturor lucrătorilor comerciali. Factorii responsabili au datoria să privească funcționarea rețelei mai puțin cu ideea sectorului propriu unde nu-s admise ingerințele — și mai mult cu „ochii cumpărătorilor", pleeîndu-și mai a- tent urechea la propunerile, sugestiile și sesizările cetățenilor, aflîndu-se mai des în mijlocul acestora.

vînzătorii,
constatări 
unele ca- 
a rețelei

Dintre sistemele de joc organizate de Administrația de Stat Loto-Pronosport, LOZUL ÎN PLIC se bucură de o largă popularitate, datorită, pe de o parte, faptului că este deosebit de simplu și operativ, iar pe de altă parte, datorită numărului mare de cîștiguri care răsplătesc perseverența participanți- lor. VAgențiile Loto-Pronospott șl vînzătorii din întreaga țară oferă în aceste zile jucătorilor la acest sistem posibilitatea de a obține autoturisme „Dacia 1300", cîștiguri în numerar de 50 000, 10 000, 5 000 lei etc., la emisiunea specială limitată de sezon, intitulată „LOZUL ANULUI NOU". Un prilej de frumoase satisfacții — un cadou plăcut și util !Rețineți I Se acordă cîștiguri suplimentare din fond special. Un loz, o șansă, mai multe lozuri, mai multe șanse de ciștig.

— în județul nostru, planul In profil teritorial prevede creșterea în viitorul cincinal a volumului global de prestări de servicii cu 42 la sută — ne-a spus, pentru început, tovarășul loan Bejan, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. O creștere mult mai accelerată — de 77,9 la sută — este stabilită pentru serviciile unitățile cooperației în localitățile urbane.— Care stat la baza stabilirii mai accelerat la orașe, de extindere 
a serviciilor meșteșugărești ?— Mai întîi de toate, s-a ținut cont de puternica dezvoltare economică pe care au cunoscut-o localitățile din județ in ultimii ani, dezvoltare însoțită de un intens proces de urbanizare. Odată cu apariția noilor obiective industriale, se ridică sute de blocuri noi, numeroase cartiere cu mii și mii de apartamente. în strîn- să legătură cu procesul de industrializare este și creșterea disponibilităților bănești ale populației. Bunăoară, față de 1968, veniturile personalului muncitor sînt în prezent la Galați de peste 2,5 ori mai mari. Crescînd veniturile, sporesc și solicitările de " servicii, se diversifică aria acestora. Altul este gradul de civilizație astăzi, altul va fi cel din 1990, altele vor fi șl pretențiile oamenilor....Ce anume concret au in vedere organizatorii de servicii pentru dezvoltarea în viitor a prestațiilor meșteșugărești ? Cum vor acționa ei pentru ca nivelul ofertei de servicii să corespundă cerințelor în creștere ale populației? Precizări pe această temă am solicitat tovarășului Nicolae Mocanu, președintele Uniunii județene Galați a cooperativelor meșteșugărești.— încă din acest an vom intensifica ritmul de creștere a numărului de unități, Incit pînă In 1990 să acoperim integral necesarul de spații de servire. In acest scop, este prevăzută punerea în funcțiune a 12 obiective de investiții destinate prestărilor de servicii — obiective ce se vor realiza în construcții independente. Este vorba, intre altele, de un grup de ateliere prestatoare la Tecuci, de mai multe construcții noi îa Galați — un complex de unități specializate In reparații de mobilă șl tapițerie, un nou auto-service, o tă- băcărie cu argăsătorie, o nouă capacitate de spălat și curățat chimic etc. La aceste construcții se vor adăuga mai multe zeci de unități amplasate Ia parterul viitoarelor blocuri de locuințe. Totodată, în planurile de investiții este prevăzut pentru 1985 și, in continuare, pentru întregul cin-

meșteșugărești prestate de
au fost motivațiile ce au acestui ritm,

cinai 1986—1990 (pe baza unor programe anuale) fonduri speciale destinate îmbunătățirii dotării și modernizării unităților existente.Ne-am gîndit că intențiile bune șl ferme ale organizatorilor de servicii din județul Galați nu pot fi decît ajutate dacă aceștia vor cunoaște cît mai bine și preferințele cetățenilor. Am solicitat și noi cîteva :— La noi în cartier, unde locuiesc circa 6 000 de oameni — și cartierul e în continuă extindere — nu dispunem deocamdată decît de trei unități — o croitorie, o unitate de spălat chimic și un atelier pentru reparat încălțămintea. Lipsesc ser- • vicii dintre cele mai ............nu avem un atelier de reparat obiecte de uz ’ . 'TV, nu există nici o ________ _____tricotaje, nici o ceasornicărie, nici o unitate foto sau de cojocărie. Șl lista ar putea continua. Pînă și pentru tuns trebuie să mergem in centrul orașului. (Onea Traian, blocul M-15, ap. 26, președintele asociației de locatari nr. 123, din cartierul gă- lățean Mazepa II).— Numărul redus de unități, lipsa unor categorii de ateliere din anu- ' mite cartiere fac ca unitățile existente să fie aproape In permanență extrem de aglomerate. Din care cauză unii cetățeni sînt fie amînațl, fie refuzați de meseriași: (Costea Teodor, furnalist la Combinatul siderurgic din Galați).In calitate de cllenți, încercăm să solicităm serviciile diverselor unități prestatoare din oraș....Cojocăria nr. 3 ■ cooperativei „Unirea** din Galați :— Am dori să ne confecționați un cojoc cu materialul nostru.— îmi pare rău, ne spune șeful unității, Ariton Andone, dar nu mai facem cojoace.— De ce ? Unitatea și-a schimbat profilul ?•—Nu, dar nu mai putem face față comenzilor. Așa că reveniți la... primăvară .— Dar măcar o căciulă...— Nu mai insistați. V-am spus : la primăvară....Croitoria nr. 15 a cooperativei „Progresul** :— In cît timp ne puteți face un palton ?— Păi, cam In vreo lună.— Nu s-ar putea mai repede 1 Afară e iarnă și...— Mai devreme nu se poate. Avem prea mult de lucru.Desigur, investițiile la care se referea președintele uniunii județene pot rezolva — împreună Cu alte măsuri de bună gospodărire — aceste cerințe. Dar investițiile nu rezolvă

solicitate :casnic, de radio- unitate de

nimic de Ia sine. Dovezi in acest sens oferă și experiența de pină acum. Astfel ne apare stranie construirea la Galați — in condițiile pe- nuriei de spații de servire — a unui mare complex cooperatist destinat amatorilor de... culturism, ping-pong și judo. Complexul poate fi necesar și util (deși din datele contabile rezultă că cel mai practicat sport în complexul respectiv este... vizionarea de filme video), numai că prioritate trebuie acordată — cum sugerează și cetățenii — construirii spațiilor de cel mai larg interes public, prestărilor minimale.Un alt exemplu : deplasindu-ne la Tîrgu Bujor, am aflat, cu mirare, că, în loc să se organizeze aici noi unități din categoria celor care lipsesc in momentul de față, s-a luat măsura să se mai înființeze, la circa 100 m de ceasornicăria actuală, tot o... ceasornicărie, iar vizavi de atelierul de coafură să se mai deschidă tot o... unitate de coafură. (E adevărat, noile unități aparțin altor prestatori de servicii.)Cu aceste constatări reluăm discuția cu președintele uniunii județene :— Programele noastre de viitor urmăresc asigurarea in toate localitățile a unui grad Înalt de diversificare a serviciilor — ne-a asigurat în continuare -tovarășul Nicolae Mocanu. Anul trecut am reușit, pentru prima dată, datorită unei atenții mal mari acordate de cooperative, să asigurăm integral necesarul de cadre prevăzut în planurile de școlarizare.In cadrul acțiunii de diversificare urmează să organizăm, la Tecuci, noi activități precum : repararea de televizoare color și ceasuri electronice, confecționarea de articole tip sport și de vînătoare, repararea aparatelor de încălzit cu combustibil solid, lichid și gazos, de vopsit îmbră> cămintea din blană etc. La Galați vom organiza unități de reparat aparatura medicală, de confecționat produse de artă populară, încălțăminte de copii ș.a. La Berești și Tg. Bujor, unde vom da în folosință în acest an două mari complexe meșteșugărești, avem In vedere organizarea, cu prioritate, a serviciilor de întreținere a aparaturii casnice, de spălat și curățat chimic lenjeria și Îmbrăcămintea, de reparat autoturisme, de cojocărie și blănărie etc. Va trebui, totodată, să se rezolve în aceste localități, ca dealtfel în întregul județ, problema paralelismelor pe care le-ați semnalat și dv. Intre diferiți prestatori de servicii, Incit să se asigure o organizare unitară a rețelei de unități.Obiectivul nostru principal este, așa cum am mai spus, ca pînă in 1990 să schimbăm radical actuala situație a rețelei de servicii meșteșugărești din județ, ridicind oferta unităților lației....Un trebuie
la nivelul cerințelor popu-angajament pe care faptela să-l confirme pe deplin.

Mihai IONESCU

Gh. GRAURE

• TELEX CETĂȚENESC • TELEX CETĂȚENESC •

Inițiativă valoroasă,Greu, dacă nu imposibil de enumerat complexele probleme pe care le ridică buna aprovizionare a unei populații de peste două milioane de locuitori, a unei metropole care este Bucureștiul. Chiar dacă ne limităm, ca în cazul de față, doar la aprovizionarea cu fructe și legume pe timpul iernii. Important este insă altceva: pornind de la posibilitățile reale, edilii Capitalei depistează și aplică măsuri practice menite să adapteze comerțul la cerințele mereu cres- cînde ale populației. Iar printre acestea se înscriu contractele Încheiate între cetățeni și unitățile I.L.F., prin care magazinele se o- bligă să livreze lunar beneficiarilor anumite cantități de legume și fructe. Experiența celor doi ani și ceva de la aplicarea amin-

ti tei măsuri monstrat tea . . ______ _fost asigurată livrarea mentale și cantitățile respective a produselor contractate, păstrate corespunzător în depozite specializate.Un raid prin magazine I.L.F. din Capitală avea să releve și alte aspecte pozitive ale acestei măsuri : „Sistemul contractelor cu cumpărătorii determină o e- xigență sporită în ce privește aprovizionarea magazinului, la țimp și în sortimentele prevăzute. Acum nu mai merge să răspunzi «n-avem cutare produs-'* (Ion Cafta- rie, șeful unității I.L.F. 128, str. Doamnă Ghi- ca 6) ; „Faptul că dispunem de contracte argumente, stimulente cefe depozitelor respectarea strictă a

l-a de- oportunita- și eficiența : afermă, in sorti-

asemenea ne oferă ba chiar pentru a

eficientănormelor de calitate a produselor" (Stelian Boștină, șeful unității I.L.F. nr. 123, Complex Colentina); „Deși cantitățile contractat» nu reprezintă o limită a cererii și ofertei, calitatea produselor, obligatorie contractual, influențează pozitiv șl asupra produselor disponibile" (Radu Pandelea. șeful unității „Fortuna", șoseaua Colentina); „Noi, unitățile care nu încheiem contracte cu populația sîntem obligate prin forța împrejurărilor să asigurăm zilnic sortimentele necesare. să acordăm mai multă atenție calității mergînd resortare Altfel nu face planul la zări" șeful tuna“-Berceni).Dar raidul nostru a dezvăluit și unele aspecte ce vădesc o

spre „tmbă- a respectivei Un prim — scădereatendință trînire** măsuri, simptom considerabilă a numărului de contracte, care reprezintă abia un sfert față de acum doi ani. Iar ponderea cererilor de onorare a lor în totalul desfacerii este și mai modestă. Cauza ? Este vorba, credem, de necesitatea unor măsuri de

.întinerire" a condițlf- contractuale. Ne la una eșalonarea a perioadei a in
o

>0 lor vom referi singură : mai largă de livrare lor care, este de... „larghețe" cazul acesta, lie din patru persoane ar trebui să ridice într-o zi : 40 kg cartofi, 8 kg morcovi, 6 kg albitură, 8 kg

produse- prezent, zi. Cu două. In o fami-

ceapă, 6 kg fasole uscată, 10 kg varză murată, 10 kg castraveți murați, 10 kg mere șl 4 kg conserve. 120 kilograme ! Pe balcon, in cămară, în... Cantități considerabile care tn depozite s-ar păstra In stare bună. Iar in sacoșele gospodinelor — atît cît îngăduie cămara.
Laurențiu DUȚA

Un bilet pentru.» civilizație

produselor, pină la o a acestora, mai putem vîn- (Ioan Hîldan. unității „For-

Pe linia București— Iași circulă două perechi de trenuri rapide alcătuite din vagoane noi. elegante, confortabile. Iar pentru ca vremea să treacă mai repede și să se creeze o ambianță plăcută, prin difuzoare se transmite muzică. Cu alte cuvinte, condiții plăcute pentru călătorie.In ultimul tnsă. aceste transportă nu persoane, ci portante cantități de vin. încotro te întorci, numai damigene, ca-
timp trenuri numai si im-

nistre, sticle — Intr-un cuvînt, o ambianță poate mai potrivită pentru magaziile unui depozit de alcooluri. în plus. Intervin micile dente, nedorite, ele care damigene sare dopul, lanul" prin plus celelalte dente**, cînd sorilor îi se sete care și-o tratează cu conținutul damigene- lor. Iar atunci compartimentele nu mal

acci- sti- se sparg, cărora le Incit „mo- Imprăștie„accl- pose- face o persistentă, pe
secompartimente,

seamănă cu depozitele de băuturi, ci mai mult cu cîrciumile. Iar ca ambianta plăcută a acestor nuri compromisă, la de mai sus se adaugă și cheful de harță al unora ce s-au întrecut cu degustarea.Cîntecul spune că „glasul roților de tren e o șoaptă cu suspine’*, dar, din păcate. in acest caz — șl In altele — aci suspină civilizația...

_____ tresă fie și mai cele

Rodica ȘERBAN
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu
In fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă - acțiuni hotărite pentru

REDUCEREA MAI ACCENTUATA A CONSUMURILOR MATERIALE
(Urmare din pag. I)piese componente. In aceste situații se dovedește necesară înlocuirea aluminiului cu piese realizate din tablă ambutisată, polistiren armat cu fibre din sticlă sau chiar din fontă cu pereți subțiri. Trebuie urmărit ca, in general, să nu se îngreuneze produsul, mai ales în cazul mașinilor în mișcare, la care greutatea proprie este necesar să fie redusă,în scopul economisirii combustibilului și energiei în exploatare și să nu se dete- riorizeze parametrii calitativi și funcționali ai produsului.In cadrul acțiunilor Întreprinse pentru diminuarea cheltuielilor materiale, o mențiune cu totul deosebită trebuie făcută în legătură cu e- forturile care se impun pentru reducerea, in anul 1985, a consumurilor energetice, de aceasta depinzînd în mod categoric asigurarea nevoilor tuturor consumatorilor, in cadrul echilibrului de plan stabilit. Există în economia noastră o bună experiență, pozitivă, care a permis ca, an de an, să se obțină importante economii de combustibili și energie electrică, în toate sectoarele de activitate.Cu toate acestea, multe consumuri energetice specifice sînt superioare normelor de consum, îndeosebi în industria chimică, în metalurgie și mai ales la producerea energiei electrice. Din păcate, cadrele de conducere din unele întreprinderi consideră mai lesnicios să pună in discuție nivelul normelor stabilite prin plan, în loc de a se preocupa „energlc“ de creșterea randamentelor energetice, de eliminarea pierderilor, de recuperarea resurselor energetice re- folosibile și aplicarea tehnologiilor modernizate, care reduc consumurile specifice. In multe situații, soluțiile necesare pentru reducerea consumurilor energetice există, dar ele trebuie cunoscute și generalizate. Iată două exemple semnificative. Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice — filiala din Tîrgu Mureș — a conceput o schemă de reglare electronică a acționării electrozilor din grafit la cuptoarele electrice pentru producerea oțelului. In acest mod, așa cum o confirmă la scară industrială realizările de la întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște, consumul de energie electrică pe tona de oțel se reduce cu circa 150 kWh, se diminuează cu peste 20 de minute durata de elaborare a șarjelor și se micșorează simțitor cheltuielile de Întreținere în oțelărie. Deși dispozitivele de reglare respectivă se produc în mod curent la întreprinderea „Electrotehnica" din București, foarte puține întreprinderi le-au co-, mandat, cu toate că un număr mare de unități siderurgice și constructoare de mașini au oțelării electrice care depășesc consumurile normate de e- nergie electrică. Prin urmare, in toate aceste unități este necesar să se acționeze cu fermitate, operativ pentru a se procura dispozitivele respective. care se amortizează în termen scurt, prin economiile obținute.O altă soluție de economisire a combustibililor, la îndemîna oricărei unități care deține cubilouri pentru topit fontă, o constituie redistribuirea volumului de aer insuflat prin două rînduri de guri de vînt în loc de un singur rînd, cum funcționează cubilourile clasice. Această moderni

zare, care se poate realiza cu cheltuieli mici, odată cu efectuarea reparațiilor periodice, permite, așa cum o confirmă rezultatele obținute In cele 30 de unități economice în care s-a aplicat reducerea consumului de cocs de turnătorie, material adus din import, cu 15—30 la sută. De asemenea, devine posibilă creșterea temperaturii fontei cu 50—80"C, ceea ce are efecte favorabile asupra diminuării rebuturilor, asigu- rind în cele din urmă creșterea cu 25—50 la sută a capacității de producție a cubilourilor. Dacă precizăm că în industrie mai sînt cîteva sute de cubilouri la care nu s-au aplicat asemenea modernizări este limpede ce rezerve importante de reducere a consumurilor de cocs mai există în numeroase întreprinderi.Oricît de inspirată ar fi concepția constructivă a produselor, oricît de moderne se dovedesc tehnologiile practicate, economiile de materii prime, materiale, combustibili și energie vor depinde în cele din urmă în mare măsură și de respectarea disciplinei tehnologice, de spiritul gospodăresc ai colectivelor de oameni ai muncii. De un real folos în această privință se va dovedi aplicarea prevederilor legii privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și e- nergetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor. Una din reglementările noi cuprinse în această lege se referă la obligativitatea normării integrale a tuturor consumurilor, astfel incit utilizarea materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, a celorlalte resurse materiale să se poată face numai pe baza normelor tehnice de consum.De ce este importantă această precizare din lege ? S-a constatat că, în multe întreprinderi, o serie de materiale de importanță aparent secundară, dar deosebit de valoroase, erau eliberate din magazie doar pe bază de bonuri. Bonuri care însă nu prevedeau limite de consum stabilite în funcție de sarcinile planului de producție și de normele de consum, ci exprimau doar o apreciere, mai mult sau mai puțin obiectivă, asupra a cit ar fi necesar pentru consumul unei... anumite perioade. în spiritul și litera legii este deci necesar ca, în cel mai scurt timp, chiar din luna ianuarie, în toate întreprinderile să se pună la punct norme tehnice pentru toate produsele și materialele, avînd in vedere că producătorii și bazele de a- provizionare nu vor mai livra materiale pentru consumuri nenormate.Sarcinile de plan pe acest an în domeniul reducerii consumurilor materiale sînt mobilizatoare, realiste, îndeplinirea lor riguroasă impune conjugarea eforturilor cercetătorilor Și proiectanților, a muncitorilor și specialiștilor din unitățile productive pentru stabilirea și promovarea neabătută a celor mai bune soluții pentru economisirea severă a resurselor materiale și energetice, pentru întărirea răspunderii și disciplinei in a- cest domeniu, cu convingerea fermă că astfel se poate asigura creșterea continuă a eficienței economice — cale principală de sporire a venitului național și de înflorire, pe această bază, a economiei țării, a bunăstării întregului popor.
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ECONOMISIREA METALULUI
Pe un panou aflat in incinta Întreprinderii „Rulmentul" din Brașov sint prezentate o serie de date cu privire la consumurile specifice de metal realizate de unele dintre firmele producătoare de rulmenți din lume. Prin comparație, realizările întreprinderii brașovene sint deosebit de bune. De asemenea, dacă anul trecut întreprinderile de a- celași profil din Birlad și Alexandria au realizat un coeficient de scoatere de 0,460 și, respectiv, 0,409, unitatea din Brașov a obținut un coeficient de 0,488. Șl, subliniem, nu este vorba de rezultate întimplătoa- re. Bunăoară, consumul specific mediu de metal la 1 000 rulmenți s-a redus de la 1,098 tone in 1980 la 1,078 tone in 1983 și la 1,031 tone in 1984, fată de 1,054 tone cit a fost prevăzut. Aceasta înseamnă că, luind drept bază consumul realizat in 1980, întreprinderea din Brașov a folosit în 1984 cu mai bine de 3 000 tone metal mai puțin la producția realizată.Cum se explică aceste realizări in privința diminuării consumului de metal ?Este marele merit al specialiștilor de aici că au abordat cu mult timp in urmă, in toată complexita-

tea lor, problemele de perspectivă ale fabricației de rulmenți. Altfel spus, dezvoltarea fabricației a fost gindită nu numai sub aspect cantitativ, al numărului de tipodimensiuni, ci și din punct de vedere al eficienței și, în primul rind, al consumului de metal, care reprezintă circa 75 la sută din totalul cheltuielilor materiale. Această orientare a stat, de fapt, la baza achiziționării echipamentelor tehnologice pentru dotarea noilor capacități de produc- . ție și înlocuirea celor vechi, cu randamente scăzute. Intre asemenea e- chipamente de „vîrf“ putem aminti agregatele automate de forjare și laminare, presele automate multipos- turi. cele două linii de extrudare la rece, presele automate cu pas și altele, care, pe lingă o productivitate superioară, lucrează cu consumuri
La întreprinderea 

„Rulmentul** 
din Brașov

specifice mult reduse comparativ cu mașinile și utilajele clasice.Concomitent, s-a manifestat
0 întrebare pe adresa unor întreprinderi care, în anul 1984,

au depășit nivelurile planificate la cheltuielile materiale:

Ce se întreprinde pentru încadrarea
strictă in normele de consum ?

Introducerea și extinderea 
tehnologiilor moderneEMIL IONESCU, director tehnic al Combinatului oțeluri speciale Tîrgoviște : „Nivelul consumurilor

DIRECȚII DE ACȚIUNE
• înnoirea, modernizarea și reproiectarea con

structivă a produselor
• Promovarea pe scară largă, in toate ramurile 

economiei naționale, a tehnologiilor moderne, efi
ciente, care asigură reducerea consumurilor mate
riale, de combustibil și energie.

• înlocuirea materialelor scumpe, deficitare.
• Recuperarea și valorificarea in cit mai mare 

măsură a materialelor refolosibile.
® întărirea spiritului gospodăresc in utilizarea 

resurselor materiale și energetice la fiecare loc de 
muncă.

de _T_____  _______ _..ct___ „________________ ______ deenergie electrică și combustibil stabilit pentru anul 1985 este deosebit de mobilizator. Acționăm pentru introducerea unor tehnologii avansate și extinderea celor existente, care se disting prin consumuri energetice reduse, cum este, bunăoară., utilizarea oxigenului în procesul de , elaborare a oțelului. Un ansamblu de măsuri este destinat, în perioada următoare, perfecționării organizării producției și a muncii, a sistemului de urmărire și evidență a consumurilor de energie, dotării secțiilor* cu aparatura de măsură și control necesară. îmbunătățirea activității de întreținere și reparare a utilajelor reprezintă, de asemenea, o preocupare esențială, menită să determine, între altele, obținerea unor consumuri tehnologice specifice cît mai reduse. Avem în vedere, totodată, creșterea greutății specifice a fierului vechi, ceea ce se va reflecta în scurtarea timpului de elaborare a șarjelor de oțel și, implicit, în diminuarea consumului energetic. Continuăm acțiunea de recuperare a resurselor energetice secundare, îndeosebi la cuptoarele adînci ale laminorului degrosisor și de semifabricate".
Reproiectarea constructivă 

a produselor
IULIAN COMAN, directorul întreprinderii „Neptun" din Cimpina : „Consumurile specifice de metal la unele categorii de reductoare au fost depășite în anul care a trecut. S-au consumat în plus circa 20î) tone de metal. Pe ansamblul întreprinderii însă ne-am încadrat în consumuri. Pentru ca în acest an să nu )mai înregistrăm consumuri mai mari la unele categorii de reductoare, am trecut, încă din ultimul trimestru al anului 1984, la reproiectarea a 65 de tipuri de reductoare și la tipizarea întregii game „tip Neptun", de uz general. De asemenea, la restul reductoarelor vom interveni pentru modernizarea unor piese și subansamble. Bunăoară, vom trece la sistemul de cemeptare a roților dințate. Toate acestea vor determina și schimbări în tehnologii, modernizarea altora. In secții am luat și o serie de măsuri organizatorice pentru a se folosi mai bine capetele de bară, unele decupaje la forjă etc. Toate acestea, după calculele estimative făcute, vor conduce la o economie anuală de circa 600 tone de metal".

Asigurarea funcționării continue, 
fără întreruperi, a instalațiilorVIRGIL VIZIREANU, inginer-șef mecanoenergetic și automatizări al Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia : „în anul 1984, combinatul și-a depășit normele de consum la energie. Pentru acest an a fost întocmit un program concret de măsuri, pe secții, cu responsabilități precise, care urmărește îndeosebi asigurarea continuității în funcționarea instalațiilor. De asemenea, se acordă o mare atenție întreținerii, în fiecare schimb de lucru, a traseelor energetice pentru aburi și gaze, în vederea evitării pierderilor de agent termic. Deopotrivă, este prevăzută dotarea instalațiilor de amoniac de la fabricile 1 și 2 cu instalații de filtrare umedă, care asigură continuitatea în funcționare și elimină efectele negative ale conținutului de praf din gazul metan. O atenție specială va fi acordată recuperării resurselor energetice; secundare, cum sînt căldura de la condensatorul turbinei AS-6 M și căldura de condens de la fabrica de amoniac 2. Avem în vedere și înlocuirea excitatoarelor dinamice de la compresoarele de gaz sinteză a instalației de amoniac 1 cu excitatoare statice".

urmărim cu piese de schimb, consumurile planifi- aprovizionarea din asigurarea țaglelor

Întărirea disciplinei tehnologiceVIOREL PERENI, inginer-șef al întreprinderii de țevi fără sudură din Zalău : „Anul trecut, consumurile planificate au fost depășite la energia electrică cu 7 052 'MWh, la combustibil cu 176 000 mc gaz metan, la metal cu 18,6 kg pe tonă. Pe baza măsurilor și acțiunilor întreprinse, în ultimele trei luni ale anului trecut ne-am încadrat în cate. In continuare, timpla lungimi fixe, înlocuirea motoarelor electrice cu putere mai mare decît cea necesară cu altele adecvate, acțiunea fiind precedată de efectuarea unui studiu amănunțit privind cerințele stricte de la diferitele faze de fabricație, puncte de lucru etc., optimizarea funcționării pompelor de recirculare a apei ș.a. Totodată, au început lucrările pentru punerea în funcțiune a stației de filtrare a armonicelor și de compensare a factorului de putere, instalație care va aplatiza oscilațiile din sistemul energetic".

o preocupare stăruitoare pentru trecerea la executarea unui număr cit mai mare de componente de rulmenți de pe mașinile clasice pe noile utilaje, ca și pentru introducerea și extinderea aplicării celor mai e- ficiente tehnologii la seriile și grupele de rulmenți cu mare pondere în volumul total al producției. Desigur, a fost necesar un mare volum de lucrări de proiectare și e- xecuție de S.D.V.-uri, de modificări și adaptări constructive și tehnologice, care uneori au depășit posibilitățile întreprinderii. Cu toate a- cestea, acțiunea de economisire a metalului a fost și este dusă in continuare cu perseverență. Așa s-a reușit ca. față de 1980, numărul e- lementelor componente ale rulmenților realizate prin procedeul extrudării la rece să se dubleze în 1984, reprezentînd aproape un sfert din întreaga producție de rulmenți a uzinei.— Datorită echipării fluxurilor de fabricație cu mijloace tehnice moderne și aplicării unor tehnologii de vîrf — ne spunea ing. Aurel Cipă- ian, metalurgul-șef al Întreprinderii — am realizat de la bun început consumuri specifice reduse. Calea pe care ăm urmat-o in ultimii ani se referă la automatizarea și mecanizarea intr-un grad tot mai înalt a operațiilor tehnologice și auxiliare. Așa se explică faptul că, anul trecut, circa 92 la sută din operațiile de prelucrare la cald a elementelor de rulmenți s-au executat pe utilaje cu ciclu automat de funcționare. Pe această cale am reușit să te 40 milii ajuns abaterilorAceeași sectoarele laje și tehnologii cu un grad ri dicat de eficiență au înlocuit utilajele și tehnologiile cu mente scăzute și consumuri te de metal. Această acțiune și este conjugată cu reproiectarea unui număr cit mai mare de elemente de rulmenți. Un singur e- xemplu : pe parcursul anului trecut, alte 14 tipodimensiuni de colivii de rulmenți cu ace nu s-au mai realizat din tablă pe presele clasice, cl printr-o tehnologie specială, din

realizăm o economie de pes- tone de metal. Practic, la fa- întregi de tipodimensiuni am la limita minimă admisă a dimensionale.orientare a existat și in de prelucrare la rece. Uti-și aici randa- ridica- a fost

bandă sudată. Efectul : o economie de 113 tone metal.Importante economii de metal s-au realizat și prin recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Un exemplu concret : capetele de clești, colectate cu grijă, sînt folosite la executarea unor inele de rulmenți, economisindu-se astfel anual peste 200 tone de oțel. In același mod se acționează și în cazul resturilor de tablă, al așa-ziselor discuri tehnologice, care rezultă de la e- xecuția coliviilor de rulmenți. Astfel. discul rămas de la debitarea reperului 6 017/40 este folosit in continuare la confecționarea coliviei reperului 16 015/40. La rîndul lui, discul rezultat de la acest reper est a folosit la confecționarea altor trei repere.Și. totuși, așa cum s-a desprins din investigația întreprinsă, posibilitățile existente de valorificare mai judicioasă a metalului sînt departe de a se fi epuizat. în principal, se impune generalizarea experienței bune existente in unele sectoare de muncă. Astfel, in timp ce la secția de colivii, rebutul a coborît de la 0,15 la sută la 0,1 la sută, la alte secții acesta se menține la un nivel ridicat.— Cauza rebuturilor mari din unele secții, cum sînt cele de rectificare și sculărie, ne spune ing. Sergiu Gherasim, șeful controlului tehnic de calitate, constă în primul rînd în reglajul defectuos al mașinilor. Or, pentru eliminarea în bună măsură a acestor nedorite situații este necesar să se facă un prereglaj al S.D.V.-urilor, să se ridice nivelul tehnico-profesional al celor care efectuează reglajul. Cu aceeași acuitate se pune și problema asigurării unor regulatoare automate de temperatură la operațiile de încălzire a metalului în timpul laminării inelelor de rulmenți prin curenți de înaltă frecvență. Aceasta ar permite menținerea unei temperaturi constante. fapt ce ar conduce la scăderea rebuturilor.— Necazul cel mal mare pentru noi. cu implicații dintre cele mai grave asupra utilizării raționale a metalului, provine din faptul că furnizorii, In special de la Galați și Tîrgoviște, nu ne asigură nici la timp, dar nici In cantitățile și sortimentele stabilite oțelurile solicitate de noi — intervine Marcel Peca, inginerul-șef al întreprinderii. Din această cauză nu putem introduce în fabricație tipodimensiunile de oțeluri de care avem absolută nevoie.Un alt aspect de risipă care nu-și găsește nici o motivare. In secțiile rulmenți speciali și colivii am văzut baloți trîntiți și deteriorați, con- ținînd tablă fabricată la tul siderurgic din Galați, deoarece baloții nu sînt lumea, nu vin protejați sau înveliți cu saci ori rată și în consecință i transportului se desfac și se deformează.In noul an de plan, sarcinile de reducere a consumurilor de metal sînt, in continuare, mobilizatoare. Pentru încadrarea în normele de consum s-au luat din timp măsurile cuvenite, altele se află in curs de înfăptuire. Colectivul întreprinderii din Brașov este hotărît ca, valorificînd experiența bună acumulată și rezervele existente, să gospodărească cu maximă grijă metalul — resursă materială de bază a producției.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scînteii"

i Combina- . Arată așa legați ca cu capace hîrtie cepe timpul

y
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEfectuarea in termene scurte și de cea mai bună calitate a lucrărilor agricole, de la arături și pină la recoltare, presupune ca toate tractoarele și celelalte utilaje să funcționeze perfect. Iată de ce datoria lucrătorilor din sectorul de mecanizare este să repare acum, cu toată răspunderea, aceste utilaje. După cum rezultă din datele furnizate de Ministerul Agriculturii ‘ și Industriei Alimentare, tractoarele au fost reparate în proporție de 33 la sută, semănătorile pentru prăsitoare — 31 la sută, cele pentru păioase — 28 la sută, mașinile de plantat cartofi — 39 la sută, plugurile — 35 la sută, mașinile de erbicidat — 31 la sută etc. Se apreciază că stadiul acestor lucrări nu este corespunzător perioadei in care ne aflăm. De aceea, am urmărit concret in centre și a- teliere mecanice din județul Călărași cum se desfășoară reparațiile, precum și problemele care se ridică în legătură cu efectuarea lor la timp și de calitate bună.GATA, DAR NU PENTRU EXPEDIERE. De la început trebuie să consemnăm ca pozitive preocupările pentru intensificarea ritmului de lucru și creșterea e- xigenței pentru calitatea reparațiilor. Tractoarele, de exemplu, trebuie să fie gata la sfîrșitul lunii februarie. La 9 ianuarie însă, în județul Călărași doar 1 215 din cele 2 857 tractoare prevăzute a fi reparate erau gata pentru recepțio- nare. „Lucrările puteau fi mult mai avansate — apreciază ing. Constantin Șandru, directorul Trustului S.M.A. Călărași. Un mare număr de tractoare sint aproape gata, dar se află încă în ateliere, fără să poată fi livrate". De ce ? l-am intrebat. „Lipsesc unele piese de schimb" — ne răspunde directorul. Urmărim a- ceastă problemă pornind din unități S.M.A. și pină la minister.La S.M.A. Dragalina există un 

centru specializat pentru repararea tractoarelor. „Avem capacitatea să reparăm 50 de tractoare pe zi — ne spune Dumitru Marin, directorul stațiunii. Dar de pe banda de montaj iese doar jumătate din acest număr. Hala e plină. Așteptăm motoare. Toate pe care le-am primit sînt montate". Cine trebuie să le livreze ? „Centrul de reparații de la S.M.A. Cuza Vodă" — ni se răspun-
în „repertoriul" S. M. A., 
din nou piesa... de schimb

Constatări din cîteva unități de mecanizare a agriculturii 
din județul Călărași

de. Ne îndreptăm spre această stațiune pentru a constata de ce intîr- zie livrarea motoarelor.La fața, locului aflăm că din cele 800 de motoare de tractor ce urmează să fie reparate în atelierul centrului de la S.M.A. Cuza Vodă au fost expediate pină acum 490. In atelierele centrului se află alte 110 motoare reparate care blochează spațiile de depozitare. „Nu pot fi livrate pentru că lipsesc pompele de injecție și filtrele de aer — ne spune tovarășul Ion Năstase, directorul stațiunii. De aceea nici nu le-am putut face rodajul". Mergem la atelierul unde se repară centralizat, pe județ, pompele de injecție, dotat cu utilaje de înalt randament care asigură, in condiții de mare precizie, verificarea acestor „inimi" ale motoarelor. Pe rafturi, rînduite ca în magazin, 400 de pompe de injecție. 

De ce stau nefolosite ? „Sînt reparate — ni se explică. Nu le putem livra pentru că nu avem elemenți și supape".Aflăm că lipsesc și alte piese de schimb absolut necesare reparării tractoarelor. Aici, la S.M.A. Cuza Vodă, au fost recondiționați 50 de arbori cotiți pentru reparația a treia. Alți 30 își așteaptă rîndul la prelucrare. Nu pot fi însă montați întru- 

cît la baza de aprovizionare nu sînt cuzineți de aceeași cotă.REPERE DEFICITARE SUB DOUĂ ASPECTE. Mergem, în continuare, pe fir pentru a lămuri problemele. La Baza județeană de a- provizionare tehnico-materială pentru agricultură, inginerul Ionel Gio- ga, directorul bazei, ne pune la dispoziție o listă cu reperele deficitare. Iată cîteva din acestea : 7 200 de elemenți și 7 200 supape pentru pompele de injecție, tocmai piesele care au împiedicat încheierea reparațiilor la tractoare, 2 200 cuzineți, 400 arbori motor, 1 000 sateliți, un mare număr de segmenți, bucșe, pistoane și multe altele pentru tractoare. Unele din reperele componente ale cutiei de viteze a tractorului A 1800 nu se găsesc la 

baza de aprovizionare. Pentru a pune totuși tractoarele în funcțiune, la centrul de reparații al S.M.A. Chiselet au fost înlocuite 120 de cutii de viteze cu altele noi, deși trebuiau schimbate doar unele repere : rulmentul care costă 95 lei ; roata dințată — 237 lei ; suportul pentru inelul de cuplare — 187 lei ; inelul de cuplare — 125 lei. O comparație a cheltuielilor efectuate, dacă se 

schimbă piesele amintite sau dacă se înlocuiește cutia completă (care costă 22 000 Iei), arată cît de neeco- nomicos este acest procedeu : 3 milioane lei cheltuieli inutile în cazul mai sus arătat ! Aceasta si explică cererile mari pe care le fac bazele de aprovizionare la cutii de viteze — 5 745 bucăți — onorate în proporție de numai zece la sută.AFLAM CINE SÎNT RESTAN- ȚIERII. Golurile în aprovizionarea cu piese de schimb a stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și a centrelor de reparații din județul Călărași nu sînt intîmplătoare. Tovarășul Marian Curelea, director adjunct în direcția generală pentru aprovizionarea tehnico-materială din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, referitor la situația din județul Călărași în ce privește piesele 

pentru pompele de injecție ne spune că problema este generală. Față de contractul pe 1984, întreprinderea de mecanică fină din Sinaia are o restantă de 273 000 elemenți și 155 000 de supape. Sînt și alte repere la care se înregistrează restanțe mari. Pentru motorul tractorului U 650, întreprinderea „Tractorul" — Brașov nu a livrat anul trecut 3 169 chiulase. Pentru acest an, întreprinderea amintită a contractat numai 3 000 de astfel de piese, față de 10 000. cît solicită agricultura. Mari restante la livrări s-au acumulat și la seturile pentru motor : 244 750 de pistoane de diferite cote pentru tractor și combină la întreprinderea de piese turnate din aluminiu și pistoane auto Slatina; 73 042 cuzineți la întreprinderea „Rulmentul" — Brașov ; 136 473 seturi de segment! pentru diferite tipuri de motoare la întreprinderea de autoturisme Pitești. întreprinderea mecanică din Medgidia are restanțe la 30 de repere din 45. întreprinderea mecanică din Băilești — 42 500 discuri pentru grape, întreprinderea de tractoare și mașini agricole din Craiova — 46 700 cormane și 135 000 brăzdare etc. Restante se înregistrează și la unități ale agriculturii : I.M.A.I.A. Năvodari, Timișoara, Arad ș.a. Este o înșiruire sumară doar a cîtorva repere restante mai importante din cele 225 nominalizate în evidentele direcției generale de specialitate din Ministerul Agriculturii pe care întreprinderile industriale sînt datoare să le producă și să le livreze neîntîrziat.Intr-un număr viitor al ziarului ne vom referi la măsurile ce se vor întreprinde de către ministerele de resort și unitățile vizate în vederea asigurării ritmice a pieselor de schimb pentru agricultură.
Lucian CIUBOTARU

Și iarna-sezon de muncă intensă 
in agriculturăSUPRAFEȚE REDATE CIRCUITULUI AGRICOL. în aceste zile de început de an, în județul TULCEA continuă lucrările de îmbunătățiri funciare. Dealtfel, oamenii muncii din Delta Dunării raportează însemnate realizări. în incinta agricolă 1 Mai au fost redate agriculturii 7 950 hectare. De asemenea, în cadrul amenajării agricole Independența s-au încheiat desecările și nivelările pe încă 700 hectare. Pînă la sfîrșitul acestui an, numai în Delta Dunării vor fi executate îmbunătățiri funciare pe încă 4 635 hectare. Se vor încheia lucrările de amenajare a zonei agricole 1 Mai, unde aproape 25 000 hectare vor fi cultivate cu Cereale și plante tehnice. (Necttlai Amihulesei, corespondentul „Scînteii").CONTINUA TRANSPORTUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE. Lucrătorii ogoarelor județului IAȘI transportă zilnic pe cimp importante cantități de îngrășăminte organice. Ei sint hotărîți ca, pînă la începerea însămînțărilor, să administreze sau să pună in platforme toate cele 300 000 tone prevăzute în programul stabilit pentru perioada 1 decembrie—31 martie. Ca urmare a folosirii și a atelajelor, alături de tractoarele cu remorci repartizate la această acțiune, pînă la 4 ianuarie, din planul amintit s-au transportat aproape 110 000 tone îngrășăminte naturale. Rezultate bune au înregistrat, în aceste prime zile ale anului, cooperatorii și me

canizatorii din consiliile agroindustriale Ciurea, Movileni, Valea Seacă, Mircești, Hirlău, Podu Iloaiei și altele. (Manole Corcaci, corespondentul „Scînteii").FERTILIZAREA SEMĂNĂTURILOR DE TOAMNA. în Bărăganul ialomițean, stratul de zăpadă fiind mai subțire, continuă fertilizarea cu îngrășăminte chimice a celor 105 000 hectare de cereale păioase, din care aproape 75 000 hectare cu griu. Datorită bunei organizări a muncii, de la începutul anului și pină în prezent au fost fertilizate 20 la sută din suprafețele planificate și se consideră că prin folosirea cu eficiență a celor 200 de mașini de administrat amendamente cu o capacitate de 3,5 tone fiecare se va ajunge la o viteză zilnică de 8 000 hectare. Cele mai mari suprafețe cu griu și orz au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice în consiliile agroindustriale Cosîmbești, Balaciu, Cocora, Țăn- dărei și Slobozia. O atenție aparte se acordă fertilizării suprafețelor cu griu în cultură intensivă de pe care trebuie să se realizeze 8 000 kg la hectar. Aici dozele de îngrășăminte chimice au fost stabilite științific și sînt administrate cu grijă. Dealtfel, pe solele cultivate cu griu din Grindu, Girbovi, Valea Măcrișului, Cocora, Miloșești, Smirna și Grivița șefii de fermă și inginerii șefi urmăresc realizarea calitativă a acestei importante lucrări. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").



AGINA 4 SClNTEIA — miercuri 9 ianuarie

EDUCAȚIE, MUNCĂ ȘI COMPETITIVITATE
Tna dintre Ideile fundamentale iliniate de secretarul general al tidului, tovarășul Nicolae lușescu, In magistralul Raport pe e l-a prezentat de la înalta tri- tă a Congresului al XIII-lea, este ea referitoare la rolul muncii în Irul societății noastre socialiste, arată limpede în acest document >ric, de o deosebită importanță îtru prezentul și viitorul patriei istre, că munca este o datorie, o >are, o cinste.lesigur,- această idee nu este lă. Ea se regăsește in numeroase juneri și cuvintări ale tovarășului :olae Ceaușescu. De fapt, tot ceea s-a realizat in România după cel ■al IX-lea Congres al partidului, anii rodnici ai „Epocii Ceaușescu", cerut muncă și iar muncă. Mă- ele înfăptuiri din acești 20 de ani ■ici sînt dovada cea mai conduită că munca este un factor cu isebire activ ; un factor revolu- aar in măsură să prefigureze o ilitate economică și socială radical tă, să adauge noi și importante ori societății, să făurească un d superior de existență individua- și colectivă. Prin toate aceste tră- uri ea se dovedește a fi o dato- , o onoare, o cinste pentru fie- e cetățean al patriei.storia a reliefat faptul că munca e condiția fundamentală a exis- iței omului. Marx o definea drept ?esitate naturală eternă, care jlocește schimbul de substanță itre om și natură, adică insăși ița omului. Dar dacă natura a 'îs ca munca, fapt de care depinde lilibrul moral și fizic al omului, fie o necesitate imperioasă, etica soluționară i-a conferit statutul înaltă îndatorire socială. Sublinie- acestei îndatoriri, în Raportul ățișat Congresului de secretarul ieral al partidului, relevă adevă- că factorul hotăritor în îndepli- ea obiectivelor stabilite pentru torul cincinal și pentru viitorul :eniu îl constituie munca. Este esc, așadar, ca atitudinea față de încă să fie determinantă pentru finirea spiritului revoluționar, tră- ură care se înscrie ca o dominan- a personalității fiecărui activist al rtidului, a fiecărui comunist, a cărui om al muncii.Dacă definirea muncii ca o dato- , o onoare, o cinste constituie un •tor de continuitate al procesului /oluționar de edificare a societății daliste multilateral dezvoltate și țintare spre comunism a Româ- :i, în schimb sînt esențial noi re- irile făcute la conținutul muncii, ia dintre aceste referiri cuprinse Raportul prezentat la Congresul XIII-lea, de o însemnătate deo- oită, scoate în evidență relația ndamentală dintre muncă și com- titivitate. Ideea-forță este aceea munca, principala noastră avuție țională, trebuie să se integreze re ritmurile cele mai înalte pe re le înregistrează lumea contem- rană ; că produsele muncii porului nostru trebuie să se înca- eze între cele mai avansate rea- ări ce vor fi obținute pe plan mon- il. Sînt numeroase acele preve- ri care concretizează, în Raport șl Directive, cerința creșterii gradu- l de competitivitate al produselor mânești. Reține în mod deosebit eriția faptul că, pînă în anul 1990, iste 95 la sută dintre realizările in- istriei românești se vor situa la vel mondial, iar Intre 2—5 la sută ntre aceste realizări vor asigura imâniei primul loc în lume. Aces- a nu sînt simple dorințe, ci obiec- ze realiste ce țin seama de baza hnico-materială de care dispune ra noastră. Ceea ce este, acum, ■sibilitate trebuie să devină, pină

la sfîrșitul cincinalului viitor, realitate — iată esența acestui obiectiv ce deține un loc principal în programul de dezvoltare economico-so- cială a României adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului.Desigur, competitivitatea presupune, întii și întii, muncă de cea mai înaltă calitate. Ceea ce se cere în mod deosebit, în acest sens, este o mai mare investiție de gîndire, de inteligență, o continuă ridicare a competenței profesionale. Adevărul că in timp ce resursele energetice și de materii prime sînt limitate, resursele creativității umane sînt inepuizabile trebuie să fie cunoscut și însușit în unități economice, în institute de cercetare științifică, în școli și facultăți.Un rol important In împlinirea imaginii prefigurate de Directivele pentru viitorul cincinal și de orientările de perspectivă, pînă în anul 2000, revine mașinilor moderne. Se va trece, în acest sens, la generalizarea mecanizării complexe și a automatizării tuturor proceselor de producție. Tot mai multe „cre-
Timpul 

in ecuația dezvoltării 

lere electronice", tot mai mulți roboți se vor implica activ în bătălia pentru o nouă calitate a muncii și a vieții. Dar rolul principal il au oamenii. De munca lor, de calitatea pregătirii lor, de inventivitatea și cutezanța gîndirii lor depind atît prezentul, cit și viitorul.Competitivitatea presupune, totodată, încadrarea în timpul optim. Ne aflăm, cum bine' se știe, în competiție cu noi înșine. Ne autodepășim prin fiecare produs nou, prin fiecare nouă experiență profesională, prin noile cunoștințe pe care le acumulăm, prin tot ceea ce înfăptuim cu efort, cu inteligență, cu pricepere. In același timp însă, ne aflăm într-o continuă întrecere cu lumea în care trăim. La ritmurile dinamice ale acestei lumi ne cere partidul să ne adaptăm munca, întreaga activitate. Pentru că dacă un produs nou nu va fi realizat in timp optim, el va fi uzat moral încă din momentul lansării lui pe piață. Dacă o nouă întreprindere industrială nu va fi construită în timp optim, în momentul intrării în producție se va constata că piețele de desfacere au fost ocupate de furnizori mai operativi. Viteza de reacție, capacitatea de a gîndi mai repede, de a aplica mai repede în producție rezultatele unor cercetări științifice, soluțiile noi constituie, azi, factori de bază ai competitivității.Altădată omenirea avea răbdare să aștepte multă vreme pînă cînd noile descoperiri științifice erau aplicate în viață. Era pe la începutul celuilalt mileniu al erei noastre ' cînd, în China, a fost atestată busolă. Dar drumul pină în Europa al acestei importante descoperiri a durat... 12 veacuri. însăși măsurarea timpului a fost o problemă pentru a cărei soluționare s-a lucrat mai multe secole. De la apariția clepsidrei a trecut multă vreme pînă în anul 1657-, cînd a fost brevetată pendula. Cum multă vreme a trecut și pînă la următorul mare pas făcut in acest domeniu : inventarea ceasornicului cu lamă de cuarț, în anul 1929. Lung a fostei drumul străbătut de energia electrică, de la descoperirea ei pînă la multiplele și complexele întrebuințări din prezent

Secolul nostru și-a înscris însă pe „cadranul" său alte ritmuri. Noțiunile de spațiu și de timp au do- bîndit noi înțelesuri. Distanțele au început hă fie mai repede străbătute ; timpul a devenit mai dens. A- devăruri care altădată aveau nevoie de secole sau de milenii pentru a deveni bunuri ale maselor, cunosc triumful în numai cîteva decenii sau în numai cițiva ani. Deseori, într-un timp și mai scurt. Omul secolului nostru — aflat sub influența revoluției tehnice și științifice — transformă gîndirea într-o forță de progres. El este, în prezent, capabil să recupereze veacuri întregi de așteptare. Datorită, îndeosebi, noilor descoperiri din matematică, fizică și chimie, din cibernetică, din astronomie și biologie, care dovedesc o inepuizabilă forță de regenerare a inteligentei umane, ritmurile existenței, ale vieții devin tot mai trepidante. Timpul dezvoltării este, în prezent, de un dinamism fără precedent și cine nu ține seama de această realitate, cine nu reușește să se integreze în ritmurile specifice acestui sfîrșit de secol și de mileniu nu poate dobîndi un Ioc demn pe scara progresului și civilizației.Din această perspectivă, cerința subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat Congresului, ca întregul nostru popor să-și consacre toate forțele dezvoltării științei, tehnicii, cunoașterii in general a tainelor naturii se constituie într-o condiție fundamentală a asigurării unei înalte competitivități. Trăim într-o țară în care partidul, secretarul său general fac totul pentru ca oamenii să asimileze un nou „stil de viață", dominat de înțelegerea dialectică a realităților lumii contemporane, de pasiunea căutărilor creatoare, a cunoașterii, a inovației. Pornim spre viitor cu certitudinea că prin muncă, prin creativitate vor fi găsite cele mai bune soluții care să deschidă drum larg spre utilaje tot mai perfecționate, spre tehnologii tot mai avansate, avînd mereu în față, ca o chemare, ca un imperativ, obiectivul integrării în ritmurile cele mai ridicate, al asigurării deplinei competitivități. Ne dă dreptul la această aspirație tot ceea ce am înfăptuit pină în prezent, în amplul proces transformator al revoluției și construcției socialiste. Ne dă dreptul să vrem mai mult capacitatea de muncă, de creație a întregului nostru popor, ho- tărît să îndeplinească exemplar o- biectivele stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului pentru perioada 1986—1990 șl, în perspectivă, pînă la sfîrșitul actualului secol.
Adrian VAS1LESCU
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Talente în pragul consacrării

15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. TlneTi inter

pret! in Festivalul național „Cîn- 
tarea României"

15.30 Emisiune in limba maghiară 
(parțial color) • Sub semnul 
muncii înfrățite, pentru Înflorirea 
patriei comune, Republica Socia
listă România • An nou — avînt 
sporit în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de. Congresul al XIII-lea 
al partidului. Reportaj • Agenda 
culturală • Florile inimii — pro
gram muzical • Program pentru 
copii

16.00 Din marea carte a patriei (color). 
(Documentar)

16.30 închiderea programului
20.00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri polltlco-ldeologice. Egalitatea 
deplină în drepturi a tuturor fiilor 
țării — realitate de necontestat a 
României socialiste

20,35 Film artistic (color). „Detașament 
cu misiune specială". (Premieră 
TV). Producție a studiourilor so
vietice

21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

Imagini expresive 
ale actualitățiiO expoziție de importanta și semnificațiile Salonului municipal de pictură, sculptură și grafică, cu o atit de cuprinzătoare deschidere spre cele mai recente frămintări și izbînzi ale atelierelor de creație bucureștene, este de natură să impună, dincolo de fireasca varietate stilistică, imaginea unui centru artistic puternic. Sensibilitatea artiștilor își dezvăluie și în această expoziție capacitatea de a se apropia de temele atit de generoase ale contemporaneității noastre, sondindu-le valențele emoționale, care, și de această dată, înseamnă apropiere de viață, de aspectele caracteristice dezvoltării de azi a României. Iar dacă operele prezentate în această expoziție cu fertile tradiții in viața culturală bucureștea- nă sînt greu de înscris din punct de vedere stilistic in programul unor căutări comune, lucrările comunică aceeași aspirație de a sublinia in compoziții complexe, în portrete, în peisaje inspirate de frumusețile variate ale țării, sensul generos' al luptei duse de întregul nostru popor sub conducerea partidului pentru atingerea unor noi cote ale calității in toate domeniile. Prezentate la loc de cinste în expoziție, portretele semnate de Traian Brădean mărturisesc încă o dată prețuirea și atașamentul cu care întregul nostru popor Înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu. Pictura capătă sensuri ample odată cu imagini bogat sugestive cum sînt „Electrificare" de Eugen Popa, „Folclorică" de Viorel Mărginean, „Floarea griului" de Ioan Popeșcu Negreni, „Sudoriță pe șantierul naval" de Elena Greculesi, „Iarna la C.A.P." de Ion Grigore, „Aurul Bărăganului" de Vladimir Șetran, „Sărbătoare" de Vasile Pop Negreșteanu, „Utilaj greu" de Ion Bițan, odată cu compozițiile semnate de Margareta Sterian, Geta Mefrmeze, Ion Murariu, Aurelia Heinrich Belicincu, Liviu Lăzărescu ș.a. Sînt lucrări care contribuie, conform datelor deja afirmate ale personalității fiecăruia dintre realizatori, la conturarea existenței românești în raport cu ipostazele timpului, Ia investigarea in anotimpurile și momentele ei majore. De fiecare dată artiștii au ales, au subliniat, au propus interpretări o- riginale unor momente ale realităților studiate pentru a pune în evidență sensuri superioare. Conștient i de faptul că nu prin multiplicarea detaliilor, ci prin : puternica structurare a compozițiilor într-o unitate constitutivă poate fi redată mai comunicabil a- ceeași căutare a sensurilor, aceeași concepție asupra tabloului ca fapt de artă, indiferent de categoria tematică în care ar putea fi integrată o lucrare sau alta, mulți dintre expozanți au adus în picturile lor expresii artistice dense, concentrate, de o nobilă gravitate. Am aminti, astfel, naturile statice semnate de Ion Pacea, Ion Musceleanu, Zamfir Dumitrescu, Angela Popa Brădean, Gabriel Ca- trinescu, Vasile Celmare, Simona Vasiliu Chintilă,

Pavel Codiță, Mariangela Vlădulescu, Marcel Chitac, V. Ciocîrdel-Teodorescu ș.a., lucrări care lasă spații sugestiei, ecoului liber în conștiințe.Atenți la graiul, la „misterul" culorii, cei itiai mulți dintre artiști au păstrat în compoziție și colorit contactul cu specificitatea tradiției noastre artistice fără a rupe legătura dintre percepția și imaginația lumii reale, ca în lucrările semnate de Gh. I. Anghel, Gabriela Pătulea Drăguț, Marin Gherasim, Alin Gheorghiu, Petru Lucaci, Mihai Bandac, Rodica Lazăr, Ștefan Cîlția ș.a.Predominant în actualul salon (ca dealtfel și în cele anterioare) rămîne insă peisajul. Prezența unor numeroase lucrări structurate în jurul acestei teme obsedante și cu atît de fertile tradiții In pictura românească ar putea fi explicată
Expoziția 

municipală 
de pictură, 

sculptură și grafică 
din sălile Dalles

prin trăsături ale specificului național, prin cunoscuta și apreciata sensibilitate a pictorilor noștri față de solul natal, sensibilitate capabilă să exprime o identitate colectivă. De o seducătoare muzicalitate a culorii lâ Traian Brădean, Vasile Grigore, Augustin Costines- cu, Lazăr Iacob, Dimitrie Grigoraș, Marin Predescu, Nicolae lorga ; cu un accent deosebit pe fluiditatea liniei la Horia Cucerzan sau Spiru Vergulescu, de o vehemență tăioasă a limbajului la Virgil Miu, cu vigoare, dar și delicatețe la Sanda Șaramăt, Dan Po- peseti, Gh. Spiridon, Constantin Albani, Decebal Ni- țulescu, Rodica Marinescu, Ion Dumitriu, Dan Con- stantinescu, Virgil Neagu, Nicolae Horneț, Mihaela Nica, Lucian Mașek, Virgil Neagu ș.a., peisajele pun în valoare aceeași gravă încredere în capacitatea de a exprima, 1 mereu altfel, structuri artistice coerente.Momente ale răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan, amintirea luptei și a jertfei lor, păstrate în conștiința creatorilor au stat la baza unor lucrări de pictură („Eroul" de Val. Șcărlătescu), dar ma| ales de sculptură. Pe lingă portretele luj Horea realizate, de Nicolae Pa.scu și Al. Pa- raschiv, relieful „Iobagii-§i nemeșul" de Gh. Adoc imaginează sintetic, printr-un modelaj de finețe și forță de sugestie, unul din momentele premergătoare răscoalei. Selecția de sculptură aduce în atenția generală mai ales lucrări de mici dimensiuni. Ritmurile armonioase ale „Fetei cu clepsidra" de Ion Irimescu, accentuate de prețiozitatea materialului, propensiunea spre volume domoale, cu efecte decorative la Zoe Băicoianu sau Florica Ioan, relieful cu subtile efecte de modelaj semnat de Horia Flămînd, ritmurile arhaice ale lemnului dăltuit de Gh.

Iliescu Călinești ce evocă parcă obîrșiile culturii noastre, vioiciunea ritmurilor „Călușarilor" Gabrielei Manole Adoc ce poartă spre noi energia folclorului românesc, lucrări semnate de Pavel Bucur, Mihai Coșan, Belâ Crișan, Moșteanu Ti- beriu, Dinu Rădulescu, Mi-< hai Marcu, Grigore Patriciii, Pavel Mercea, Tache Corneliu, Mihail Meiu ș.a. atrag deopotrivă atenția.Selecția de grafică, mai restrînsă în acest an, se impune prin calități expresive proprii. Este evidentă o anume preponderență a desenului cu accent pe funcția lui intelectuală (Vanda Mihuleac, Vasile Socoliuc, Sorin Tuțoiu, Cătălin Varga, Traian Stănes- cu, Al. Traian Filip, Ion Octavian Penda, Istvan Damo ș.a.). Folosirea materiei colorate a prilejuit u- nor artiști precum Constantin Baciu, Ion Murariu, Costin Neamțu, Lajos Balogh, Raluca Grigorcea, E- lena Aflorii, Rareș Pantea, Dana Schobel Roman, Doina Rîpeanu afirmarea unor personale căutări artistice de multe ori cu efecte a- propiate de cele ale picturii. Domenii importante ale graficii, cum ar fi gravura (loan Panaitescu, Vasile Dobrian, Ștefan Iacobescu), ilustrația de carte (Vasile Olac), afișul (Klara Tamas Blaier, Constantin Costa și Costa Maria) sint de această dată parcă doar simbolic reprezentate prin cîteva lucrări care nu pot totuși sugera bogăția reală a preocupărilor din domeniile respective.Există în sălile Dalles, e- vident, pe lingă multe dintre succesele pe care parțial le-am semnalat în a- ceste rinduri, și destule imagini lipsite de forță expresivă, artificiale sau comode rezolvări ale ideilor propuse. Importante rămîn însă . imaginea de ansamblu pe care manifestarea o poate lăsa în conștiința vizitatorului, faptul că, dincolo de numeroase succese, dar și de unele ne- împliniri, se conturează profilul unui nucleu artistic de o deosebită complexitate ; mărturia pe care expoziția în ansamblul ei o aduce asupra vieții sensibile care pulsează intens în atelierele de creație bucureștene.
Marina PRIIT!

Nicolae Pasau Horea

Sudoriță pe șantierul navalElena Greculesi

Oierii

Ion GrigoreVechea tradiție a Clujului ca inițiator al unor manifestări culturale cu rezonanță națională nu se dezminte nici în zilele noastre. In moderna sală studio a Conservatorului din Cluj- Napdca s-a desfășurat prima ediție a Festivalului interjudețean de creație și interpretare muzicală „G. Dima", organizat sub egida Comitetului județean Cluj al U.T.C., în colaborare cu Conservatorul local și cu Colegiul criticilor muzicali din Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale (A.T.M.). Conceput cu o largă deschidere spre o participare de masă, festivalul a întrunit, la această ediție inaugurală, tineri interpret! din București, Cluj- Napoca, Iași, Craiova, Constanța, care au susținut cinci concerte cu profil cameral, caracterizate printr-o ,mare diversitate de genpri (duo instrumental și vocal, trio, cvartet, cvintet, grup de percuție, orchestră și cor de cameră) și de stiluri (de la Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Bramhs, Ceaikovski pină la Ravel, Șosta- kovici, Prokofiev, Jo- livet și cu predominanta netă a creației românești, de la E- nescu și Dima pînă la compozitorii contemporani).Numeroase au fost, pe parcursul celor patru zile ale festivalului, momentele care au atestat măiestria individuală și colectivă a tinerilor interpret veniți aici din diferite centre ale țării, confirmînd că sub ochii noștri are loc o adevărată explozie de talente, educate cu competență și cu grijă atentă de corpul didactic al învățămîntu- lui muzical românesc, liceal și universitar. Unii dintre ei sînt de

pe acum posesorii unei veritabile „colecții" de premii cucerite la competiții internaționale de recunoscut prestigiu, alții se anunță ca pretendent cu certe șanse de a dobîndi asemenea lauri în viitor. însemnările notate în cursul festivalului îmi reamintesc excelentele impresii produse de cintăreții Liliana Bi- zineche (Cluj-Napoca) și Teodor Ciurdea (București) — ambii cu o justificată vocație pentru o carieră internațională de răsunet — de cuplurile Dorina Mangra — vioară (București) șiAndrei Deleanu —pian (Constanța), Florin Ionoaia — oboi și Mihai Ungureanu —pian (ambii din Craiova), Szabo Peter — violoncel și Lenart A- gota — pian (ambii din Cluj-Napoca), de cvartetele din Craiova, București („Eos") și Cluj-Napoca („Allegro"), prequm și de orchestrele de cameră ale conservatoarelor din București (dirijor Dorel Pașcu-Rădules- cu) și Iași (dirijor Corneliu Calistru), dar mai ales de ansamblul de percuție clujean (condus de Gri- gore Pop), o formație unică, în felul ei, in țara noastră, de o puternică originalitate și o uimitoare virtuozitate în mînuirea perfect sincronizată a unui instrumentar de mare diversitate. O mențiune specială se cuvine compozitorului Ieșean Vasile Spătă- relu, a cărui lucrare de ultimă oră, scrisă tocmai în vederea e- xecuției la acest festival (Sonanțe pentru clarinet și orchestră cu coarde), s-a bucurat de un meritat succes datorită scriiturii sale moderne, aerate, dar nu în ultimul rînd și datorită strălucitei execuții solistice a clarinetistului Dumitru Sâpcu.

Paralel cu festivalul de interpretare a avut loc și un concurs de creație, la care au participat studenți de la conservatoarele din București, Cluj-Napoca și Iași. Cele 40 de lucrări supuse aprecierii juriului, prezidat de eminentul compozitor și profesor clujean Sigismund Todu- ță, au vădit existența unui nou „val" de talente componistice românești, care bat la ușa consacrării. Ș-au acordat premii celor mai valoroase creații, divizate in trei secțiuni : muzică corală, muzică de cameră, lucrări simfonice și. vo- cal-simfonice de amploare.In cadrul festivalului a avut loc un simpozion cu tema Roiul criticii muzicale in formarea și educarea simțului estetic al tineretului, la care au participat, alături de muzicieni clujeni, criticii muzicali bucureș- teni și ieșeni veniți cu acest prilej în localitate. S-a realizat, în acest cadru, un valoros schimb de idei, tinzînd la amplificarea și diversificarea mijloacelor aflate la dispoziția criticii muzicale pentru a determina apropierea tineretului de valorile perene ale „marii muzici".Succesul de care s-a bucurat prima e- diție a Festivalului interjudețean de la Cluj-Napoca a determinat Comitetul județean Cluj al U.T.C. să înscrie această manifestare printre acțiunile sale cu o frecvență anuală, evocîn- du-se și posibilitatea de a adăuga în viitor concursului de creație un concurs de interpretare, cu scopul de a stimula numeroasele talente românești de excepție care se manifestă în acest domeniu al muzicii.
Edgar ELIAN

• SEMNAL • SEMNAL • SEMNAL • SEMNAL •
Șantier editorial

1. Vă rugăm să menționați cîteva din aparițiile anului 
recent încheiat.

2. Din lucrările ce vor vedea lumina tiparului in 1985, 
care considerați că vor concentra cu deosebire interesul ci
titorilor ?

internațional al tineretului. Reali
tăți și perspective", „Tineret, mun- 
tă, integrare".

Iarna la C.A.P.

Carnet

Un eveniment editorial îl reprezintă apariția în aceste zile în librării a volumului XI al seriei de Opere de M. Eminescu. Tipărit la Editura Academiei, sub auspiciile Academiei Republicii Socialiste România și ale Muzeului Literaturii Române,, masivul tom restituie integral, într-o ediție critică de ținută științifică, gazetăria desfășurată de Eminescu la Timpul, in perioada 17 februarie — 31 decembrie 1880. Așa cum subliniază D. Vatamaniuc în cuvintul introductiv : „Publicistica lui Eminescu din 1880 ne relevă ziaristul ce răspunde cu promptitudine la problemele vieții cotidiene. (...) Complexă prin problematică și modalități de abordare, publicistica din această perioadă este însuflețită de dragostea de țară și popor, ca întregul scris eminescian". Sarcina de înaltă responsabilitate de a reedita acest material publicistic de excepțional interes și-a asumat-o un colectiv de cercetători format din : Dimitrie Vatamaniuc, Petru Creția, Oxana Busuioceanu, Anca Costa-Foru, Aurel Creția, Eugenia Oprescu, coordonator al ediției fiind regretatul Al. Oprea. O . substanțială secțiune de Comentarii, de indicații bibliografice, indici și o listă a reproducerilor întregesc sumarul volumului.

DUMITRU GHIȘE, directorul 
„Editurii politice" : „Anul trecut. 
Editura politică a pus la inde- 
mina maselor largi de cititori 
noi volume din opera secretaru
lui general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, volumele 25, 26 
și 27 din seria „România pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate" și lucrările 
selective grupate in cele trei colec
ții : „Din gindirea social-politică a 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu", „Din gindirea econo
mică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu", „Din gindirea 
filozofică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu", „Raport la cel 
de-al XIII-lea Congres al P.C.R.", 
precum și celelalte documente ale 
congresului („Directivele..." și 
„Rezoluția...") au constituit, indis
cutabil, apariții de mare semnifi
cație.

Dintre lucrările de istorie apăru
te în preajma aniversării zilei de 
23 August 1944 semnalăm ca rea
lizări deosebite : „Ecoul internațio
nal al revoluției din august 1944 
și al contribuției României la 
războiul antihitlerist", „Armata ro
mană in revoluția din august 1944", 
precum și o amplă monografie des
pre „Condițiile istorice ale apari
ției și dezvoltării clasei muncitoare 
din România. Făurirea și afirmarea 
partidului său politic (1821—1893)“. 
Mai menționăm : „Umanismul re
voluționar și drepturile omului", 
„Dialog cu secolul nostru", „Ideo
logie și contemporaneitate", „Cu
noaștere și sens. Perspective criti
ce asupra pozitivismului", „Bise
rica in involuție", „Sistemul poli
tic al capitalismului contemporan".

In prestigioasa colecție „Idei 
contemporane" au apărut și o serie 
de lucrări semnate de autori ro
mâni : „Enigmele și paradigmele 
materiei" de Mihail Florescu sau 
„Confruntări de idei 
contemporană" de 
Boboc.

Pentru anul 1985 se 
gătire noi volume

in filosofia 
Alexandru

află In pre- 
din opera

secretarului general al partidului, și 
anume : volumele 28 și 29 din 
„România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate" și alte titluri în cele 
Vei serii amintite, la care se adau
gă volume de documente ale P.C.R. 
consacrate aniversării a 20 de ani 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului nostru.

Anul acesta editura a fost onora
tă de faptul că a debutat cu lu
crarea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu — „Știința 
și progresul societății", carte care 
pune in lumină contribuția deose
bită adusă de tovarășa 
Ceaușescu la înfăptuirea 
partidului în domeniul

Dintre studiile și monografiile de 
istorie ce vor fi editate mențio
năm două lucrări colective: „Con
tribuția P.C.R., a secretarului' ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluției și con
strucției socialiste" și „Contribuții 
la studierea, istoriei contemporane 
a României", vol. II.

Aria tematică a economiei socia
liste se va îmbogăți 
„Progresul tehnic in 
voltării economice a 
Constantin Enache, 
cerea muncitorească 
nea economico-financiară a 
prinderilor socialiste" de N.N. Con- 
stantinescu, „Vechi dileme și noi 
ipoteze asupra dezvoltării" de Ma
ria Popescu.

In domeniul filozofiei și polito
logici semnalăm apariția in cursul 
acestui an a lucrărilor : „Condiția 
umană in civilizația contemporană" 
de Al. Tănase, „Filosofia politică" 
de Ovidiu Trăsnea, „Sistemul poli
tic al României in perioada făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate" de Ion Ceterchi și 
Constantin Vlad, „Idei și valori" de 
Nicolae Kallăs, „Individ și socie
tate" de Andrei Roth ș.a.

Anul internațional al tineretului 
va prilejui editarea citorva lucrări 
reprezentative cum vor fi : „Anul

Elena 
politicii 
științei.

cu lucrările 
strategia dez- 
României" de 
„Aut.ocondu- 

și autogestiu- 
între-

VALERIU RÂPEANU, directorul 
editurii „Eminescu" : Sfîrșitul anu
lui a fost deosebit de bogat pen
tru editura „Eminescu", editură ce 
înțelege să încurajeze cu precă
dere valorile autentice ale litera
turii de actualitate, inspirată din 
preocupările, frămintările și îm
plinirile contemporanilor noștri. 
Promovăm scriitori din toate gene
rațiile, autori de literatură profund 
angajată în realitatea socialistă și 
contribuim, totodată, la valorifica
rea tezaurului spiritualității româ
nești în expresiile cercetărilor de 
istoria și folozofia culturii națio
nale.

Zilele acestea au ieșit de sub ti
par și au luat calea către librării 
și cititori „Muzeul de ceară", un 
nou roman de Dumitru Popescu, „Sărindar" de Nicolae Țic, precum 
și „Nu vă aplecați in afară", ro
man de Alexandra Stănescu, au
toarea a cărei primă carte de pro
ză, „Trei zile de anchetă", a fost 
premiată la cea de-a treia ediție a 
concursului de debut al editurii 
„Eminescu". In domeniul reporta
jului, gen al actualității : Locul de lingă inimă de Dumitru Ion Dincă, Sintem fiii soarelui, de Nicolae 
Doxănescu.

Informăm pe cititori că se află 
In librării Orologii cu figuri de 
Maria Banuș și Manifest pentru mileniul trei de Adrian Păunescu, 
ambele apărute in seria „Poeți ro
mâni contemporani".

In Biblioteca de filozofie a culturii românești au apărut pină 
acum Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești de 
Gh. I. Brătianu, Studii de filosofia culturii de Tudor Vianu, Civilizația românească și civilizația balcanică de Victor Papacostea, Re- cesivitatea ca structură a lumii 
(vol. 1) de Mircea Florian. Au apă
rut de curind: Personalismul energetic și alte scrieri de C. Rădu
lescu Motru (prima reeditare după 
patruzeci de ani) și Geneza formelor culturii de P. P. Negulescu. 
In aceeași serie, se află sub tipar 
Opere de C. Filitti și Scrieri de 
C. Antoniade.

In sfîrșit, in librării se află vo
lumul Marea Unire a românilor în izvoare narative, ediție, studiu in
troductiv și note de Stelian Nea- 
goe.

• Teatrul Mic este prezent cu o premieră pe țară — „Cerul înstelat deasupra noastră" de Ecaterina Oproiu — in regia Cătălinei Bu- zoianu. Spectacol in premieră oferit, In Capitală, de Teatrul Giulești : piesa „Cursa de Vienă" de Rodica Ojog Brașoveanu, in regia lui Mihail Stan. Premiera spectacolului a avut loc, marți, pe scena sălii Majestic. 'Teatrul Național din Craiova și Teatrul maghiar din Sfîntu Gheor- ghe au pus în scenă spectacolele „Paznicul de la depozitul de nisip" de Dumitru Radu Popescu și, respectiv, „Paradis de ocazie" de Tudor Popescu, premiere în de an. acest începutîntreprinse In arheologie din• Recente cercetări cadrul Institutului de________ _________Capitală au pus în lumină noi aspecte privind tehnica rurală românească, rolul acesteia în dezvoltarea civilizației noastre medievale. Din perioada medievală ne vin multe tehnici privind cultura plantelor cerealiere — sistemul de rotație bienală sau trienală a culturilor, utilizarea îngrășămintelor naturale — instalațiile mecanice acționate hidraulic. Autorii cercetării evidențiază, totodată, remarcabilele progrese din domeniul producției miniere țărănești, precum și utilizarea vagone- tului purtat pe șine — primul mijloc pe plan european de transportat minereul, datind din secolele XV—XVI. Inventatori din rîndul țăranilor iobagi transilvăneni au creat șteampul minune și suflătorul spiral, adevărate inovații ale tehnicii noastre miniere, preluate de o serie de țări ale Europei occidentale.

M. COSTEA

• La Casa de cultură din Timișoara s-a deschis o reprezentativă expoziție a artiștilor plastici amatori, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții din localitate. Expoziția reunește creații de picturi, grafică, artă decorativă pe teme inspirate din noul peisaj citadin timișorean și din frumusețile peisajului patriei noastre, lucrări pe care artiști amatori timișoreni le prezintă la noua ediție a Festivalului național „Cintarea României".(Agerpres)................  J
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TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Republicii Malta, Carmelo Mifsud Bonnici, cu ocazia desemnării sale în această funcție, prin care îi adresează călduroase felicitări și urări de
succes în Îndeplinirea importantei misiuni. în telegramă se exprimă convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-malteze se vor dezvolta în continuare, în folosul celor două țări și popoare, al cooperării și înțelegerii în Europa și in lume.

IN UNELE ZONE ALE TĂRII, NINSORI ABUNDENTE SI VISCOL PUTERNIC
Întreprinderile, toți cetățenii să acționeze ferm pentru ca 

activitatea economică și socială să se desfășoare corespunzător

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE ■.

CARNET COTIDIAN
■ La întreprinderea mecanică de 

mașini și utilaj minier din Baia 
Mare au intrat în funcțiune două 
noi capacități de producție. Prima, 
de 1 000 bucăți reductoare plane
tare pe an, cea de-a doua, de 
1 500 tone piese turnate din oțel. 
Aceste capacități vor permite atît 
sporirea producției, cit și diversi
ficarea gamei de produse și tipo- 
dimensiuni.

■ Electroniștii de pe noua plat
formă a întreprinderii „Electromu- 
reș" din Tirgu Mureș au scos de 
pe linia de montaj radiocasetofonul 
auto cu numărul 15 000, produs de 
mare finețe și fiabilitate realizat in 
două variante constructive. Radio- 
casetofoanele, alături de alte pro
duse de mare tehnicitate, au inau
gurat aici, cu numai 4 ani în urmă, 
o nouă ramură în economia ju
dețului Mureș : electronica. Acest 
efort de înnoire rapidă a produ
selor a făcut ca valoarea produc
ției realizate dintr-o tonă de me
tal să crească de la numai 36 000 
lei, la produsele vechi, pînă la 
aproape 400 000 lei — la cele elec
tronice.

■ La Combinatul de lianți și az
bociment Medgidia a intrat în fa
bricație un nou produs — cimen
tul expansiv, folosit la etanșarea 
sondelor de extracție a gazelor. 
Noul tip de ciment are o largă 
utilizare în industria extractivă, 
fiind caracterizat printr-o mare re
zistență la presiuni și temperaturi 
înalte. Colectivul cimentiștilor din 
Medgidia s-a angajat ca încă din 
acest an să satisfacă în totalitate 
cerințele economiei naționale la a- 
cest sortiment, înlăturînd astfel im
portul.

■ Aproape 200 de familii de pe
troliști care lucrează în schelele de 
producție și foraj de pe valea Taz- 
lăului s-au mutat de curînd în 
noile apartamente înălțate în cen
trul orașului Moinești. In prezent, 
petroliștii din această zonă a Mol
dovei au la dispoziție 3 500 de a- 
partamente confortabile, magazine, 
spații de servire, un spital cu 540 
de paturi și policlinică, două clu
buri muncitorești, zece grădinițe, 
două școli generale și două licee 
de specialitate. Acestora li se a- 
daugă noile blocuri și edificii so- 
cial-culturale înălțate în Zemeș, 
Modirzău și Lucăcești.

■ In zona montană a județului 
Vrancea, în apropierea cascadei 
de pe riul Putna, a fost dată în 
folosință cabana turistică Lepșa, 
care dispune de spații de cazare 
și servicii de alimentație publică. 
In perspectivă, aici se are în ve
dere organizarea unui sat turistic 
prin construirea altor obiective care 
acum constituie subiectul unui 
concurs de creație al arhitecților

lansat de Uniunea județeană a co
operativelor de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor Vrancea.

■ In județul Argeș au loc im
portante acțiuni menite să ridice 
potențialul productiv al pămîntului. 
Astfel, în 1984 s-au executat lu
crări de combatere a eroziunii so
lului pe 35 000 hectare, scarificări 
pe 4 000 hectare, afînări pe 17 500 
hectare și irigații pe 26 800 hec
tare. Au fost, de asemenea, fer
tilizate cu îngrășăminte organice 
28 000 hectare și s-au aplicat 
amendamente calcaroase pe 9 000 
hectare.

■ In scopul gospodăririi cît mai 
raționale a combustibilului și me
talului, la întreprinderea „Rulmen
tul" din Brașov a luat o mare ex
tindere sistemul de matrițare a pie
selor așa-numit dintr-un singur 
cald. Cu patru linii tehnologice, 
formate fiecare dintr-un cuplu de 
piese orizontale și laminoare, se 
matrițează piesele dintr-o singură 
încălzire a metalului. Peste puține 
zile, acestor linii li se va alătura 
incă una, formată dintr-un ciocan 
de 2 000 tone forță și un laminor 
MGR 500. Prin această acțiune se 
va realiza o reducere a consumu
lui de combustibil cu 35-40 la 
sută. De asemenea, se vor dimi
nua și pierderile de metal prin oxi- 
dare.

■ Muncitorii și specialiștii de la 
Fabrica de nutrețuri combinate din 
orașul Urziceni, unitate care și-a 
depășit sarcinile de plan pe pri
mii 4 ani din actualul cincinal, au 
realizat, recent, o instalație de 
semnalizare, control și cîntărire au
tomată care va influența pozitiv 
calitatea produselor și va contri
bui la creșterea productivității 
muncii. De remarcat că, din pri
mele zile ale noului an, formații
le conduse de maiștrii Ștefan Me- 
neluș și Constantin Brutaru și-au 
depășit zilnic sarcinile de produc
ție, obținînd între 15 și 20 de tone 
nutrețuri combinate peste plan,

■ La întreprinderea de lămpi e- 
lectrice speciale „Steaua electrică" 
din Fieni - unitate care a de
pășit sarcinile ia export în anul 
1984 cu 9 la sută - se asimilea
ză în această perioadă 30 becuri 
speciale noi ce vor completa no
menclatorul de produse solicitate 
pe piețele din S.U.A., Anglia și 
R.F.G.

■ In primele zile din acest an, 
lucrătorii întreprinderii de produse 
ceramice din Sighișoara au realizat 
și livrat beneficiarilor un milion 
bucăți cărămizi și blocuri cerami
ce, 510 000 bucăți țigle și aproa
pe 1 000 metri cubi granulit. Adi
că, echivalentul necesar pentru 
înălțarea a circa 50 de aparta
mente.

Tradiție, măiestrie, succese de rezonanță
Secția de instrumen

te muzicale a între
prinderii de prelucra
re a lemnului Reghin. 
Aici — unde se fabri
că întreaga gamă de 
instrumente muzicale 
cu arcuș și cu corzi, 
iar, mai nou, și instru
mente muzicale de 
percuție — se desfă
șoară o permanentă 
competiție pentru va
lorificarea superioară 
a masei lemnoase. 
Pentru a răspunde a- 
cestui deziderat au 
fost realizate, cu forțe 
proprii, o serie de ino
vații cu un important 
efect economic. Astfel, 
valoarea producției 
realizate dintr-un me
tru cub de masă lem
noasă a ajuns la

36 000 lei — la viori și 
47 000 lei — la violon
cele și contrabas ; față 
de anul 1965, produc
tivitatea muncii a 
crescut de peste 5 ori, 
iar gradul de între
buințare a lacului — 
cu 25 la sută.

In această competi
ție a calității, o con
tribuție deosebită 
și-au adus-o, in de
cursul anilor, maiștrii- 
lutieri Roman Boian- 
giuc, Nicolae Ciurba, 
Florea Precub, loan 
Luca, Nagy Pavel, Za- 
harie Mare, Maroscher 
Augustin ș.a., care au 
dus faima constructo
rilor reghineni de in
strumente muzicale in 
32 de țări de pe toate

continentele. Din 1955 
pînă in prezent, între
prinderea din Reghin 
a pus la dispoziția be
neficiarilor externi o 
jumătate de milion 
de instrumente muzi
cale. Să mai notăm 
încă un fapt deosebit, 
în evidența de produc
ție a lutierilor din Re
ghin, definitivată la 
sfîrșitul zilei de 5 ia
nuarie, a fost consem
nată o cifră cu puter
nică rezonanță pen
tru activitatea desfă
șurată în decursul a 
peste trei decenii : in
strumentul muzical cu 
numărul 1 400 000.(Gheorghe Giurgiu, 
corespondentul „Scîn- 
teii“).
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Ninsorile abundente și viscolul de o intensitate 
deosebită, care au afectât puternic un mare număr de 
țări din Europa, au pătruns și pe teritoriul țării noas
tre, îndeosebi în partea de sud, in Banat, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea. Potrivit prognozei meteorologice, 
ninsorile vor continua cu intensitate și în următoarele 
2-3 zile. Vîntul va atinge viteza de 60-80 km/oră, 
viscolind și troienind zăpada.

Aceste condiții climaterice au creat o situație deo
sebită in desfășurarea activității economice din in
dustrie, agricultură, transporturi, telecomunicații și 
alte sectoare.

Pînă în prezent au fost luate o serie de măsuri pe 
unele șantiere de construcții și unități economice, s-a 
acționat pentru economisirea consumului de energie

și combustibili și au fost mobilizate forțe pentru de
pășirea acestei situații.

In continuare, pentru înlăturarea efectelor viscolului 
și asigurarea condițiilor necesare desfășurării normale 
a activității, se impune să se ia toate măsurile pentru 
deblocarea căilor de acces, a drumurilor naționale 
și a căilor ferate, să se asigure o aprovizionare co
respunzătoare cu materii prime și materiale a unită
ților productive din industrie și agricultură, buna func
ționare a instalațiilor de alimentare cu apă și energie.

Populația este chemată să participe activ la inlătu- 
rarea efectelor viscolului, să acționeze energic, la 
chemarea comandamentelor locale, pentru ca întrea
ga activitate economică și socială, ca și circulația pe 
drumurile publice să se desfășoare in condiții cores
punzătoare. (Agerpres)

U.R.S.S.
In construcție - al patrulea 
spărgător de gheață atomic

Acțiuniîn județul Mureș, stratul de zăpadă se ridică pe alocuri la 45—55 cm. Ca urmare au fost luate o serie de măsuri pentru degajarea zăpezii de pe drumurile naționale și județene în vederea desfășurării normale a traficului. Astfel, sînt mobilizate peste 100 de mijloace mecanice de deszăpezire de mare capacitate — buldozere, autogredere, tractoare de mare capacitate cu lame, autofreze, precum și mai mult de 80 de mijloace de evacuare și transport. De asemenea, acțiuni e- nergice se desfășoară în zonele forestiere din județul Mureș, unde stratul de zăpadă a depășit un metru. Pe văile Gurghiului și Lăpuș- nei, la Deda-Bistra și Lunca Bradului. la Răstolița și în alte centre forestiere mureșene sînt concentrate la lucru peste 200 de mijloace mecanice de deszăpezire pentru degajarea căilor de acces și desfășurarea normală a activității.
★Ninsorile Însoțite de rafale de vînturi care au viscolit zăpada au creat o serie de dificultăți și în județul Iași.' în vederea înlăturării urmărilor provocate de abundența căderilor de zăpadă pe drumurile publice. pe căile de acces spre adăposturile și saivanele animalelor, în alte puncte de lucru din perimetrul unor unități socialiste, și în această parte a tării se acționează cu promptitudine, înregistrîndu-se o amplă mobilizare a locuitorilor, Însemnate concentrări de mijloace mecanice specializate pentru deszăpezire. Cele mai mari forțe acționează pe traseele Iași — Tg. Frumos — Pașcani, Iași — Albita, Iași — Vaslui, Tg. Frumos — Roman, Grozești — Moș- na — Cozmești, Ciortești — Dol- hești — Bunești, Podu-Iloaiei — Mă- dîrjac. Pașcani — Lespezi, in alte sectoare acoperite cu cantități mari de zăpadă. Se lucrează cu un Însemnat număr de autofreze și autogredere, autobasculante cu lamă, bul-

IN
VOLEI : Azi, in cupele europe
ne, Dinamo București - Ruda 
Hvezda și Steaua București - 

PieksamaenAstăzi, echipele noastre fruntașe Dinamo și Steaua susțin partide deosebit de importante pentru calificarea la turneele finale ale cupelor europene intercluburi.Astfel, Dinamo București, in „Cupa campionilor", va juca la Praga, cu Ruda Hvezda, primul meci, urmînd ca partida-retur să se desfășoare la 16 ianuarie, la București.în fața puternicei echipe Ruda Hvezda, ce are în rîhdurile ei mai mulți jucători din lotul reprezentativ al Cehoslovaciei, antrenorul William Schreiber va începe jocul de astăzi cu următoarea formație de bază : Gîrleanu, Enescu, Păușescu (căpitanul echipei), Vrincuț, Căta- Chițiga, Pop. Lotul campioanei noastre mai cuprinde pe Slabu, Zamfir Gheorghe, Rădulescu, Drăgușin și Bălan.Steaua București se află în Finlanda, la Pieksamaki, unde azi, în „Cupa cupelor", va juca meciul-tur cu echipa locală Pieksamaen. Returul este programat la București, la 16 ianuarie.

energice pentru deszăpeziredozere și buldoexcavatoare. precum și cu mijloace manuale,
★Ca urmare a căderilor abundente de zăpadă, în zonele forestiere ale județului Harghita au fost inițiate acțiuni energice pentru degajarea zăpezii și asigurarea condițiilor normale desfășurării activității. Importante forțe sînt concentrate in bazinele de exploatare forestieră Gheor- gheni — Tulgheș, Remetea — Lă- pușna, Odorheiu Secuiesc — Zetea, Vărșag. și în alte zone ale masivelor Ciurului și Harghitei. La lucrările de degajare a drumurilor forestiere, a căilor de acces In pădure, a platformelor de sortare și de încărcare a masei lemnoase iau parte în aceste zile peste 50 de mijloace mecanice speciale de mare capacitate, precum și un mare număr de muncitori care s-au angajat să repună

de urgență In stare de utilizare căile și drumurile forestiere.
★La Brașov acțiunile declanșate pentru deszăpezirea arterelor de circulație au asigurat funcționarea în bune condiții a întreprinderilor și instituțiilor. Mijloacele de transport circulă pe arterele principale în condiții bune. De asemenea, legătura între Brașov și stațiunea turistică Internațională Poiana Brașov a fost restabilită. în prezent șoseaua este bună pentru circulație. în același timp, șoseaua de legătură cu stațiunea Predeal, unde zăpada a atinș pe alocuri un metru, a fost adusă in stare de circulație. în prezent, continuă activitatea pentru menținerea și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe drumurile publice și la fermele de animale. (Agerpres)

Șantierul naval „Bal- tiiski" din Leningrad a trecut. încă din ultima parte a anului 1984, la construirea unui nou spărgător de gheață atomic ce va purta numele de „Ros- sia“. Va fi a patra navă de acest tip destinată să navigheze pe „Calea maritimă de Nord".Prima navă a acestei serii — „Lenin" — a fost construită în urmă cu 25 de ani la același șantier. Ea a inaugurat o nouă eră în navigația polară sovietică, deplasamentul (15 300 tone) și puterea motoarelor (44 000 cp) constituind recorduri pentru

acea perioadă. în urmă cu zece ani a plecat în prima sa cursă printre banchizele Oceanului înghețat de Nord spărgătorul de gheață „Ark- tika" (în prezent „Leonid Brejnev"), care a atins în anul 1977 Polul Nord. în 1978 i s-a alăturat spărgătorul de gheață „Sibir". Ambele au un deplasament de peste 23 000 tone și motoare de 75 000 cai putere.Spărgătoarele de gheață au făcut posibilă prelungirea perioadei de navigație polară de la o lună pînă la trei pe porțiunea răsăriteană a „Căii

maritime de Nord" de la peninsula Taimîr pînă la Ciukotka, iar pe porțiunea ei apuseană, de la Murmansk pînă la peninsula Taimîr, navigația continuă pe tot parcursul anului.Spărgătorul de gheață „Rossia", cu un deplasament de 25 000 tone și cu motoare de 75 000 cp, va fi inaugurat la sfîrșitul anului în curs, aducin- du-și, alături de celelalte trei nave, contribuția la punerea în valoare a marilor bogății ale subsolului zonelor arctice ale Uniunii Sovietice — petrol, gaze, cărbuni, metale.
R. P. CHINEZĂ:
Se extinde „constelația hidroenergetică"

vremea
Institutul de meteorologie ți hidro

logie comunica timpul probabil pentru 
Intervalul cuprins intre 9 ianuarie, ora 
20 — 12 Ianuarie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi rece," îndeosebi tn a 
doua parte a intervalului, cerul va 
ii variabil, mal mult acoperit in pri
mele zile în regiunile din sudul și 
estul țării, unde vor cădea ninsori 
locale, in rest ninsori Izolate. Vlntul 
va sufla cu unele Intensificări in pri
mele zile, predominînd din sectorul 
nordic, in estul țării viscolind ză
pada. Temperaturile -minime vor fi 
cuprinse intre minus 25 și minus 15 
grade, mai ridicate la început în sud- 
estul țării și izolat mai coborîte in 
ultimele nopți. Temperaturile maxima 
vor fi cuprinse între minus 15 și mi
nus 5 grade, mal ridicate în primele 
zile. Local se va produce ceață, cu 
depunere de chiciură. La București : 
Vremea se va răci. Cerul va fi varia

bil, mal mult acoperit în prima parte 
a intervalului, cînd temporar va ninge 
viscolit. Vîntul va prezenta intensifi
cări la începutul intervalului, predo- 
mlnind din sectorul nord-estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 15 șl minus 10, iar cele ma
xime între minus 7 șl minus 2 grade. 
Condiții de ceață în a doua parte a 
intervalului.

★Avertizare : O serie de fronturi at
mosferice bogate în umezeală vor 
afecta în următoarele 48 de ore re
giunile noastre, producînd precipita
ții care vor totaliza in sudul și estul 
țării 15 litri pe mp in 24 de ore și 
vor conduce la o creștere a grosimii 
stratului de zăpadă cu 20—25 cm în 
Oltenia, în nordul, vestul și centrul 
Munteniei, precum și in nordul și 
centrul Moldovei. Vîntul va prezenta 
intensificări cu viteze de 60—80 km 
la oră, viscolind zăpada in sudul și 
estul țării, unde se vor produce tro
iene, a căror înălțime va depăși izo
lat un metru.

FORMAȚII SPORTIVEAntrenorii G. Bartha și V. Dumitrescu au la dispoziție pentru a forma echipa de astăzi următorul lot de jucători : Ionescu, Dascălu, Penteles- cu, Pralea, Macavei, Șoica, Mina, Săniuță, Spînu, Constantin, Pădurețu și Dalacu.
ATLETISM : Se apropie Jocurile 

mondiale de salăLa Jocurile mondiale de atletism in sală, ce vor fi găzduite de noul Pajat al sporturilor de la Paris — Bercy, din țara noastră vor participa Fița Lovin, Cristina Cojocaru si Margareta Keszegin în probele de 800 și 1 500 m. Petre Drăgoescu Ia 800 m, Mihaela Loghin la aruncarea greutății și Eugen Popescu la săritura în înălțime. Competiția este programată pentru zilele de 18 și 19 ianuarie.Cu prilejul Jocurilor, se vor organiza și două curse de marș (una masculină de 5 km și alta feminină pe distanța de 3 km). Printre participant! vor figura mexicanul Ernesto Canto, campion olimpic la Los Angeles, și italianul Maurizio Damila- no, care a cucerit medalia de aur la J.O. de la Moscova.

ȘAHIn prima rundă a finalei campionatului feminin de șah, care se desfășoară la Băile Herculane, Gabriela Olărașu a învins-o pe Viorica Ionescu, Dana Nuțu pe Gertrude Baumstark, Ligia Jicman a pierdut la Otilia Gahț, iar Marina Pogorevici a cîștigat la Gabriela Olteanu. Partida Cristina Bădulescu — Elisabeta Polihroniade-Rusu s-a Încheiat remiză.
★în runda a 3-a a Campionatului republican masculin de șah ce se desfășoară în Capitală, Constantin Ionescu a cîștigat la Ghițescu, Oltean a pierdut la Joița, iar partidele Mărășescu — Tratatovici, He- gheduș — Nicolaide, Pavlov — Marin s-au încheiat remiză.în clasament conduc Ionescu, Nicolaide. Pavlov și Joița cu cîte 2 puncte.
★Cea de-a 39-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Anatoli Karpov și Gări Kasparov, întreruptă luni, a fost continuată ieri și s-a încheiat remiză la mutarea 49-a. Scorul se menține 5—1 în favoarea lui Karpov.

DE LA C. E. C.
Avantajele economisirii pe libretul de economii cu dobîndăPentru păstrarea în siguranță a economiilor bănești personale și pentru sporirea acestora prin do- bînzi și cîștiguri, populația are la dispoziție variate forme și instrumente de economisire. Unul din cele mai solicitate și utilizate este 

libretul de economii cu dobîndă.Libretul de economii cu dobîndă se emite, după dorința depunătorului, „la vedere" sau „pe termen" de cel puțin un an. Depunerile „la vedere" sînt acelea pentru care depunătorul nu stabilește un termen de păstrare a banilor la C.E.C. și pentru care se acordă o dobîndă de 3,5 la sută pe an, Depunerile „pe termen" se fac pentru minimum un an. La dorința depunătorului, sumele depuse „pe termen" se pot restitui și înainte de împli

nirea unui an. Pentru depunerile „pe termen" se acordă o dobîndă de 5 la sută pe an, iar în cazul în care depunerile se retrag înainte de împlinirea termenului de un an dobinda care se acordă este de 3 la sută pe an.Solicitarea largă de care se bucură acest libret se datorește printre altele și faptului că el poate fi utilizat de către titular pentru efectuarea de operații de depuneri și restituiri în toate localitățile din țară. Emiterea acestor librete, ca și operațiile ulterioare de depuneri și restituiri pot fi solicitate la toate unitățile C.E.C., precum și la unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate.O altă caracteristică a libretului de economii cu dobîndă la vedere

constă în posibilitatea economisirii treptate a unor sume mici. De a- semenea, acest libret este frecvent folosit pentru depunerile periodice pe bază de consimțămint scris prin virament.Titularii libretelor de economii cu dobindă beneficiază în același timp de toate drepturile și avantajele generale acordate prin lege depunătorilor la C.E.C. și anume : garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C., păstrarea secretului privind numele depunătorului, ale titularului și operațiile efectuate, dreptul de a împuternici alte persoane să dispună, alături de titular, de sumele păstrate la C.E.C., imprescriptibilitatea sumelor depuse la C.E.C., dreptul de a introduce dispoziție testamentară valabilă după decesul titularului și altele.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

• UN MARATON INTERPLA
NETAR UNIC. „Ne aflăm la începutul unui maraton interplanetar unic" — a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, academicianul Roald Sagdeev, directorul Institutului pentru cercetări cosmice din Moscova, referindu-se la stațiile automate interplanetare „Vega-1“ și „Vega-2“, lansate spre planeta Venus și cometa Halley, Oamenii de știință sovietici au relevat că noua „expediție" cosmică va permite obținerea de noi date legate de formarea sistemului nostru solar. De asemenea, cercetă- /orii vor să verifice ipoteza referitoare la Posibilitatea depistării unor forme incipiente de viață la „periferia" sistemului solar.

• CENUȘA DE LA TERMO
CENTRALE FOLOSITA IN AGRI
CULTURĂ. In Australia a fost testată

o metodă de cultivare a terenurilor pe care este depozitată cenușa provenită de la termocentralele folosind cărbuni. Experimental, a fost plantată o cultură cerealieră de secară și răsădiți aproximativ 3 000 de arbori și arbuști (atît prin insămînțare, cît și prin plantare de puieți) într-o veche carieră de calcar în care a fost depozitată cenușa provenind de la o centrală energetică. Pe aceste terenuri unii copaci au crescut în înălțime 3,6 m în numai 16 luni, în timp ce secara a dat o producție bună, de o tonă la hectar. Secara a fost semănată în nisip argilos, dispus pînă la o a- dincime de 15 cm peste stratul de cenușă. In momentul insămințării administrindu-i-se îngrășăminte chimice. Arbuștii și arborii, incluzînd specii continentale și de coastă, au fost plantați des și într-o mare diversitate de condiții. Nici pentru secară, nici pentru arbuști nu a fost folosit vreun sistem de irigare. Specialiștii apreciază că , succesul Înregistrat de cultura de secară

a demonstrat că cenușa ar putea fi utilizată pentru culturile de cîmp și de grădină, contribuind Ia ameliorarea capacității solului de a reține apa.
• COMBATEREA INCENDII

LOR IN MINELE DE CĂRBUNI. Specialiștii Centrului de cercetare și dezvoltare pentru industria minieră din R. P. Polonă au realizat un dispozitiv de combatere a incendiilor în minele de cărbuni. Dispozitivul este constituit dintr-un grup de descărcare prevăzut cu sonde de măsurare și un ansamblu extinctor. Atunci cînd temperatura depășește 70 grade Celsius în locul unde sînt amplasate sondele, impulsul închidere in caz de apei sub de incen-
generat deschide supapa de montată pe conducta de alarmă incendiu, determinînd ieșirea presiune prin duzele furtunului diu. Un traductor de presiune scoate din funcțiune sistemul de acționare a transportoarelor în timpul operațiilor de stingere a

incendiului. Raza de acțiune a dispozitivului este de 9 metri.
• REȚEA PENTRU TRANSMI

TEREA RAPIDĂ DE DATE. Anul acesta se va încheia prima fază a construirii rețelei iugoslave pentru transmiterea rapidă de date. Rețeaua este mai ieftină și mai eficientă decît actualul sistem de diseminare a informațiilor prin intermediul calculatoarelor și al canalelor telefonice și telegrafice. Ea este destinată unui cerc larg de beneficiari, în primul rînd bănci, organizații comerciale și de control financiar, fiind concepută ca un sistem unic pe întreaga țară.
• EXPEDIȚIE COMPLEXĂ. c°- misia națională chineză pentru resursele naturale va organiza o expediție de mare amploare în nord-estul Chinei pentru a studia platoul de loess din termina posibilitățile sale vor culege date de pe o zonă și a de- economice. Se suprafață de

în cei 35 de ani de viață nouă, energetica a cunoscut un avint continuu în China populară. Numai anul trecut, volumul total al investițiilor în a- cest sector s-a ridicat la 5,4 miliarde yuani, cea mai mare sumă a- locată în acest scop de la proclamarea republicii. Capacitatea e- nergetică instalată în 1983 însumează 3 000 MW. Au fost realizate, de asemenea, noi linii de înaltă tensiune cum sînt, de pildă, cea din regiunea centrală a țării, cu o lungime

de 335 km, care face legătura între hidrocentrala Gezhouba. de pe fluviul Yangtze, și orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, cea între Gezhouba și centrul industrial Shuanghe și cea între centrala termoelectrică Pingdingshan, din bazinul carbonifer cu același nume, și orașul Wuchang.în următorii 20 de ani sistemul energetic chinez se va îmbogăți cu 30 de hidrocentrale de dimensiuni mari și medii, în special pe

cursurile marilor fluvii Yangtze și Galben. Șapte dintre aceste proiecte — printre care și marele complex hidrotehnic Gezhouba, cu o capacitate proiectată de 2 710 MW — se află în diverse faze de finalizare. Construirea noilor hidrocentrale va contribui la economisirea cărbunelui și a petrolului, va îmbunătăți navigația fluvială, va spori suprafața agricolă irigată și va feri de inundații zone întinse.
R. P. BULGARIA:
Sisteme automate de dirijare a producțieiO singură zi de muncă în industria :himică și petrochimică a Bulgariei vecine ii prietene înseamnă 2 200 de tone de îngrășăminte fosfatice, 300 tone de fibre și fire artificiale, 3 300 de anvelope auto și numeroase alte produse necesare economiei naționale sau destinate populației. Ritmul de creștere al acestei ramuri a fost anul trecut de 9,7 la sută, aproape de două ori mai mare decît cel stabilit pe întreaga industrie, iar pe întregul cincinal producția ei va fi cu aproape 50 la sută mai mare decît in anul 1980.

Pînă la sfîrșitul a- :estui an, întreprinderile chimice vor fabrica, peste prevederile planului, nu mai puțin de 260 de produse. Se acordă prioritate dezvoltării producției de polimeri, de produse titotehnice, farmaceutice și de parfumerie, coloranților și materialelor fotografice ; o dezvoltare rapidă cunosc prelucrarea cauciucului și a maselor plastice.în vederea utilizării cit mai judicioase a materiilor prime, în cadrul combinatului din Iambol se construiește o fabrică de produse chimice de mic tonaj, care va începe

să fabrice, la sfîrșitul actualului cincinal, o gamă largă de chimicale necesare economiei țării. Majoritatea proceselor tehnologice ale noii unități vor fi automatizate.S-a trecut la instalarea și in întreprinderile acestei ramuri a unor sisteme automate de dirijare a proceselor tehnologice, care asigură o considerabilă sporire a randamentelor și permit e- conomisirea unor cantități importante de e- nergie și de materii prime. Un astfel de , sistem funcționează, de pildă* la combinatul chimic din Vrața.

cinema

UNION 
18; 20. 

LIRA

• Cireșarii : CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45: 20.
• Moara iul Călifar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19.
• O lumină la etajul zece : 
(13 49 04) — 9,30; 11,30: 15,45;
• Secretul lui Bachus : 
(317171) — 15; 17,15; 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante?:
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15;
17; 19.
• Raliul : VOLGA (79 71 26) — 9;
11.15; 13.30: 15,45; 18: 20. TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Horea: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15: 19,30.
• Fantomele se grăbesc : COSMOS
(27 54 95) — 9.30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19,30.
• Mitică Popescu: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 15; 17; 19, ARTA (213186)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Zbor periculos : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Amintirea unei mari iubiri : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• De Ia 9 la 5 : SALA MARE A 
PALATULUI — 17; 20.
• Adio, dar rămin cu tine : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
• Talisman: TIMPURI NOI (15 61 10) 
15,30: 17.45; 20.
• Program de vacanță : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13,15.
• Ana Pavlova : FLOREASCA
(33 29 71) — 11; 13.30; 16,15; 19.
• Șerpii roșii : VIITORUL (10 67 40)
— 15.30; 17.30; 19,30.
• Marynia : POPULAR (35 15 17) — 15; 17.15; 19,30.
• Jandarmul st extraterestrii : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 
14; 16; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30: 15 45: 18; 20.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12.15: 15.45; 19.
• Domiciliul conjugal : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9.15; 12,15; 16; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12: 16; 19.
• Rocky II: FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14,15;

600 000 kmp din provinciile Shanxi, Gansu, Henan și Qinghai și vor studia eroziunea solului, metodele de utilizare rațională a resurselor de apă. amplasarea armonioasă a unităților industriale, < „ ’ ’ . ’zootehnice etc. în această regiune, înființarea sa. în 1956, Comisia a întocmit studii pe două treimi din suprafața țării în legătură cu resursele biologice, distribuirea pădurilor, a pășunilor, terenurilor arabile, precum și cu schimbările climatice.
• COLESTEROLUL, ȚIGĂRILE 

Șl BOLILE CARDIACE. Tendința spre un stil de viață mai sănătos — in special mai puțin colesterol și mai puține țigări — a contribuit, mai mult decît progresele medicinii, la reducerea mortalității provocate de bolile cardiace în Statele Unite, arată un studiu publicat la Boston. „Principala concluzie pentru cetățeanul american este că in prezent poate singur să-și reducă propriul risc de a muri de o boală de inimă", subliniază dr. Lee Goldman,

agricole, silvice, regiune. De la

16,45; 19,15, AURORA (35 04 66) — »; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Domn pentru o zi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18; 
20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Tinerețe fără bătrinețe — 9;
11,30; 13,30, Copiii căpitanului Grant 
— 15,45; 17,45; 19,45: DOINA (16 35 38).
• Omul și fiara : FERENTARI
(80 49 85) — 10,30: 15,30; 18,30.
• Războiul stelelor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19. '

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Examenul — 15; Zbor deasu
pra unui cuib de cuci — 20.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Recita! 
vocal Iulia Bucur-Balașa — soprană
— 18; (sala Studio) : Seară de sona
te. Tatiana Noia — vioară, Sanda Luca
— pian — 18; (Ateneul Român) : 
„Confluența artelor". Muzică — Li
teratură — Plastică. „Secolul lui Leo
nardo". Spectacol realizat de Cristina 
Vasiliu — 18.
• Opera Română (13 18 57): Tricor
nul, Șeherezada — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Liliacul •— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : într-un parc pe o 
bancă — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul șl 
bunul Dumnezeu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (.14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18,30; (sala 
Studio) : EX — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19; (sala Victoria, 50 58 65) : *
Spectacol de muzică rock — 17; 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —■ 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
O fetiță caută un cîntec — 10; (sala 
din Piața Cosmonauților) : Tigrișorul 
Petre — 10.
• Circul București (10 65 90): Parada 
circului — 19.

care a coordonat echipa de cercetători ce au realizat studiul. Potrivit datelor înregistrate în perioada 1967—1976, 30 la sută din scăderea deceselor cardiace se datorează reducerii cantității de colesterol din singe, iar 24 la sută diminuării numărului de fumători. Acești doi factori luați împreună au avut o contribuție mai mare decît progresele medicale — cărora li se atribuie 40 la sută din reducerea mortalității cardiace.
• DROJDIE FURAJERĂ DIN 

REZIDUURI CELULOZICE. In R- s- Cehoslovacă s-a pus la punct o tehnologie de producere a drojdiei furajere din reziduurile industriei celulozei. Acestea se prelucrează complet, iar masa astfel obținută poate fi dată ca hrană animalelor. în timpul prelucrării reziduurilor se degajă un gaz ce poate fi folosit drept combustibil. Procesul de obținere a drojdiei furajere este complet automatizat, de la uscare și pînă la ambalarea furajelor.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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pentru măsuri de dezarmare\
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Apel pentru oprirea amplasării de noi rachete 
nucleare în Europa

încheierea convorbirilor sovieto-americane 
in problema armamentelor nucleare și cosmice

ORIENTUL MIJLOCIU

BRUXELLES. — Intr-un docu
ment comun dat publicității la 
Bruxelles, organizațiile de luptă 
pentru pace din Belgia, Olanda și 
R.F.G. au adresat un apel Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice in care 
le cer să oprească amplasarea de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune in Europa pe perioada des
fășurării negocierilor de la Geneva 
— relatează agenția France Presse. 

negocieri nu vor avea re- 
concrete decit dacă vor fi 
de inițiative precise din 

celor două state, ca și a 
țărilor interesate — se a-

Aceste 
zultate 
însoțite 
partea 
tuturor 
rată in document.

Pe de altă parte, se 
un apel guvernelor 
olandez si nu 
pe teritoriile 
americane de croazieră, 
tă să înceapă, conform .._______
N.A.T.O., in martie acest an. De 
asemenea, se cere Franței și Marii 
Britanii să procedeze la înghețarea 
arsenalelor lor nucleare — preci
zează A.F.P.

Agenția Reuter adaugă că, tn 
comunicat, mișcările de luptă pen
tru pace din cele trei țări se pro
nunță pentru oprirea imediată a 
oricăror experiențe cu armele nu
cleare.

accepte 
lor a

adresează 
belgian și 
instalarea 
rachetelor 
prevăzu- 

planurilor

GENEVA 8 (Agerpres). — La Geneva s-au Încheiat, marți, Întrevederile dintre Andrei Gromiko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și George Shultz, secretarul de stat a] S.U.A. — anunță agențiile de presă. Ele s-au desfășurat în con
formitate cu Înțelegerea de principiu intervenită anterior Intre U.R.S.S. și Statele Unite privind Începerea de noi convorbiri asupra complexului de probleme referitoare la armamentele cosmice și nucleare.

Pregătiri în vederea unei reuniuni a șefilor de stat 
din Maghreb

Pentru înghețarea armamentelor nucleare
BRUXELLES. — lntr-o declara

ție dată publicității la Bruxelles, 
Partidul Comunist din Belgia se 
pronunță pentru sporirea rolului 
Belgiei in eforturile de dezarmare 
și de edificare a unei noi ordini 
economice internaționale. Guvernul 
belgian — se relevă — ar trebui 
să țină seama de revendicările 
mișcării pentru pace, care exprimă 
dorința marii majorități a popu-

lației de a se renunța la instalarea 
rachetelor nucleare ale N.A.T.O.

Documentul — citat de agenția 
A.D.N. — apreciază că este necesar 
ca Belgia, împreună cu alte țări 
europene membre ale celor două 
alianțe militare și cu statele neu- ■ 
tre, să adopte inițiative in vederea i 
înghețării imediate a armamente- ? 
lor nucleare, atit in Est, cit și in ț 
Vest, ca un prim pas pe calea i 
dezarmării. >

„înarmările — frînă în calea progresului economic | 
și social al popoarelor" ț

RABAT 8 (Agerpres). — Intr-un Interviu acordat publicației arabe „AI Sharq al Awsat“, regele Hassan al II-lea al Marocului a arătat, intre altele, că, după întîlnirea marocano- algeriană la nivel înalt, din 26 februarie 1982, au continuat fără întrerupere contactele dintre cele două țări, informează agenția M.A.P. A- cestea s-au înscris, în ultimele săp- tămîni, într-o dinamică nouă, de la

care — a subliniat regele Marocului — „așteptăm cu speranță" soluționarea problemelor.Pe de altă parte, suveranul marocan a arătat că atit țara sa, cit și Algeria și Tunisia au răspuns favorabil propunerii secretarului general al Ligii Arabe privind organizarea unei reuniuni la nivel înalt a șefilor statelor maghrebiene, la o dată care urmează să fie fixată ulterior.
S. U. A.

Deficitul bugetar - în dezbaterea celor două camere 
ale Congresului

LONDRA. — La Londra s-au 
desfășurat lucrările unui tribu
nal obștesc instituit de organiza
ția „Juriștii pentru dezarmare nu
cleară". Pe baza dezbaterilor pri
vind aspectele morale, juridice și 
militare ale cursei inarmărilor nu
cleare, membrii tribunalului — ex- 
perți militari și juriști — au ajuns 
la concluzia că, in cazul in care 
cursa inarmărilor nucleare nu va

înceta imediat, omenirea este ame- 
nințată de o catastrofă nucleară. A i 
fost subliniată, de asemenea, ideea ’ 
că producția de arme de extermi- ț 
nare în masă nu este numai peri- < 
culoasă și inacceptabilă din punct *
de vedere al normelor unanim 
recunoscute ale moralei și dreptu
lui internațional, ci și o frină in 
calea progresului economie și so
cial al tuturor statelor.

( Demonstrație in orașul grec Larissa, împotriva cursei inarmărilor, pen- 
ț tru transformarea Balcanilor intr-o zonă lipsită de arme nucleare

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Deficitul bugetului federal constituie — așa cum au prevăzut cercurile financiare din Washington — problema principală aflată în dezbaterea ambelor camere ale Congresului S.U.A., care și-au reluat lucrările. După cum amintește agenția Reuter, echilibrul dintre venituri și cheltuieli nu a mai fost realizabil din 1969, iar în anul care s-a încheiat, obiectivul stabilit de actuala administrație în acest sens, nu numai că nu a fost atins, dar anul s-a soldat cu un deficit care

amenință să atingă 205 miliarde dolari în 1985 și 235 miliarde, pină in 1988. Referindu-se la această situație, liderul adjunct al majorității republicane din Senat, Alan Simpson, a anunțat inițierea unui plan de redresare a bugetului, dar nu mai devreme de 1990. Agenția citată relevă că reprezentanții în forul legislativ american se pronunță, în marea lor majoritate) pentru o „înghețare" a cheltuielilor bugetare cerînd, în context, reducerea cu mult mai drastică a investițiilor militare.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Marți a continuat procesul de aplicare a planului de securitate în zona de coastă, vizind extinderea controlului armatei libaneze spre sud, în direcția limitei nordice a zonei ocupate de Israel. A- genția Reuter relatează că o unitate a forțelor de securitate, cuprinzînd e- fective de circa 200 de oameni, a luat poziții la 15 km sud de Beirut, înlocuind punctele de control ale milițiilor șiite și creștine. Postul de radio Beirut a relatat că buldozerele au început înlăturarea barierelor care blochează șoseaua de coastă in zona localității Damour.După cum s-a mal anunțat, deplasarea spre sud a forțelor de securitate internă precede amplasarea unităților armate libaneze pină la rîul Awali.AMMAN 8 (Agerpres). — Comitetul comun iordaniano-palestinian și-a început marți lucrările la Amman, informează agenția Q.N.A. Partea iordaniană este condusă de vice- premierul și ministrul de interne Suleiman Arar, iar cea palestiniană de Khalil Al Wazir, comandantul șef adjunct al forțelor revoluționare palestiniene. Comitetul va examina probleme privind situația populației palestiniene din teritoriile arabe ocupate.AMMAN 8 (Agerpres). •— într-o știre transmisă din Amman, agenția K.U.N.A. relevă că, în tabăra de re- fugiați palestinieni Duhaisha, cea mai mare din teritoriul de pe Malul de Vest al, Iordanului, zilnic au loc acțiuni împotriva regimului de ocupație, locuitorii săi opunîndu-se planurilor forțelor israeliene de a-i disloca și a-i trimite în zone izolate. Recent, forțele israeliene au arestat 320 de tineri, Intre care o sută de studenți și 20 de elevi, pe care l-au maltratat, relatează agenția, adăugind că scopul practicilor represive ale Israelului este de a face insuportabile condițiile din tabăra de la Duhaisha și a-i forța, astfel, pe locuitorii săi să emigreze. Imobilele taberei, situate pe șoseaua principală dintre Bethleem și Hebron, au fost atacate și percheziționate repetat in ultimele săptămîni.

RIGORILE IERNII AFECTEAZĂ 
ÎNTREAGA EUROPĂ

Valul de frig care s-a abătut asu
pra FRANȚEI a pricinuit moartea a 
16 persoane. La Paris, frigul a creat 
?robleme deosebite municipalității, 
n mai multe localități din par

tea sudică a țării aprovizionarea 
cu apă și energie electrică a fost în
treruptă. Stratul de zăpadă a ajuns, 
lat Nisa, pe Coasta de Azur, la 20 
cm, iar temperaturi de pină la minus 
20 de grade Celsius au fost consem
nate la Grenoble și Lyon.

Zăpada și poleiul au pricinuit 
perturbarea transporturilor în multe 
regiuni ale MARII BRITANII, unde 
se apreciază că actualele condiții 
meteorologice sint cele mai defavo
rabile din ultimele decenii. La Lon
dra, stratul de zăpadă a atins 5 cm, 
dar, datorită viscolului și înghețului, 
traficul aerian a fost suspendat, timp 
de cîteva ore, la principalele porți 
aeriene ale capitalei britanice. Circu
lația rutieră este, de asemenea, 
perturbată.

Pentru prima dată In ultimii 14 
ani străzile și monumentele arhitec
turale ale ROMEI sint acoperite cu 
zăpadă, ca urmare a valului de aer 
rece care stăruie deasupra celei mai 
mari părți a Europei. Aeropor
tul Leonardo da Vinci și-a între
rupt activitatea. De asemenea, tra
ficul rutier se desfășoară cu greu
tate, iar școlile au fost închise. In 
localitatea montană Trepalle, din 
Livlgno, s-a înregistrat o tempera
tură de minus 38 grade Celsius.

După căderile masive de zăpadă 
din ultimele zile, in IUGOSLAVIA

s-au înregistrat marți geruri puter
nice. In mai multe zone din R. S. 
Bosnia și Herțegovina, mercurul ter
mometrelor a coborit sub minus 30 
grade Celsius, iar in Voivodina se 
semnalau temperaturi de minus 24 
grade C. La Zagreb, cu 20 de grade 
sub zero, a fost egalat recordul de 
frig consemnat in acest oraș in urmă 
cu 56 de ani.

Cea mai scăzută temperatură în
registrată in FINLANDA, de la în
ceputul acestui secol, a fost sem
nalată, duminică, la Salla, in La- 
ponia — minus 50,7 grade Celsius, a 
anunțat Institutul de meteorologie 
din Helsinki. Specialiștii institutului 
precizează că vremea geroasă va 
mai afecta în continuare întreg te
ritoriul țării. Cea mai scăzută tem
peratură cunoscută pînă acum In 
Finlanda a fost de minus 51,3 grade 
C și a fost înregistrată, de aseme
nea, in Laponia, la Sodakylae.

Ca urmare a valului de frig care 
s-a abătut asupra UNGARIEI, mercu
rul termometrelor a coborit pînă 
la minus 15 grade Celsius. Dună
rea a înghețat, iar nivelul apelor a 
scăzut simțitor — precizează agen
ția M.T.I.

Agenția C.T.K. anunță că pe sec
torul cehoslovac al Dunării, acoperit 
de gheață in proporție de 40—50 la 
sută, navigația a fost întreruptă. La 
aceasta a contribuit și scăderea ni
velului apelor. In porturile Bratis
lava și Komarno se formează stra
turi compacte de gheață. (Agerpres).

Opinii în sprijinul normalizării
situației din America Centrală
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V „Pacificul de sud — o zonă lipsită d® arme nucleare" 1
WELLINGTON. — Securitatea 

i Noii Zeelande presupune elimina- 
■ rea tuturor armelor nucleare din 

Pacificul de sud, iar guvernul a- 
cestei țări se angajează să facă 
totul pentru a asigura interzicerea 
completă a arsenalului nuclear în 
zonă — a declarat primul ministru 
neo-zeelandez, David Lange. In 
mesajul adresat națiunii la începu
tul noului an, premierul Lange a 
reafirmat că guvernul pe care il 
conduce nu va abandona politica în

***
*

care s-a angajat, privind interzi
cerea staționării oricăror arme ato
mice pe teritoriul țării. „Exclude
rea armelor nucleare conferă o di
mensiune practică politicii noastre, 
cu obiective concrete, 
nostru il constituie 
securității Pacificului 
obiectiv care nu poate 
dacă această regiune se va trans
forma intr-un focar al competiții
lor nucleare" — a subliniat primul 
ministru neo-zeelandez.

Interesul 
asigurarea 

de sud — 
fi realizat

I

DECLARAȚIE. Cele patru decenii de pace în Europa demonstrează posibilitatea și avantajele coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite — a declarat Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, cu prilejul unei în- tîlniri cu membrii corpului diplomatic, informează agenția A.D.N. „Convorbirile ce au început, la Ger neva, între miniștrii de externe ai U.R.S.S. și S.U.A. — a declarat Honecker — sperăm să deschidă calea în direcția unor negocieri serioase și substanțiale".
PRIMIRE. împăratul Hirohito l-a primit pe Radu Ion Bogdan, ambasadorul României la Tokio, în vizită de rămas misiunii sale în

mul ministru al Algeriei, Abdelhamid Brahimi, aflat în vizită oficială de prietenie în Bulgaria — informează agenția B.T.A. Examinîn- du-se dezvoltarea relațiilor bilaterale, s-a constatat existența unor mari posibilități pentru activizarea, pe mai departe, a conlucrării celor două țări în diferite domeriii ale economiei. Au fost abordate, de a- semenea, aspecte ale actualității internaționale.

(K.Y.S.E.A.), guvernul Greciei și-a definit obiectivele fundamentale tn aceste domenii. în comunicatul o- ficial dat publicității la Atena este subliniat rolul Greciei ca „țară europeană, mediteraneană și balcanică" și „contribuția sa activă in favoarea destinderii, dezarmării șl păcii".

bun, la încheierea Japonia.
BULGARO-AL-

*
CONVORBIRI

1GERIENE. Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit, marți, pe pri-

ÎNTÎLNIRE. Agenția A.D.N. Informează că Egon Krenz, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., s-a întîlnit, la Berlin, cu Karsten Voigt, purtător de cuvînt pentru probleme de politică externă al fracțiunii Partidului Social-Democrat în Bundestagul R.F.G.; care face o vizită de informare In R.D.G. Au fost abordate probleme de interes reciproc privind asigurarea păcii.
REUNIUNE. în cadrul unei reuniuni a Consiliului guvernamental pentru apărare și afacerile externe

NUMIRE. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, l-a numit pe Donald Regan — pînă acum ministru de finanțe — în funcția de secretar general al Casei Albe. El îl înlocuiește în acest post pa James Baker, care, la rlndul său, preia portofoliul finanțelor.
UN NOU ZIAR LA PARIS, tn- 

cepînd de luni, în capitala Franței 
și-a făcut apariția un nou ziar de 
seară, „Paris ce Soîr", publicat in 
format tabloid și care, potrivit de
clarației redactorului-șef, Pierre 
Plancher, este un cotidian de „in
formații generale care se dorește 
independent".

Marți a început la Ciudad de Panama reuniunea de două zile a miniștrilor de externe ai țărilor ce fac parte din Grupul de Ia Contadora (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela), anunță agenția Associated Press. în cursul dezbaterilor vor fi evaluate rezultatele eforturilor întreprinse în vederea reglementării pe cale. politică a situației conflictuale din America Centrală și a instaurării păcii in zona respectivă.Aflat în vizită oficială, la Caracas, ministrul adjunct de externe al Republicii Nicaragua, Victor Tinoco, și-a exprimat speranța că dialogul dintre Nicaragua șl S.U.A. va continua și se va putea ajunge, în final, la un acord între cele două țări — transmite agenția Prensa Latina. El a precizat că „atît timp cit nu vor fi puse bazele unei înțelegeri și normalizări a raporturilor dintre Managua și Washington, nu se va putea edifica un viitor de pace și înțelegere în întreaga Americă Centrală".Președintele ales al Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, ce urmează să fie instalat oficial în funcție la 10 Ianuarie, a anunțat, marți, componența noului său guvern. După cum precizează agenția E.F.E., majoritatea miniștrilor își păstrează portofoliile in cadrul cabinetului desemnat. Funcția de ministru al relațiilor externe îi revine, în continuare, lui Miguel d’Escoto, comandantul Humberto Ortega își menține funcția de ministru al apărării, iar Tomas Borge — portofoliul afacerilor interne. Jaime Wheelock și William Hooper conduc ministerele dezvoltării agricole șl reformei agrare și, respectiv, al finanțelor. S-a hotărit, de asemenea, crearea Consiliului Național de Planificare, organ suprem consultativ pentru problemele economice și sociale al președinției, care va ,fi condus de președintele Ortega.

La Bogota s-a anunțat oficial că reprezentanții guvernului columbian și ai „Mișcării insurgente 19 aprilie" (M-19) au semnat acordul de încetare a focului, menit să pună capăt luptelor dintre forțele insurgente și armată. Acordul — care survine după înțelegerea de încetare a ostilităților dintre părțile aflate in conflict. din august anul trecut — prevede retragerea progresivă, pe parcursul citorva zile, a efectivelor „Mișcării insurgente 19 aprilie" din perimetrul Corinto. în ultimele zile, în această regiune s-au dat lupte puternice între armată șl forțele insurgente, soldate cu numeroși morți și răniți de ambele părți. De asemenea, acordul preconizează elaborarea unui complex de măsuri vizind reintegrarea pașnică în viața politică a țării a forțelor insurgente. (Agerpres).

sub n— nmcf și a wmim himw 
ECONOMIA MONDIALĂ 

Intre scylla și carybda.

POVARA DATORIILOR

Le fardeau de l’endettement

Prin ce s-a caracterizat evoluția economiei mondiale în 1984 ? Care sint perspectivele ei în noul an ? Vor putea fi depășite problemele moștenite de la anul recent încheiat ? Răspunsurile diferitelor instituții internaționale de specialitate la aceste întrebări tradiționale la fiecare debut calendaristic sint mai pesimiste decît se anticipa. Fapt, dealtfel, explicabil.
DECOLARE RATATA? Deși In 1984 s-au accentuat anumite tendințe pozitive în economia mondială. cum sint cele din domeniul producției (ritm de creștere de peste 3 la sută, față de numai 1,7 la sută In anul precedent) și, în același timp, au apărut altele noi, îndeosebi în sfera schimburilor comerciale, unde s-a înregistrat o apreciabilă înviorare (Dește 8 la sută, in comparație cu doar 2 la sută în 1983), situația s-a menținut, pe ansamblu, serioasă, pentru țările In curs de dezvoltare fiind chiar gravă, și continuînd să se înrăutățească.Dar chiar și acele firave tendințe pozitive înregistrate nu au avut, nici pe departe, un caracter general. Astfel, sporul de producție din anul trecut n-a fost uniform repartizat pe diferite grupuri de țări și nici în interiorul acestora. în timp ce cîte- va țări dezvoltate au realizat creșteri relativ mari (4,5 la sută, în medie, pentru țările socialiste europene și 3,5 la sută pentru statele capitaliste), țările în curs de dezvoltare au cunoscut ritmuri reduse, care, în ansamblu, s-au situat sub nivelul sporului demografic, ceea ce a dus la scăderea producției pe locuitor (cu 1—1,5 la sută potrivit estimărilor), pentru al patrulea an consecutiv.Diferente sensibile Intre ritmurile ie creștere s-au Înregistrat și în cadrul fiecărui grup de state. Dacă ne referim la țările capitaliste dezvoltate, activitatea economică a fost mai susținută în S.U.A. (5 la sută) și Japonia (4 la sută), dar s-a menținut lentă în țările vest-europene (1,5 la sută), relansarea economică In acest grup de state dovedindu-se nu numai sporadică, ci și nesigură. După un debut de redresare „spec

taculos" în 1984 (un spor de peste 10 la sută în primul trimestru), economia americană a cunoscut o încetinire a ritmului de creștere, care a ajuns apoi în pragul stagnării (circa 2 la sută în fiecare din ultimele două trimestre ale anului). După aprecierile O.C.D.E., nici în următoarele 18 luni nu se va produce revirimentul mult așteptat. O asemenea evoluție a determinat pe un bancher american să compare situația din economia S.U.A. cu aceea a unui avion care, la scurt timp după ce își ia zborul, pierde din înălțime și este nevoit să revină pe pistă,
Bilanț ’84 

perspective ’85
unde rulează din nou In Încercarea de a realiza adevărata decolare.

„A ALERGA CIT MAI REPEDE... 
PENTRU A STA PE LOC". In ce privește grupul de state subdezvoltate, cu excepția citorva țări din Asia, care au cunoscut progrese, uneori apreciabile, marea itiajorita- te a statelor în cauză au fost confruntate și în 1984 cu grave probleme ecohomice, mai precis, cu scăderi de producție, care le-au „tras" înapoi, în unele cazuri chiar cu două decenii. în Peru, de exemplu, restrîngerea cu 15 la sută a producției în anii ’80 a determinat diminuarea cu 20 la sută a venitului pe locuitor, care a ajuns, astfel, la nivelul din 1965. în general, se apreciază că țările subdezvoltate vor trebui să depună, de aici înainte, eforturi foarte mari pentru a putea reveni în 1990 la nivelul de viață... din 1980, ceea ce reamintește paradoxala expresie — a alerga cit mal repede pentru a putea... rămîne pe loc.Neuniform a fost repartizat. In 1984, nu numai sporul de producție, ci și cel înregistrat în schimburile comerciale dintre state. Țările lumii a treia au fost împiedicate să beneficieze de pe urma evoluției favorabile din domeniul comerțului mon

dial, întrucît cea mai mare parte a barierelor protecționiste ridicate de țările bogate au vizat în exclusivitate statele sărace și, in primul rihd, produsele lor manufacturate. Reducerea și pe această cale a posibilității țărilor rămase in urmă de a obține veniturile necesare dezvoltării a diminuat capacitatea lor de import, fapt care, la rîndul lui, a limitat creșterea exporturilor și a producției în țările avansate.S-a format astfel un adevărat cerc vicios : țările bogate ridică diferite bariere protecționiste, invocind adesea ca argument dorința de „a apăra locurile de muncă din unele sectoare necompetitive", dar, în fapt, aceste măsuri protecționiste nu fac decît să le încetinească propriile lor ritmuri de creștere, datorită faptului că obstacolele comerciale știrbesc considerabil puterea de cumpărare a țărilor în curs de dezvoltare, importanți clienți ai statelor avansate economic. Dealtfel, s-a calculat că reducerea cu 10 la sută a exporturilor țărilor capitaliste dezvoltate în statele în curs de dezvoltare determină scăderea cu un procent a ritmului de creștere a produsului național brut al primului grup de state. Cu șlte cuvinte, nu se poate spera într-o relansare susținută și durabilă a economiei mondiale, in general, și a economiei țărilor dezvoltate, in special, atit timp cit economia țărilor in curs de dezvoltare nu va fi reactivată.Aceasta cu atît mai mult cu cit evoluțiile negative din domeniul comerțului au continuat să se împletească cu cele din sfera relațiilor monetar-valutare, punînd la grea încercare sistemul financiar internațional, îndeosebi capacitatea sa de a susține procesul dezvoltării în lume.ClND METROPOLA ÎȘI SCHIMBA ARMELE... înțelegerile la care au ajuns anul trecut țările creditoare și cele debitoare au îndepărtat pentru moment pericolele grave care amenințau și sistemul financiar internațional. dar au lăsat neatinsă problema datoriilor statelor sărace, care chiar se accentuează. Căci nici un sistem de reeșalonare a plăților, nici un program de redresare economică internațională nu poate stă-
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Intitulat sugestiv „Povara da
toriilor", desenul de mai sus, 
reprodus din publicația „Tribune 
d’Allemagne", înfățișează - în 
cifrele de peste „fișicul” sim
bolic de monede - creșterea ver
tiginoasă a datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare — 
de la 329 miliarde de dolari in 
1977 la 812 miliarde în 1984. In 
același timp serviciul datoriei 
(ratele scadente și dobînzile) a 
crescut - așa cum arată cifrele 
din partea inferioară a desenu
lui - de la 40 la 123 miliarde 
de dolari.

vili agravarea acestei probleme In 
condițiile cind se practică dobinzi 
exagerat de mari.Politica „banilor scumpi", promovată de cîțiva ani de unele țări capitaliste dezvoltate, Îndeosebi de Statele Unite, aruncă poveri tot mai grele asupra țărilor în curs de dezvoltare. Ca urmare a acestei politici spoliatoare, eforturile statelor lumii a treia pentru plata dobinzilor au întrecut, în 1984, pe cele pentru 
achitarea ratelor scadente, adică pentru stingerea datoriei propriu- zise. Iar serviciul datoriei — ratele scadente și dobînzile — a depășit valoarea tuturor fluxurilor financiare care se îndreaptă spre țările In curs de dezvoltare.Creditul internațional a devenit ca urmare a deturnării func-

O.C.D.E. în rolul Cassandrei...
Cassandra, personajul mitologic, se caracteriza prin pesimismul 

prognozelor sale. Firește, O.C.D.E., adică Organizația pentru Colaborare 
și Dezvoltare Economică, care grupează 24 de țări capitaliste industriali
zate, nu pornește de la simple prorociri, ci de la analize. Concluzia : în 
statele membre ale organizației se va înregistra, în viitoarele 18 luni, 
o slăbire accentuată a ritmului de creștere economică.

• Ritmul de creștere a produsului național brut va scă
dea în perimetrul „celor 24" de la 5,4 la sută în primul semes
tru al anului 1984 la 2,8 la sută în prima jumătate a anu
lui 1986.

• In S.U.A. ritmul de creștere se va situa, în perioada 
amintită, sub 3 la sută.

• Numărul șomerilor se va ridica în țările organizației la 
32 de milioane.

• In țările Europei occidentale numărul celor fără slujbă 
va crește de la 12,8 milioane la peste 20 de milioane.

• Unul din patru tineri vest-europeni sub virsta de 25 de 
ani nu va avea de lucru.

ției sale firești. In loc de Instrument de stimulare economică, un factor de subminare a dezvoltării. El a fost transformat, în fapt, intr-o puternică armă cu ajutorul căreia unele țări bogate recîștigă, fără a recurge la războaie de tip colonial, privilegiile pierdute odată cu decolonizarea politică. Cum s-ar putea „lega" mai strins o țară de interesele altei țări decît aducind-o în situația în care s-a aflat, de pildă. Bolivia anul trecut, cind a avut de plătit în contul datoriei externe <5~"sumă mai mare decit toate veniturile ei provenite din exporturi ? Mai este de mirare că, in această situație. Bolivia, ca și alte țări latino-americane au recurs la gesturi fără precedent — ca suspendarea unilaterală a plății datoriilor ?
EFECTUL BUMERANGULUI. Costul exagerat de mare al creditului a devenit, intr-adevăr, problema cea mai critică a economiei mondiale, dar nu numai din pricina poverilor pe care le aruncă pe umerii țărilor in curs de dezvoltare, ci și datorită obstacolelor pe care le ridi

că tn calea relansării economice în țările dezvoltate. Anul trecut, do- binzile înalte practicate de S.U.A. s-au făcut răspunzătoare, in bună parte, atit de lipsa de dinamism a economiilor vest-europene, cit și de scăderea bruscă și pronunțată a ritmului de creștere a economiei americane.într-adevăr, prin politica „banilor scumpi" s-au antrenat ample mișcări de capitaluri spre piața americană, care a oferit acestora perspectiva unor cîștiguri mâi mari, dar a privat, în același timp, țările de origine de importante fonduri, ce ar fi putut contribui la impulsionarea activității economice. Pe de altă parte, ca urmare a dobinzilor înalte, au loc convertiri masive de capitaluri, din alte valute in dolari, fapt care duce la scumpirea monedei americane in raport cu celelalte devize occidentale. Or, asemenea evoluții au consecințe negative chiar și asupra economiei americane, deoarece un dolar mai scump, încurajînd importurile, descurajează producția proprie, ceea ce, dealtfel, s-a și întimplat în a doua jumătate a anului.
lată doar cîteva fenomene șl tendințe din viața economică internațio

nală care relevă caracterul realist al aprecierilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cuprinse in cuvintările rostite cu prilejul Anului nou, potrivit 
cărora este necesar să se facă in așa fel incit 1985 să ducă la soluționa
rea unora dintre problemele grave ale subdezvoltării, la lărgirea căilor 
pentru rezolvarea problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvol
tare, pentru suprimarea obstacolelor comerciale și realizarea unor relații 
noi, bazate pe echitate și avantaj reciproc, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, menite să asigure progresul tuturor popoa
relor,

Gh. CERCEEESCU

UN PROIECT 
PENTRU 

VIITORUL 
NOII CALEDONII

Relatările aqențiel 
France Presse

In urmă cu o lună, agențiile 
de presă aduceau in actualita
tea vieții politice numele unui 
teritoriu mai • puțin familiar 
marelui public: Noua Caledo- 
nie, arhipelag din sud-vestul 
Pacificului, care a devenit scena 
unor tulburări soldate cu morți 
și răniți. Cauza tulburărilor re
zidă in faptul că aspirațiilor de 
independentă ale Frontului de 
Eliberare Națională Kanac So
cialist (F.L.N.K.S.), li se opun 
coloniști de origine europeană, 
in majoritate francezi, tn fața 
situației create, guvernul fran
cez l-a împuternicit pe minis
trul Edgard Pisani să poarte 
convorbiri pentru găsirea unei 
soluții.

tn legătură cu proiectul for
mulat de reprezentantul Fran
ței, agenția FRANCE PRESSE 
informează că delegatul guver
nului francez in Noua Caledo- 
nie a propus, la Noumea — ca
pitală arhipelagului — organi
zarea, în luna iulie a acestui an, 
a unui referendum, în cadrul 
căruia populația va putea să 
aleagă între menținerea actua
lului statut de teritoriu depen
dent de metropolă și constitui
rea într-un „stat independent 
asociat Franței". La scrutin ar 
urma să participe toți cetățenii 
care locuiesc în arhipelag de 
cel puțin trei ani.

In cazul in care „Noua Cale- 
donie va forma un stat suveran 
membru al Națiunilor Unite, le
gat de Franța printr-un tratat 
de asociere", a spus Edgard Pi
sani, acest tratat va stipula că 
Franța „își va asuma intreaga 
responsabilitate in ce privește 
apărarea noului stat și secu
ritatea publică". Cetățenii — fie 
francezi, imigranți sau kanaci 
— care nu vor adopta naționa
litatea noului stat, vor benefi
cia de un statut de „rezideați 
privilegiați". Capitala Noumea 
va avea un „statut special, care 
va permite, intr-o manieră res
ponsabilă, participarea reziden- 
ților privilegiați sau a repre
zentanților lor la gestiunea ad
ministrativă și economică a 
orașului și portului".

Tratatul de asociere va defini, 
de asemenea, repartizarea com
petențelor in domeniile mone
tar, al creditului, al justiției, 
transporturilor internaționale și 
telecomunicațiilor, radioului și 
televiziunii.

Dacă proiectul anunțat de mi
nistrul Pisani va fi acceptat de 
guvernul francez, atunci se pre
conizează următorul calendar : 
in luna februarie a.c., parla
mentul francez se va reuni in 
sesiune extraordinară pentru a 
vota autorizarea scrutinului, 
prevăzut pentru luna iulie, tr
eazul victoriei partizanilor 
autodeterminării, „o lege pri
vind recunoașterea independen
ței Noii Caledonii — efectivă de 
la 1 ianuarie 1986 — ar urma să 
fie votată de parlamentul fran
cez", scrie agenția France 
Presse.
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