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pe drumul modernizării susținute
A intrat 

în funcțiune fabrica 
de case

a producției
— Vă rugăm, tovarășe ministru, 

să prezentați cîteva din principalele 
realizări ale constructorilor de ma
șini în perioada care a trecut din 
acest cincinal.

— în primul rînd, vreau să reamin
tesc faptul că cei peste un milion de 
constructori de mașini au raportat 
îndeplinirea cu o lună și jumătate 
înainte de termen a planului pe pa
tru ani ai cincinalului, sporul de 
producție fiind obținut cu precădere 
pe seama creșterii productivității 
muncii, în condițiile unui ritm anual 
de dezvoltare de circa 13 la sută. Au 
fost realizate peste prevederi mașini- 
unelte în valoare de peste 1 500 mi
lioane lei, produse de mecanică fină 
de 1 000 milioane lei, 69 instalații de 
forat pentru, țiței și gaze, 13 000 trac
toare, mijloace de automatizare elec
tronice și alte produse.

Ramura noastră este profund im
plicată în înzestrarea tehnică a eco
nomiei naționale. încheiem acest 
cincinal cu un potențial tehnic adap
tat tendințelor tehnologice moderne. 
Prin grija partidului, a secretarului 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a dezvoltat o puternică bază de 
producție de utilaje tehnologice com
plexe de performantă și de mașini- 
unelte grele, prin construirea combi
natelor de utilaje grele de la Bucu
rești, Iași, Craiova, Timișoara și Cluj- 
Napoca, precum și a unor capacități 
pentru echipamente de automatizare 
și electronică industrială.

Concomitent, s-a asigurat moder
nizarea producției, care astăzi este 
realizată în proporție de 90 la sută 
în • copșșpțișț?. .in., conțlitiilaL
ținui grad de valorificare a metalu
lui cu 25 la sută mai mare față de 
1975. Practic, industria construcțiilor 
de mașini se regăsește în toate ju
dețele țării, participînd activ, in pro
porție de peste 75 la sută, la dotarea 
tehnică a obiectivelor de investiții. 
De fant, în acest an realizăm în nu
mai două zile întreaga producție a 
construcțiilor de mașini din 
nia anului 1938,

— Desigur, este apreciabil 
că industria constructoare de 
a realizat planul pe patru ani 
dualului cu aproape o lună .. .. 
mătate mai devreme. Totuși, pe fon
dul acestor rezultate pozitive in an
samblu, constructorii de mașini au 
rămas datori economiei naționale în 
anul 1979 cu o serie de produse, în
deosebi utilaje tehnologice — care nu 
au fost fabricate în cantitatea prevă
zută. Cum explicați aceste restanțe 
și, mai ales, ce întreprindeți pentru 
preîntâmpinarea în acest an a unor 
asemenea neajunsuri ?

— In anul care a trecut, construc
torii de mașini au realizat un vo
lum de utilaje tehnologice cu 24 la 
sută mai mare decît în anul prece
dent, dar această cifră nu exprimă 
decît creșterea cantitativă — în tone 
— a acestei producții, deosebit de 
importante fiind complexitatea și 
tehnicitatea superioară a fabricației.

reflectate de valoarea utilajelor teh
nologice fabricate, care este cu 35 la 
sută mai mare față de anul anterior. 
Cu toate acestea, față de plan s-au 
înregistrat unele restanțe, care au 
creat neajunsuri beneficiarilor noștri 
în realizarea anumitor obiective de 
investiții. în bună măsură, cauze
le acestor rămîneri în urmă ne 
aparțin și se regăsesc în nea
junsurile din organizarea internă 
a fabricației ; în acest sens, pot fi 
menționate insuficientul decalaj în
tre pregătirea tehnologică și lansarea

Convorbire cu tovarășul 
loan AVRAM 

ministrul industriei construcțiilor 
de mașini

în fabricație, unele locuri înguste pe 
anumite linii tehnologice, funcționa
rea defectuoasă a cooperării inter- 
uzinale, neasigurarea promptă cu 
materiale din țară și din import. Toa
te aceste deficiențe s-au manifestat 
în condițiile în care am avut de a- 
similat o diversitate mare de utilaje 
pentru prelucrarea cauciucului, a ma
selor plastice, a firelor și fibrelor 
sintetice, a hidrocarburilor, menite să 
contribuie la creșterea gradului de 
■prelucrare și la valorificarea superi
oară a unor materii prime și mate
riale. Dar tot atit de importante au 
fost deficiențele în colaborarea cu u- 
•nitățile din cadrul altor ministere. De 
pildă, o serie de. beneficiari, rie-au .. 
'âșlgtffăt cu întirzîere documentația 
de . execuție a utilajelor-unicat, .ceea 
ce a dereglat într-o măsură însem
nată programele de pregătire a fa
bricației și de aprovizionare tehni- 
co-materială. De asemenea, indepen
dent de aceasta, o serie de furnizori

din metalurgie și chimie nu și-au 
respectat cu promptitudine și inte
gral obligațiile contractuale privitoa
re la livrarea anumitor sortimente 
și tipodimensiuni, de metal, materia
le și piese. Cauzele la care m-am 
referit se regăsesc și în situația al
tor produse restante, cum sînt va
goanele, autovehiculele, motoarele e- 
lectrice ș.a. în acest an, avem de 
realizat, față de anul 1979, o creș
tere importantă a producției de u- 
tilaje tehnologice — cu circa 170 000 
tone. De asemenea, urmează să fa
bricăm de peste două ori mai mult 
utilaj minier, cu 36 la sută mai mul
te produse de mecanică fină si ac
ționări hidraulice, cu 28 la sută mai 
multă electronică industrială, cu 47 
la sută mai multe mașini-unelte.

Pentru a crea condițiile de pro
ducție necesare s-a luat măsura ca, 
pe lingă unitățile specializate, să fie 
atrase la fabricarea utilajelor tehno
logice și alte unități constructoare de 
mașini. Totodată, prin plan avem 
asigurată baza materială a producției 
și acționăm la furnizorii noștri de 
materiale și, in special, de metal 
pentru respectarea cu strictețe a re
partițiilor și contractelor. Pentru 
utilajele tehnologice, pînă la această 
dată, am primit documentațiile de 
execuție în proporție de peste 90 la 
sută.. Marea majoritate a unităților 
constructoare de mașini au cunoscut 
din vreme sarcinile de plan, ceea ce 
le-a dat posibilitatea să-și organizeze 
și programeze rațional fabricația în 
secțiile de producție. Avem deci con
vingerea că o serie de neajunsuri 
din anii trecuți vor fi evitate în anul 
1980, contind și pe o .conlucrare mat 
fructuoasă cu furnizorii și beneficia
rii noștri.

— In interviurile acordate la acest 
început de an ziarului „Scinteia", mi-

în municipiul Giurgiu a In
trat in funcțiune o nouă între
prindere de panouri prefabricate 
din beton pentru locuințe; cu o 
capacitate anuală de 2 000 apar
tamente, executată de Grupul 
de șantiere Sud al TCIAz— 
București. Noua unitate, al că
rei proces de fabricație este au
tomatizat, realizează pe benzile 
de producție apartamente com
plete cu panouri de fațadă ,și 
elemente spațiale finisate, pre
cum și numeroase tipuri de pre
fabricate industriale. (Lucian 
Ciubotarul.

COMBINATUL CHIMIC

RÎMNICU VÎLCEA

Zilnic, depășiri 
de plan

In prima săptămînă a acestui 
an. colectivul de oameni ai mun
cii din cadrul Combinatului chi
mic Rîmnicu Vîlcea a realizat 
producții record, totalizînd pes
te plan 136 tone P.V.C., 62 tone 
solvențl clorurați. 80 tone buta
nol, 48 tone octanol, 64 tone pro- 
penoxid etc., a căror valoare în
sumează 5 159 000 lei. Vești bune 
și de la obiectivele care au in
trat în funcțiune in ultima parte 
a anului trecut. Noua instalație 
de acid II etil hexanoic, care a 
fost concepută și proiectată de 
specialiști din cadrul Centrului 
de cercetări produse anorganice 
Rîmnicu Vîlcea și Institutul de 
cercetări chimice București, pro
duce în ' prezent' la 'capaâtaîea 
maximă, iar instalația de 
diizocab se află în pragul atin
gerii parametrilor proiectați. 
(Ion Stanciu).

Cu un șold sprijinit ferm 
pe șoseaua națională care 
duce de la Arad la Na-, 
diac, oraș de frontieră din 
cel mai îndepărtat vest al 
tării, și cu celălalt șold 
alunecînd moale spre lunca 
Mureșului, Pecica este
o imensă comună, de cim- 
pie arădeană, cu un I.A.S. 
Erou al Muncii Socialiste, 
cu cinci cooperative 
cole de producție, 
tașe — una dintre 
„Avîntul", fiind 
de un președinte și el 
Erou al Muncii Socialiste 
— cu mii de hectare pe 
care triumfă porumbul și 
griul, cu vite numeroase și 

' productive ; pe scurt, loca
litatea arhicunoscută nu 
numai printre agricultori, 
cea care din trecut aduce 
faima unei pîini albe, zdra
vene și indestulătoare, re- 
proiectînd-o pe pînza viito
rului prin imaginea 
perității 
astăzi. 
Pecică 
pirație 
piară, 
Constantin Pană, în timpul 
liber fin cititor de litera
tură. și secretarul ad
junct al comitetului co
munal de partid. Augustin 
Pop. sînt. gata — cu statis
tici proaspete în mină — să 
o ateste și să o ilustreze în 
cifre si date impresionante, 
veritabile trofee ale mun
cii și ale organizării pro
ducției.

Dar mai este, simultană, 
o Pecică mai puțin im- 

' punătoare, mai discretă, o 
Pecică a activităților in
dustriale (intr-un perimetru 
agricol), a „serviciilor către 
populație", a rețelei co
merciale . puse la punct, Rezultatul: î„ T?" 

, a inițiativelor, cooperatiste, cu un model sau. două, ex- 
.aparent ' mărtinte, -menite- p0I,|.Qj , jn 1979. se lucrează 

eu precădere pentru export 
(între timp, au fost omolo
gate 66 de modele) în Sue
dia. în Olanda. în R.F.G., In

agri- 
frun- 

ele, 
condusă 

și

pros- 
„milionare" de 

Este, această, o 
„majoră", cu resr 
de nuvelă exem- 

pe care primarul

Româ-

faptul 
mașini 
ai cin- 
și ju-

GÎND SI FAPTĂR

fiind câ pe scena ei apar 
cu preponderentă perso- 
naje-femei, fostele „cas
nice" cu orar complet de 
24 de ore din 24, și fetele, 
capabile de o promptă ca
lificare la locul de muncă.

Ceea ce atrage atenția 
trecătorului prin Pecica. in 
zilele de lucru, este puzde
ria de biciclete și mai ales' 
a celor aliniate în rastelele

italia, cam 136 000 de coșuri, 
abajururi, aplicuri etc. in
tr-un an. Munca se desfă
șoară in „faze" : pregăti
rea nuielelor (fierbere, de- 
cojire etc.), confecționa
rea ■ structurilor, împleti
rea propriu-zisă, finisarea. 
Fiindcă văzusem la un 
festival de protecția mun
cii un film in care se pro
punea înlăturarea „auto-

Pecica-o comună
a măiestriei
artizanale

de Florian POTRA

, să nu lase nefructificate re
sursele locului, ca putere 
de muncă umană și ca zes
tre naturală. Dacă vrem, o 
Pecică mai „feminină", dat

(Continuare în pag. a IH-a)

întreprinderea „Saro" Tîrgoviște. Se pregătește un nou lot de strunguri pentru export Foto : S. Cristian
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Caratele hărniciei
Dacă în comuna Ru- 

șetu, județul Buzău, 
întrebi de tractoristul 
Ion Moise, s-ar putea 
să nu pririiești un răs
puns exact. Dacă pre
cizezi insă că-l cauți 
pe „Bulgăr de aur", ti 
se va spune imediat 
unde este și vei 
auzi, invariabil, adao
sul „bun băiat !“. S-a 
întimplat. cu ani in 
urmă, ca cineva, nu se 
mai știe cine, să ex
clame cu admirație 
pentru hărnicia lui : 
„Măi frate, dar Ionică 
ăsta-i ca un bulgăr de 
aur, nu alta !“. Și așa. 
din răsucirea acestor 
vorbe, porecla s-a 
transformat in renume 
Toată lumea din 
șețu știe că este 
tractorist priceput, 
amănunte 
am aflat 
ședințele 
unic agroindustrial. Ni- 
colae Seicaș.

— E cam greu de 
spus unde-l puteti 
găsi. A terminat de 
pregătit 30 de hectare 
pentru legumicultură. 
legumicultura fiind 
specialitatea lui. Dar 
unde nu poate fi găsit! 
în atelierul de repara
ții? Acolo. La tocatul 
furajelor pentru siloz? 
Și aici. La căratul în
grășămintelor natura
le? De asemenea, Este 
veste tot acolo unde-i 
nevoie.

— Totuși, cum 
explică prezenta lui 
sectoare diferite ?

— Simplu. Știe că in 
agricultură un gospo
dar nu trebuie 
limiteze numai 
cultură, in cazul 
legumicultură. 
dealtfel, obține mereu 
vremii — pe județ și 
pe tară. Oricum, acolo 
unde este el. comunis-

să se 
la o 
lui la 
unde.

despre 
de la pre- 
consiliului

problemele 
totdeauna

se 
in

tul Moise, 
se rezolvă 
bine.

Ca mecanizator, pri
ma lui pasiune rămâne 
tractorul. De curînd a 
primit unul nou. Nu 
fără stringere de ini
mă, însă, s-a despărțit 
de vechiul său L 400, 
pe care l-a condus 
zece ani. în acest răs
timp nu l-a dat ni
mănui. Cind îl repara, 
că oricum se măi stri
ca, nimeni nu-și dădea 
seama. Pe lîngă trac-

tor, „Bulgărașul“ știe 
să folosească cu pre
cizie, in funcție de 
culturile respective, o 
mulțime de agregate : 
semănătoarea, modela
torul.
mașina 
cartofi, 
mașina 
tere a 
mașina 
zare si altele. Dar 
numai atit. El și-a în
sușit și temeinice cu
noștințe agrotehnice. 
Cum? tnvățind cu sirg. 
Și in pauzele de lucru 
poate fi văzut cu o 
carte de specialitate 
în mină. Iar ceea 
ce știe nu păstrează 
numai pentru el. De 
aceea este chemat de 
alte echipe să dea un 
sfat, chiar să pună 
umărul cind e nevoie. 
O face cu plăcere. Și 
cu discreție. Fiindcă 
Moise are nu numai 
mîini de aur. ci și o 
inimă de aur.

Blajin din fire, nu 
suportă vrajba, neîn
țelegerea. Așa că acolo 
unde apare cite o neîn
țelegere este si el pre
zent : pentru a lămuri 
lucrurile, pentru 8 po
toli spiritele. Dorește 
ca intre tovarășii lui 
de muncă să fie bună 
înțelegere si respect, 
însușiri comuniste, pe 
care oamenii le apre
ciază in carate.

combinatorul, 
de plantat 
cultivatorul, 

de comba- 
dăunătorilor, 

pentru _ fertili- 
nu

C. VARVARA
Desen de T. ISPAS

din fata unor edificii mai 
arătoase : peste o sută, de 
pildă, la intrarea în atelie
rul de împletituri al coope
rativei meșteșugărești lo
cale. Președintele aces
teia, , Gheorghe Chevere- 
șan, înainte, de a intra 
amindoi în secțiile „în
treprinderii", imi evocă — 
nu fără un anumit lirism 
— începuturile : cineva, 
nu se mai știe cine, ca 
într-o legendă, prin 1957, a 
avut ideea să folosească 
răchita de pe malul Mu
reșului, apelind la cei doi 
sau trei meșteri pricepuți 
în materie „pe plan local".

în 1959 începe,

matismului" și a efectelor 
sale nocive, alienante prin 
perindarea lucrătorilor in 
diferitele porțiuni de fa
bricație, îi comunic obser
vația celui ce mă înso
țește : premeditat sau
spontan, și la Pecica — 
îmi răspunde — se petrece 
o schimbare periodică de 
locuri, ceea ce duce. îu- 
tr-adevăr, la atenuarea mo
notoniei și la împrospăta
rea randamentului. Sem
nificația cea mai impor
tantă a acestei inițiative 
cooperatiste stă. însă, in 
faptul că aproape două sute 
de femei 
calificate 
că) au 
iasă din
de „casnică", 
pită de bucătărie, să 
tribuie la creșterea buge-

(de toate virstele, 
la locul de mun- 
posibilitatea 
stricta condiție 

exclusiv li- 
con-

tului familial, să aibă un 
statut social mai ridicat.

Ce-i drept. Împletitoa
rele de produse artizanal- 
„artistice" ciștigă ceva ma’ 
puțin decît lucrătoarele de 
la abatorul de păsări, 
fiindcă și munca acestora 
din urmă e mai grea. Ex- 
teriorizind o mindrie pro
porțională cu statura sa fi
zică. deosebit de prestanță, 
Gheorghe Moholea. inginer 
zootehnist și fiu al satului, 
îmi pomenește, cu toate ac
tele în regulă, de o retribu
ție medie lunară de 1 760 
de lei. ceea ce nu e rău 
deloc. Și această „indus
trie locală" a răsărit oare
cum din nimic, inainte cu 
trei ani, adaptîndu-se „din 
mers" cîteva clădiri deza
fectate, pentru ca acum să 
ruleze o „cifră de afa
ceri" de zeci de 
aprovizionind mai 
județe deodată. Și 
importantă și 
tivă e oferta de 
stabilă și rentabilă, 
femeilor, în număr atit de 
ridicat la Pecica. unde 
trăiesc în deplină frăție 
și solidaritate de idealuri, 
14 000 locuitori români și 
maghiari.

Schema activităților pro
ductive „minore" e 
pletată cu secția de 
bilă a fabricii din Arad, 
unde se execută 
rul complex al 
„tineret" din 
„Nina". rațional, 
agreabil și, mai 
competitiv pe piața euro
peană. Și în acest Ioc, la 
jumătatea parcursului din
tre abatorul de păsări și 
Casa- agronomului, îngri
jit lăcaș de perfecționare a 
cadrelor,. sși « în acest loc, 
multe femei, foarte înde- 
mînatice, in special- pentru 
lucrările de finisare (bună
oară, de aplicare manuală 
a ornamentelor).

o ..cifră de 
milioane, 

multe 
aici, 

semnifica- 
muncă, 
făcută

com- 
mo-

mobilie- 
variantei 
modelul 
elegant, 

cu seamă.

(Continuare în pag. all-a)

Învățămîntul superior
în fața noilor imperative

ale calității

și diverse... dar utilizarea lor - insuficientă
VALORIFICAREA POTENȚIALU

LUI INTELECTUAL AL LOCA
LITĂȚILOR. Este pe deplin verifi
cat de viață faptul că eficiența acti
vității de formare a concepției mate- 
rialist-științifice despre lume și viață 
este in directă relație cu folosirea 
unui registru bogat de forme și mij
loace de inrîurire a conștiințelor, cu 
organizarea unor acțiuni educative 
adecvate cerințelor, preocupărilor și 
nivelului de pregătire al fiecărei 
categorii de oameni ai muncii. Expe
riența organizațiilor de partid din 
județul Dîmbovița pune în lumină, 
în acest sens, unele aspecte . demne 
de reținut. Este de remarcat inainte 
de toate preocuparea comitetului ju
dețean de partid de a lărgi Șfera de 
cuprindere a activității de educație 
materialist-științifică, de a intensifica 
această activitate mai ales in satele 
aparținătoare comunelor, pînă mai 
deunăzi ocolite de programele edu
cative, ce se organizau de regulă la 
centrele de comună. Iată și cîteva 
argumente in sprijinul acestei afir
mații. în fiecare dintre satele jude
țului a fost repartizat cite un 
al comitetului județean de 
și al Organizațiilor de masă 
ștești. avînd ca sarcină șă ...

aici cel puțin două

plice diferite fenomene din natură, 
să combată superstițiile, credințele 
mistice, acestea organizează diverse 
experiențe de laborator, care sint 
urmărite de public cu mult interes, 
în unele licee au luat ființă brigăzi 
științifice ale elevilor, care susțin 
acțiuni cu reală forță de convingere 
atit în fața colegilor, cit și a consă
tenilor.

Au fost, de asemenea, organizate, 
practic în fiecare comună, cursuri

Însemnări din județul
Dîmbovița

activist 
partid 

și ob- 
inițieze 

ac-lunar 
țiuni educative, să dinamizeze efor
turile factorilor' locali în această di
recție.

în același scop, comitetul județean 
de partid a avut în vedere activiza
rea și valorificarea potențialului inte
lectual din fiecare localitate. în cele 
mai multe comune s-a înființat cite 
o brigadă științifică, ce înmănun
chează cadre didactice, medici, spe
cialiști agricoli care activează aici ; 
de regulă, odată cu expunerile și răs
punsurile la întrebări menite să ex-

ale universităților cultural-științifice 
— 501 Ja număr, urmate de peste 
cincisprezece mii de oameni ; în ca
drul lor o pondere însemnată dețin 
cursurile de popularizare a științei 
și tehnicii, slujind lărgirii orizontului 
științific al oamenilor muncii de la 
sate.

Să mai amintim tot aici preocupă
rile pentru inițierea unor acțiuni 
educative ta punctele de exploatare 
forestiere și petroliere, situate de re
gulă în locuri mai izolate ; periodic 
activiști de partid șl de stat, lucră
tori ai întreprinderii cinematografice 
se deplasează In mijlocul muncitori
lor petroliști și forestieri, realizînd 
manifestări educative complexe — 
informare politică, instructaje pe 
teme de protecție a muncii,; răspun
suri la întrebări, vizionarea unui 
film documentar științific etc.

MANIFESTĂRI EDUCATIVE CU 
LARGĂ AUDIENȚA LA PUBLIC. 
Această activizare a potențialului 
cultural-artistic al localităților rurale 
s-a repercutat favorabil asupra lăr
girii paletei de forme menite să con
tribuie la popularizarea cunoștințelor 
științifice, la combaterea manifestă
rilor de misticism și obscurantism. O 
largă audiență la public au astfel 
programele susținute de brigăzile ar
tistice de pe lîngă căminele cultu
rale de la Gura Șuții, Dragodana, 
Pucioasa, Comișani, care satirizează 
mentalități înapoiate, aspecte ale 
misticismului, superstițiile, cazurile 
de neparticipare la muncă etc. Ecoul 
unor asemenea programe a determi
nat factorii responsabili să le asigure 
o pondere mai importantă și in re
pertoriile altor brigăzi artistice.

O puternică forță de inrîurire au, 
de asemenea, serile de calcule eco
nomice organizate la căminele cultu
rale, care înfățișează sugestiv, con
vingător, cu date din activitatea coo
perativelor de producție locale, dina
mica producțiilor agricole și, pe 
această bază, creșterea veniturilor 
țăranilor cooperatori. Deși ele nu au 
ca obiectiv direct formarea convinge
rilor materialiste, prin concluziile pe 
care le degajă — obținerea unor pro
ducții tot mai mari se află în legă
tură cu calitatea muncii fiecăruia, 
cu modul în care sînt aplicate regu
lile științei agrotehnice, absențele in 
muncă in toiul campaniilor agricole, 
indiferent de cauza lor, se „răzbună", 
dijmuind recoltele și deci veniturile 
fiecăruia etc. — ele concură la să
direa și consolidarea unor asemenea 
convingeri.

Silviu ACHIM
(Continuare în pag. a IlI-a)

A devenit un fapt curent ca în dez
baterile specialiștilor de pretutindeni, 
învățămîntul nostru superior să fie 
luat ca sistem de referință și, drept 
urmare, analizat cu atenție sub toate 
aspectele și manifestările sale, adop
tat chiar ca model. Conceptul româ
nesc de integrare a învățămîntului 
superior cu cercetarea și producția, a 
cărui elaborare și aplicare emană, 
cum îndeobște se cunoaște, din gîn- 
direa creatoare, revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, este sis
tematic invocat și apreciat pentru ca
litatea sa de a asigura o largă des
chidere și receptivitate față de reali
tățile social-economice și, 
prospectarea necesarului de cadre și 
mobilitatea profesională a acestora, 
întărirea educației permanente.

Realizările învățămîntului nostru 
superior, sugestii
le metodologice 
pe care acesta le 
oferă cu privire 
la determinările 
reciproce dintre 
structurile social- 
economice și pre
gătirea cadrelor 
specializate necesare se înscriu în 
ansamblul inițiativelor și mijloa
celor prin care România socialistă se 
afirmă în conștiința umanității ca 
factor de progres, pace, dezvoltare li
beră și independentă pentru toate po
poarele lumii. Iar interesul crescind 
al organismelor și instituțiilor de în- 
vățămînt, al specialiștilor și tineretu
lui studios din alte țări pentru for
mele, metodele și calitatea pregătirii 
noilor generații ne întăresc încrede
rea că experiența românească în 
acest domeniu va întruni, .in anii ce 
vin, o audiență tot mai largă.

Documentele Congresului al XII-lea 
al partidului asigură — drept conse
cință. dar și premisă a dezvoltării 
multilaterale a țării noastre in etapa 
actuală și in perspectivă — extinde
rea 'învățămîntului superior, cu deo
sebire a învățămîntului tehnic pentru 
ramurile cu cea mai rapidă dezvol
tare, principala atenție acordîridu-se 
conținutului acestuia, integrării orga
nice, așadar intens creatoare, cu pro
ducția și cercetarea, pregătirii temei
nice a studenților, pe măsura progre
sului tehnico-științific tot mai rapid. 
Imperativele calității, pe care secre
tarul general al partidului le-a pus 
in fața tuturor domeniilor de activi
tate comportă astfel o acuitate deose
bită pentru învățămîntul superior, 
chemat să sprijine efectiv, dar, tot
odată, să și premeargă structurile so
cial-economice în continuă dezvoltare 
și perfecționare.

In această perspectivă se pun, 
evident, probleme noi și deosebit de 
complexe, a căror soluționare trebuie 
să fie 
rea de 
sitare, 
ciență 
cializări ; perfecționarea planurilor și

implicit,

Prof. dr. docent 
Gheorghe BUZDUGAN 

membru corespondent al Academiei

optimă : elaborarea și aplica- 
noi forme și structuri univer- 
cu un grad superior de efi- 
socială ; trecerea la noi spe-

programelor de studiu ; introducerea 
de metode și mijloace pedagogice mai 
perfecționate etc. Soluționarea opti
mă a unor asemenea problemei nu 
poate fi realizată decît în baza unei 
asidue cercetări în domeniu, condi
ție prealabilă a diverselor 
sau perfecționări în materie 
țămînt superior.

Iată de ce considerăm că, ... .. 
condiții, devine tot mai actuală ne
cesitatea, în țara noastră, a unei 1 in
stituții specializate în cercetarea 1 ști
ințifică a învățămîntului superior, a 
problemelor și perspectivelor aces
tuia, cercetare aptă să stimuleze mo
dernizarea învățămîntului superior, 
informarea operativă asupra progre
selor semnificative obținute pe plan 
internațional, asțipra tendințelor j ca
racteristice în diferite locuri și în] di

verse etape. O 
- — astfel de unitate

de cercetare ști
ințifică ar putea 
desfășura. după 
părerea noastră, 
investigații în pro
blemele generale 
referitoare la re

lația Învățămîntului superior cu 
societatea ; studii și proiecte pri
vind noile planuri de învățămînt, 
programe-cadru de studiu, metodica 
cursurilor, practica productivă și ac
tivitatea de cercetare a studenților 
etc. ; activități de documentare, prin 
organizarea unei biblioteci de spe
cialitate, prin publicarea unor mono
grafii tematice și prin editarea unei 
publicații periodice ; organizarea de 
reuniuni pe anumite teme în dome
niu (comisii sau grupe de lucru, 
schimburi de experiență, colocvii, 
simpozioane, congrese etc.) ; activita
te de relații internaționale (partici
pare la activitatea unor organisme de 
lucru sau asociații de specialitate cu 
caracter internațional, participarea 
la manifestări științifice internațio
nale. schimb de materiale documen
tare, de informații și publicații pe
riodice) .

Pentru început, o unitate cu acest 
profil ar putea să funcționeze în ca
drul unei universități sau al unui in
stitut, cu un număr restrîns de spe
cialiști care să efectueze jumătate 
din normă la catedră, iar cealaltă ju
mătate în cadrul colectivelor de cer
cetare pentru problemele învățămîn- 
tului superior. Din cite cunoaștem, 
Institutul politehnic din București, cu 
specializări multiple și cadre din sec
toarele de bază ale industriei, ar 
putea să ofere condiții optime pen
tru organizarea unui astfel de nucleu 
de cercetare.

In climatul de intensă efervescență 
creatoare, prilejuit de Congresul al 
XII-lea al partidului, avem datoria 
să gîndim necontenit la viitorul pa
triei noastre și să acționăm astfel 
încît acesta să prindă statornic, dar 
și cu un ceas mai devreme, contu
rurile dorite.

inovații 
de învă-

în aceste
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„După absolvirea școlii 
încadrat la Depoul C.F.R. 
Arad, apoi este promovat 
chist de locomotivă, iar

I
I
I
I
I

este 
din 
fo- 

___  _ __________, __  _ mai 
tirziu mecanic de locomotivă"... 
Așa își încep tovarășii de la 
Depoul C.F.R. Pitești scrisoarea 
pe care o adresează rubricii 
noastre. Aflăm, de asemenea, 
din aceeași scrisoare, că zilele 
trecute, la remorcarea trenului, 
mecanicul Ion Gri. Tufă a fost 
felicitat călduros de tovarășii 
săi de muncă cu ocazia par
curgerii a 2 milioane de kilo
metri pe calea ferată română. 
Și, foarte important : în 30 de 
ani de cind este mecanic, I. Gh. 
Tuță n-a avut nici o deficiență, 
trenul lui n-a întirziat niciodată 
din vina mecanicului.

Dacă e așa. „La multi ani, 
nene Tuță, și mai umblă încă pe 
atiția kilometri prin tară !“

I

I
I
I
I
I
I

I Un statistician I
I curios

I 5l
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I
I
i
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De la începutul anului 1979 
pină acum, magazinul etalon de 
prezentare și desfacere a mobi
lei din municipiul Rîmnicu 
Vilcea a vindut mărfuri in va
loare de... Dar ce poate spune 
cititorilor valoarea ? Un statisti
cian curios a făcut citeva calcu
le pe care ni le-a trimis șt 
nouă. Pentru încărcarea și 
transportul din cele 35 de fabrici 
de mobilă din țară a celor 3 000 
garnituri de sufragerie. 3 500 
garnituri de bucătării,. 500 gar
nituri pentru tineri, au fost ne
cesare nu mai puțin de 17 000 
vagoane. Altfel spus, pentru lo
cuințele vîlcenilor s-a adus mo
bilă care a încăput într-tm 
tren lung de 17 kilometri !
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Cu mîna dreaptă
N-am crezut că medicii noștri 

au ajuns la asemenea perfor
manțe incit dintr-un om aproa
pe ciung să facă unul valid. Mă 
gindesc ce ar fi însemnat pen
tru mine, ne scrie Petre Beju, 
din București, ca să rămin fără- 
mina dreaptă. In urma unui ac
cident — ale cărui detalii nu au 
importanță — am fost rănit atit 
de rău incit singura „salvare" 
pentru mine era amputarea bra
țului. Și totuși, la Spitalul de 
chirurgie plastică și 
torie din București 
fia . a dat rezultate, 
mi-a fost recuperai atit de bine 
incit in aceste momente vă 
scriu cu el, cu mîna dreaptă. 
Sint fericit că trăiesc intr-o țară 
în care oamenii, indiferent de 
profesie, își fac atit de conștiin
cios datoria.

repara- 
opera- 
brățul
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O remorcă 
de la...
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„Moș Gerilă
„Moș Gerilă" a avut în 

sa bogată și... remorci. Și mici 
pentru copii, dar și una mare 
metalică de... 5 tone. Prevăză
tor, moșul i-a dat și un număr 
de înmatriculare : 21-BZ-2 603.
Spre delectarea copiilor, nu și al 
șoferilor amatori și profesio
niști, a parcat-o pe locul de re
fugiu al stafiei de benzină de la 
intrarea (dinspre Sighișoara) in 
municipiul Tg. Mureș. Dar co
piii, cum sint copiii, preferă 
dulciurile in loc de remorci. 
Drept care, de mai bine de o 
lună de zile, darul (adus din... 
Buzău) a ajuns obiect de muzeu 
in aer liber. Ploile, zăpada, în
ghețul au împietrit remorca, 
transformînd-o intr-un monu
ment al neglijenței și nepăsării. 
Acum, Miliția județului Mureș 
caută proprietarul din Buzău. 
Cine poate da relații ?

tolba
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țâră pușca
Iarna a intrat în drepturi de

pline și pe cuprinsul județului 
Suceava, iar stratul de zăpadă 
atinge în numeroase locuri 
grosimi considerabile. / Grijulii 
ca întotdeauna, vînătorii și-au 
agățat puștile in cui și au por
nit sus la munte, la treabă. 
Vinători fără pușcă ? Chiar așa. 
Ei au plecat să asigure cerbi
lor și căpriorilor — fala Tării de 
Sus — hrana cea de toate zilele. 
Au administrat pină acum in 
terenurile de vînătoare 3S8 tone 
fînuri,' 78 tone frunzare, 60 tone 
fructe, iar — pentru ca'ospățul 
să fie cit mai gustos — și peste 
30 tone sare. Spre toamnă, 
spun ei, vînatul va fi la... „înăl
țime".

I
I
I
1
!
I
I

l
I
I
I
I
I
!
I

Cine răspunde?
Zi cețoasă de iarnă, precipi

tații atmosferice. La Exploata
rea minieră Leșu 
obișnuită 
Deleanu 
dhtoria. ____ __  ____ ___  ~
linie ferată de incintă. Deodată, 
e trîntit la pămint de două va
goane încărcate. In drum spre 
spital a încetat din viață. S-ar 
putea spune că Gh. D. e vinovat 
pentru că nu s-a asigurat din 
timp. Dar cum se face că va
goanele încărcate veneau fără 
nici un avertisment pe o linie 
ferată din incinta exploatării ? 
Inspecția de stat pentru pro
tecția muncii ne informează că 
„ele au fost scăpate" pe planul 
înclinat al terenului. Deci nor
mele de protecție a muncii au 
fost nesocotite în colectiv. Ceea 
ce demonstrează slaba eficiență 
a instructajelor.

Ursului, zi 
de lucru. Gheorghe 

își făcea că de obicei 
Vrea să traverseze o

I Rubrică realizata de
Gh. GRAURE
și corespondenții „Scînteii
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Spiritul civic
A trecut puțin timp de la consti

tuirea organizațiilor proprii și alege
rea noilor consilii comunale, orășe
nești și municipale ale Frontului Uni
tății Socialiste. în ce măsură s-a tre
cut la înfăptuirea programelor de 
măsuri adoptate, la mobilizarea oa
menilor muncii, a cetățenilor pentru 
obținerea de noi succese în cinstea 
celui de-al doilea Congres al F.U.S. ? 
Discutăm pe această temă cu tovară
șa Ruxanda Simionică, secretară a 
Comitetului municipal de partid 
Galați, președinta consiliului munici
pal al F.U.S. :

— Sarcinile pe care le au de reali
zat oamenii muncii în anul 1980 sînt 
deosebit de importante, ele decurgînd 
firesc din obiectivele mobilizatoare 
ce revin județului Galați in acest ul
tim an al cincinalului. Pentru edifi
care, să menționez doar cîteva din 
cele ale colectivelor. întreprinderilor 
gălățene. Este vorba despre realiza
rea, în acest an, a 13 nave și a noii 
platforme de foraj marin, a 86 500 mp 
tablă și benzi cositorite, a 85 000 tone 
profile formate la rece, 183 000 mc 
prefabricate din beton ș.a., alături de 
importante obiective sociale, între 
care 3 400 de apartamente, 1 000 de 
locuri în grădinițe și internate, 32 
săli de clasă etc.

— Iată deci cîteva din sarcinile 
acestui an. Cum s-a trecut la înfăp
tuirea. lor?

— începutul noului an a coincis cu 
o etapă de concentrare a forțelor din 
unitățile economice pentru realizarea 
unor obiective deosebite. La șantierul 
naval, de pildă, se acționează pentru, 
finalizarea pregătirilor în vederea 
lansării celei de-a doua platfor

me de fbraj marin „Orizont". 
Colectivul întreprinderii navale de 
elice — TNETOF — realizează în 
continuare, alături de numeroasele 
tipuri de elice navale, să le zicem 
obișnuite, pregătiri în vederea turnă
rii celei de-a doua elice pentru nave 
de 150 000 tdw. Asemenea debuturi 
de producție consemnează și lami
norul de tablă, întreprinderile meca
nică navală, mecanică de echipament 
hidraulic, „Textila" și alte unități

tone metal pe navă. întreprinderea 
laminorul de tablă valorifică anual 
15 000 tone metal prin debitarea unor 
table declasate, provenite de la com
binatul siderurgic, iar trustul de con
strucții va economisi 15 000 mc nisip 
la 6 000 de apartamente prin înlocui
rea, la unele lucrări, a nisipului cu 
zgură expandată, provenită de la 
combinatul siderurgic. Aș dori să 
precizez că la aceste acțiuni partici
pă cele mai diferite categorii de oa

ORGANIZAȚIILE F.U.S. ÎN ACȚIUNE

economice gălățene. Sînt obiective 
pentru a căror înfăptuire acționează, 
prin mijloacele ce le sînt proprii, și 
organizațiile proprii ale Frontului 
Unității Socialiste.

— In programul de măsuri adoptat 
la recenta conferință municipală a 
F.U.S. există prevederi privind eco
nomisirea de materii prime, materia
le, combustibil și energie, precum și 
altele, referitoare la valorificarea re
surselor secundare. S-au inițiat ac
țiuni în acest sens ?

— Rezultate pe această linie au 
existat și înainte de alegerea noului 
consiliu municipal al F.U.S.. , ele fiind 
preluate și îmbogățite în Ultima vre
me. La întreprinderea mecanică’na
vală, prin reoroiectarea unor meca
nisme și agregate, se. realizează o e- 
conomie de 70 tone metal Ia fiecare 
navă, iar la șantierul naval, prin uti
lizarea unor noi procedee de debitare 
a tablelor, se obțin economii de 360

meni ai muncii — comuniști și ne
membri de partid, membri ai noilor 
organizații ale F.U.S., tineri, membri 
de sindicat, femei — adică reprezen
tanții marii majorități a organismelor 
eornoonente ale F.U.S., succesele lor 
fiind dedicate apropiatului Congres 
al ÎT.U.S. și alegerilor de deputați-

— Cum au fost antrenați la acțiuni 
cetățenii din cartiere ?

. — La puține zile după constituirea 
organizațiilor proprii ale F.U.S. din 
cartiere, membrii acestora au trecut 
la acțiuni nu foarte spectaculoase, de 
anvergură, dar deosebit de utile, lo
cuitorilor. De pildă, membrii organi
zației F.U.S. din cartierul Țiglina 
III-C au întreprins, in luna decem
brie, acțiuni de colectare a hirtiei și 
sticlelor. Aceeași organizație a între
prins și cîteva acțiuni de înfrumuse
țare și gospodărire a zonei în oare 
se află. Astfel de exemple a mal ofe

rit și activitatea altor organizații ale 
F.U.S. de cartier, precum numărul 9 
și 14 centru etc. în acest an, în ca
drul programului de acțiuni patrio
tice pentru înfrumusețarea și gospo
dărirea municipiului s-au prevăzut 
amenajarea ă 20 microbaZe sportive, 
ștranduri, solarii și' terenuri de joacă, 
plantarea a 100 000 arbori și a 5 km 
gard viu, amenajarea și întreținerea 
a 30 hectare spații verzi ș.a. Sintem 
convinși că vom beneficia din plin la 
realizarea acestor obiective de apor
tul organizațiilor proprii ale F.U.S. 
din cartiere, de participarea oameni
lor muncii, a tuturor locuitorilor Ga- 
lațiului.

— O ultimă chestiune s-ar referi la 
activitatea de educație politică, la ac
țiunile pe care le organizați. Ce ne 
puteți spune in acest sens ?

— Aș menționa, mai intîi, o consfă
tuire legată de munca politică de la 
om la om în sprijinul realizării sar
cinilor economice din cadrul unui 
program special de acțiuni, cu parti
ciparea tuturor factorilor de educație, 
care se adresează, celor mai diferite 

■categorji de cetățeni. Doresc să pre
cizez că sîntetti totuși încă la'început 
cu transpunerea în viață a sarcinilor 
privind creșterea rolului F.U.S. in 
viața social-politică. cu realizarea 
propriilor hotărîri.. Dar dorim să am
plificăm continuu acest început, pen
tru . a face mai. prosperă, mai înflo
ritoare viața municipiului și a locui
torilor. săi.

Convorbire realizată de
Dan PIAEȘU 
corespondentul „Scînteii"

Cuvîntul cititorilor
CUVlNTUL 

OAMENILOR MUNCII

Locul obiectelor de metal inutile
A

— /w
Citind nu de mult în „Scînteia" 

opinia unui cetățean referitoare la 
importanța colectării de hîrtie și 
metale pentru economia națională, 
am devenit mult mai grijulie 
față de acestea, chiar în calitate 
de gospodină. Dacă pentru hîrtie 
există o tonetă in apropierea blo
cului nostru (cîte cutii de car
ton, de exemplu, nu trec prin 
mina unei gospodine !), pentru 
metale nu există nimic amenajat. 
Nu doresc să am remușcări că 
mai arunc la coșul de gunoi fru
musețe de cutii metalice (de con
serve, de compot, capace etc.) ; de 
aceea le adun într-un colț ai bal
conului (noroc că am două bal

circuitul economic /
coane mari), dar cînd am să vreau 
să le depun, unde mă duc cu ele ?

îmi vine în minte o comparație: 
cită lume stă la rînd, chiar și ore 
întregi, pentru valorificarea am
balajelor de sticlă și nu totdeauna 
pentru sume mari !

De cîțiva ani, lingă noi stă ne
folosit localul fostului restaurant 
„Comarnic". Oare n-ar fi nime
rit să devină centru de colectare 
a materialelor și obiectelor uzate 
de tot soiul ?

Ana NEDEEEA
lector universitar, bd. Uverturii 
71-73, scara A, et. 5, ap. 21, 
Sectorul 6, București

Cînd responsabilul este absent

în timp ce autobuzul se 
strecoară de-a lungul Arie- 
șului, printre stîncile sure 
ale Apusenilor. tovarășul 
meu de bancă. Traian Pe
trec din comuna Albac. îmi- 
explică etimologia numelor 
din acest străvechi ținut 
românesc. Toate pornind de 
la niște calități ale oame
nilor. Să zicem, numele de 
Horia. Vine de la „a hori". 
Care a însemnat, pe rînd : 
a fi primul ascultat în ale 
doinitului ; a fi primul in 
hora satului; a fi primul 
în mînuirea țapinei. Pînă 
la Neculai Ursu. care a în
scris acest nume în istorie, 
întruchiplnd setea de „di- 
reptate" din firea moților și 
dîndu-i o nouă rezonanță. 
Ceva mai mult, făcînd din 
Albac, comuna unde s-a 
născut, un nume de luat in 
considerare.

— Ei bine, îmi spune în
vățătorul. astăzi in Albac 
există numeroși „Horia". 
Adică, primii la cîntec, la 
horă, dar mai ales la mun
că. Ei au dat Albacului un 
renume care sună ca o ar
monie nouă în Apusenii 
noștri.

— Cum sună astăzi nu
mele „Albac" in Apuseni ?

— Ca al unei comune

care predă zilnic statului tocmai prin acel „Horia" al 
peste o tonă de carne ; al 
unei comune unde industria 
a pătruns trainic, , prin mă
iestria foștilor meșteri de 
„ciubară". întruchipată în 
întreprinderea locală „Păl
tiniș". unde .se fabrică lăzi 
și butoaie. Comuna,

comunei: Cine sint acești
„Horia “7

— Șă zicem Vasile Fiscu- 
tean, învățătorul pensionar, 
care-și are impînziți .în în
treaga țară „copiii" — ingi
neri și medici, oameni cu ______ __ ________
răspunderi, cărora le-a pus ruia. Peste o mie de fete

să la căminul școlii , de cui- lui organizației proprii a 
tură generală — eu îmi a- . Frontului Unității Socialis- 
mintesc de zilele cind moțul te. Cum sună viitorul nume 
abia putea să asigure fami- • al Albacului ? Reproducem 
liei „farina" pentru o biață numai citeva din propune- 
mămăligă. Ei bine, in acești " '
ani, noul în Albac pătrun
de incepînd cu masa fiecă-

în cursul lunii trecute am bătut 
de două ori drumul Dumbrăveni — 
Sibiu pentru a procura materialele 
sportive necesare pionierilor școlii 
și de fiecare dată m-am întors cu 
mîna goală. Motivul ? în ambele 
zile, responsabilul magazinului 
„Sport" din Sibiu, Sabin Corfar, 
era absent de la serviciu (nu știu 
dacă motivat sau nemotivat). Dar 
nu prezența sa mă interesa, ci 
procurarea materialelor respective. 
Ciudat însă, responsabilul absent 
lăsase, cu limbă de moarte, vînză- 
torilor să • nu onoreze nici o co

mandă de cumpărări cu plata prin 
virament, chiar dacă actul respec
tiv provine de la consiliul jude
țean al organizației pionierilor. 
„Mai încercați !“ — mi-a spus ama
bilă (absurdă amabilitate 1) o vîn- 
zătoare din magazin.

Consider intolerabil acest pro
cedeu de „vînzare" și.refuz să 
cred că el ar avea ceva comun cu 
normele comerțului civilizat.

Prof. Radu TEMPIANU 
Școala generală nr. 2 - 
Dumbrăveni, județul Sibiu

le-a 
Du-

5 000 de locuitori, însumea
ză 16 sate înșiruite pe valea 
Albacului, unde aproape nu 
mai există casă veche, un 
dispensar modern, care a- 
sigură asistentă medicală 
tuturor, două școli genera
le, un cămin pentru elevi 
și multe altele.

Toate acestea mi 
spus „dintr-o suflare"
mitru Bota, secretar al co
mitetului comunal de par
tid. membru al conducerii 
organizației proprii a Fron
tului . Unității Socialiste. 
Ținînd. să .adauge insă, ..că, mele-i sună altfel, 
numele Albăcului este fes- — Știți ce — îmi spunea 
pectat azi in întreaga țară Elisabeta Cioza, bucătărea

condeiul în mină si simțul au învățat de la mine 
„direptății" in suflet. Oa- "■* 
meni care vorbesc de Albac 
prin faptele lor. Sau. să 
zicem, de acea fiică a co
munei, Eugenia Hristea 
Marc, azi medic., care, o- 
dată cu diploma, a adus 
din „țeară" un alt medic, 
pe soțul ei. Gheorghe Marc. 
Multe mame de moți își a- 
mintesc cum au fost aduse 
de ea și de soțul ei la 
casa de nașteri. Anii a- 
ceștia du schimbat intr-atît 
viața Albacului. incit și nu-.

rile făcute la adunarea or
ganizației Frontului Unită- 

. ții Socialiste : crearea unei 
.secții, de mobilă la între
prinderea, locală „Păltiniș", 
căci lemn avem, iar price
perea o formăm ; înfiin
țarea unei secții a. coopera
tivei din ’■ Cîmpeni pentru 
munca artizanală a femei
lor ; pregătirea încă de pe 
acum a forței de muncă 
pentru viitorul șantier al 
microhidrocentralei de la 
Cheia, pe valea Albacului.

— Sint. doar citeva din 
obiectivele pe care oamenii 
Albacului și le-au propus 
— ne spune Pavel Petru, un 
alt membru al comitetului 
organizației Frontului Uni
tății Socialiste, intrebați-l 
pe orice om din Albac ce 
înseamnă..numele comunei 
lui si vă va spune cit a 
muncit el. dar. mai ales, 
cite are de gind să facă. Și 
veți -desluși viitorul nostru,

să facă mîncăruri faine, 
ca., la oraș, dar și pe 
gustul nostru. Sau, dacă e 
vorbă de Albac. știți cine a 
trimis o felicitare de Anul 
nou consătenilor lui 7 Un 
vicecampion mondial la 
haltere. Ion Buta. Dar pof
tiți la complexul comercial, 
la cinematograf, la club, la 
muzeul nostru. Din „Tara 
fără nume", cum se spunea 
Albacului odinioară...

— Noi i-am zice, mai de
grabă, „Albac al viitorului ai comunei. . 
nume" — opinează Dumitru

Laurențiu DUȚĂBile, membru al comitetu-

O comună pe calea urbanizării
Procesul înnoitor pe care-1 tră

iește comuna Ciocile, județul Brăila, 
se regăsește în profundele trans
formări petrecute în toate dome
niile vieții economice și sociale. 
Prin aportul cetățenilor și cu spri
jinul statului au fost construite nu
meroase obiective de interes ob
ștesc, comuna asigurînd locuitorilor 
condiții tot mai bune de muncă și 
viață. S-au construit un cămin 
cultural cu 300 locuri, club și bi
bliotecă, un bloc pentru specialiștii 
comunei, s-a extins rețeaua de ali

mentare cu apă potabilă pe 10 km, 
anul trecut s-au asigurat mărfuri 
prin unitățile cooperației de 
consum in valoare de peste 14 mi
lioane lei. în comună, practic, nu 
mai există case vechi, cetățenii 
beneficiind de însemnate venituri 
din cooperativa agricolă, care 
le-âu permis să-și construiască 
locuințe corespunzătoare cerințe
lor civilizației.

Axarăm CHIVU
Brăila

Un remarcabil prozator
La începutul acestor rîndurl oma

giale aș vrea să-mi exprim părerea 
că un ținut — mai ales în compo
nentele sale spirituale — se caracte
rizează și prin marile personalități 
care s-au născut acolo și în a căror 
creație a intrat cu mii de fibre spe
cificul acelor locuri. Acum 100 de 
ani, la 8 ianuarie, s-a născut, la Or
șova, scriitorul Otto Alscher. Aici 
și-a petrecut cea mai mare parte a 
vieții sale și tot aici, timo de cel pu
țin patru decenii, și-a elaborat opera.

Dintre marii scriitori europeni, 
despre Orșova a scris Hans Christian 
Andersen în cartea sa „Bazarul unui 
poet“s volum ce oglindește călătoria

ții, acest ținut din sudul Banatului 
fiind și locul de acțiune al povesți.ri- 
lor sale. Căsuța din valea împădurită 
de la marginea Orșovei nu a însem
nat pentru Otto Alscher o izolare de 
societate și de problemele umane, cel 
mult constituia pentru el o opțiune 
de viață. Această opțiune 'include în 
primul rînd atașamentul său pentru 
toți cei „umiliți și obidiți", pentru 
valorile umane în permanenta lor 
năzuință- de afirmare. în acest con
text, putem aminti cele nouă.’.romane 
pe care Otto Alscher le-a: scris. Tot 
în acest sens nu putem trece cu ve
derea activitatea publicistică a scrii
torului, mai ales cea din timnul pri-

scriitorului pe 
Dunăre în sus, că
lătorie efectuată 
în 1841. Notațiile 
lui Anderșen sînt 
mai ales 
se prin 
pline de 
față de 
român.

Șs scriitorului I simpatie
poporul ------------------------

_____ Un alt ’ 
mare scriitor, Egon Erwin Kisch, a 
scris în anul 1918 un reportaj plin 
de culoare despre aceste ținuturi. z

Otto Alscher însă (1880—1944) a
trăit și și-a elaborat aici opera care, 
în părțile ei de vîrf, e de valoare eu- ■ 
ropeană. împreună cu Adam Miiller- 
Guttenbrunn, Otto Alscher face parte 
dintre cei mai mari scriitori de limbă 
germană ai Banatului.

Eram ziarist la „Neuer Weg" cînd, 
prin 1966, am început munca de des
coperire și reconsiderare a operei 
scriitorului — activitate de ani de 
zile ce a dat roade dintre cele mai 
bogate și care a atins un punct cul
minant prin volumul de povestiri 
aproape complet apărut in anul 1977 
in limba germană la editura „Krite- 
rion" și a cărui versiune românească, 
„Povestiri despre animale", se pregă
tește. actualmente pentru „Biblioteca 
Kriterion".. Am putut să observ deci, 
în mod nemijlocit, descoperirea și 
afirmarea unei valori care face parte 
din patrimoniul cultural al Româ
niei.

Autorul minunatelor „Povestiri 
despre animale" a trăit intr-o casă 
care pe vremea aceea se afla la un 
kilometru distanță de orașul Orșova, 
și pe care și-a construit-o în anul 
1905. Aici și în împrejurimi, între 
Cerna și Dunăre, între Vîrciorova, 
Mehadia și Moldova Nouă și-a pe
trecut el cea mai mare parte a vie-

mului război :mon- 
dial, activitate Bi , cuprinsă în „Jur-3 H3St6r83 na! belgrădean", ••««'■vi vm volum ce consti- 

n.. ■ | tuie un documentUttO AlSClWr aI străduințelor sale pentru pace 
------------------------ și de respect față 

de toate popoare
le din această parte a lumii. Dragos
tea lui față de toți oamenii truditori, 
fără deosebire de naționalitate, văzînd 
pe fiecare în specificul său și în va
loarea deosebită pe care o aduce la 
tabloul general-uman, constituie o 
trăsătură specifică întregii sale 
opere.

Viața scriitorului în casa de deasu
pra Dunării a însemnat in primul 
rind muncă, un efort permanent pen
tru a-și cîștiga existență lui și a fa
miliei sale, eforturi continui nu nu
mai de a-și cultiva grădina, dar și de 
a scrie povestiri, nuvele, romane 
dintre care cele mai bune au atins 
un nivel european. Volumele sale cu 
povestiri despre animale — este 
vorba de trei volume — au apărut în 
prestigioase edituri europene și stau 
astăzi, în ediția pe care am amin
tit-o, la dispoziția cititorilor din țara 
noastră. Viața și opera lui Otto 
Alscher nu este expresia unui refu
giu in natură, ci e o muncă de. zi cu 
zi pentru a scoate la iveală frumu
seți ale vieții și păturii spre bucuria 
oamenilor.

Relația omului cu natura consti
tuie, pentru literatură, o problema
tică milenară, mereu actuală, care a 
căpătat in viața și opera Iul Otto 
Alscher o rezolvare optimistă.

Hans LIEBHARDT

Prin muncă
Timp de 43 de ani am predat 

elevilor mei istoria, dezvoltîndu-le 
dragostea pentru țara noastră fru
moasă, bogată și pentru harnicul 
ei popor. Astăzi, ca pensionar, mă 
întineresc clipele petrecute în mij
locul veteranilor din sat. De cu- 
rînd l-am vizitat la domiciliu pe 
bătrînul .Oică V. Dumitru, veteran 
și invalid din primul război mon
dial. L-am găsit săpînd în gră
dină, rumen la față și plin de 
voie bună. întrebat ce vîrstă are 
și cum se simte cu sănătatea, a 
zîmbit și plin de voie bună a răs
puns :

și cumpătare
— Am 90 de toamne și mă simt 

pe deplin sănătos. în familia noas
tră am fost șase copil, dintre care 
cinci trăim și astăzi, avînd fiecare 
peste 80 de ani. De la părinți am 
învățat că munca șl cumpătarea în
seamnă viață, iar trîndăvia, beția și 
fumatul sînt dușmanii cei mai mari 
ai omului.

întrebat dacă a fost vreodată 
bolnav în spital, răspunsul a fost 
negativ.

Vladimir BEJENARU 
satul lonășeni, comuna Trușeștl, 
județul Botoșani

O BRAȘOV. Sub genericul „Să 
cunoaștem și să înfăptuim hotări- 
rile Congresului al XII-lea al parti
dului", la casele de cultură din 
Codlea și Săcele, la căminele cul
turale din Ghimbav, Vama Buzău
lui, Feldioara și Șercaia, la biblio
teca tehnică-a Combinatului chimic 
din orașul Victoria etc. au avut loc 
expuneri, dezbateri și mese rotun
de. In același context s-au desfă
șurat și dialogurile pe tema „Sarci
nile comunei noastre în cincinalul 
1981—1985“ organizate la căminele 
culturale din comunele Mîndra, Bu- 
dila, Măieruș, Jibet etc. La clubul 
întreprinderii de autocamioane. s-a 
deschis o expoziție care prezintă 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. (Nicolae Mocanu). 
© CLUJ. La Casa de cultură a stu
denților din Cluj-Napoca a avut loc 
simpozionul „2050 de ani de Ia 
crearea primului stat dac centrali
zat și independent". Au participat

Duminică, cetățenii din numeroase orașe și sate au participat la acțiuni 
de deszăpezire. Munca in aer curat a fost reconfortantă și, desigur, utilă

Foto : S. Cristian

Pecica - o comună a măiestriei artizanale
(Urmare din pag. I)

Să mai adaug la cele 
de pină acum magazi
nele și complexul de 
servire (croitorie, ciz
mărie,. reparații, radio- 
tv, coafură etc.) ale coo
perației de consum ; să 
Subliniez că, de exem
plu, „Metalo'-chimicale- 
le“ și „Alimentara" din 
Pecica nu au nimic de 
invidiat „surorilor" din 
orașe și municipii mari, 
ca aprovizionare, orga
nizare și serviabilitate 
(a nu se confunda cu 
servilismul I), și că la 
cofetăria mereu plină, 
de lingă clubul cultural 
„Forum", se bea o ca- 
fea-expresso mai bună 
decît la Athenee Pa
lace.?. Perseverind în- 
tr-o atare direcție, aș 
putea fi Învinuit de 
frivolitate, de linsă 
â simțului proporțiilor. 
Dar este semnificativ să

cunoști chipul unei ase
menea ,;Pecica minor", 
pe care-1 socotesc . eloc
vent, așa cum în opera 
unui mare poet, contează 
nu numai capodoperele, 
ci și „operele minore", 
luminîndu-se și, într-o 
m ă s u r ă, condiționin. 
du-se chiar reciproc.

Desigur, dincolo, pe 
întinsele ogoare ale coo
perativelor agricole de 
producție șl ale I.A.S. se 
desfășoară decisivele 
bătălii ale cerealelor și, 
in confruntarea cu na
tura mai ales, acolo 
munca are și ceva eroic, 
patetic. Dar nu mai pu
țin adevărat e că roa* 
dele acestei munci se 
întîlnesc, răsfrînte, și in 
pulsațiile, poată mai pu
țin puternice și totuși 
vitale, caracteristice ac
tivităților „minore" pe 
care le-am înfățișat. 
Există o cadență înțe

leaptă în toate aceste 
forme de muncă, tot 
atîtea semne care își 
lasă urma în viata de 
toate zilele a unei colec
tivități umane cum e o 
comună de proporțiile 
Pecicăi. Și care il con
ving pe vizitator că a- 
ceastă viață e de bună 
calitate, provine dlntr-o 
„casă bună", cum se 
zice. O „casă" înființată 
în anul 70 î.e.n. — ur
mele Ziridavei se păs
trează aici, pe un deal 
dintre hotarele Pecicăi 
actuale — cu o istorie 
zbuciumată în trecut, 
hotărită deseori de alții, 
cu o istorie a prezentu
lui pe care și-o făuresc 
pecicanli înșiși, cu co
muniștii în frunte, prin 
voința și credința lor în 
socialism, cu inteligentă 
și hărnicie, pe făgașul 
trainic al unei vieți ci
vilizate și demne.

Hațegul, azi
înainte cu vreo 40 de ani, orașul 

Hațeg din județul Hunedoara nu
măra doar 3 000 de locuitori.

în anii noștri, și mai ales după 
1950, fata bătrînului oraș s-a 
schimbat mult. Praful și noroiul 
au dispărut odată cu asfaltarea 
străzilor, în casele oamenilor 
s-a introdus apă curentă, numărul 
locuitorilor trece de 9 000. deci a 
crescut de trei ori. în același timp, 
incepînd cu anul 1961, cînd s-a 
construit primul bloc de locuințe, 
s-au ridicat peste 30 de blocuri cu 
1 500 dz apartamente. De aseme
nea, au luat ființă unități indus
triale mari : întreprinderea de 
bere, un abator modern cu o mare 
capacitate, o unitate forestieră,

Pe scurt.
Noi apartamente în folosință. 

Recent, in orașele Curtea de Argeș 
și Cîmpulung au fost date în folo
sință 90 și respectiv 40 de aparta
mente. De la începutul anului trecut 
și pînă acum, 360 de familii din ora
șul Curtea de Argeș si 569 de familii 
din orașul Cîmpulung s-au mutat în 
apartamente noi, confortabile. La 
aceste fapte adăugăm și precizarea 
că la parterul unor blocuri au fost 
construite și date în folosință uni
tăți comerciale și de servire a 
populației. (Ioan M. Rizoiu — 
Pitești).

secretari și secretari adjuncti ai co
mitetelor comunale de partid, secre
tarii comitetelor de partid și ai or
ganizațiilor de bază din S.M.A., 
I.A.S. și C.A.P. din întregul județ. 
Au conferențiat acad. Ștefan Pascu 
și prof. univ. Hadrian Daicoviciu. 
(Al. Mureșan). O VILCEA. Comu
na Muereasca a găzduit cea de a 
doua ediție a festivalului-concurs 
„La izvorul dorului", la care ' au 
participat rapsozi populari și Soliști 
dansatori din localitățile județului. 
Organizat de comitetul comunal de 
educație po’itică și cultură socialis
tă, cu sprijinul Institutului de cer
cetări etnologice și dialectplogice 
din București, festivalul a prilejuit, 
totodată, efectuarea unui bilanț al 
cercetărilor de specialitate între

prinse în ultimii ani în vetrele 
etno-folclorice din Vîlcea. (Ion 
Stanciu). ® HARGHITA. Sub ge
nericul „Chipuri de eroi contempo
rani în filmul românesc", in toate 
orașele județului și în comunele 
Ciumani, Ditrău, Praid, Zetea. Sîn- 
martin și Joseni au început con
cursuri intitulate „Cheia cinema
tografului". în comuna Lunca de 
Jos s-a inaugurat o sală pentru ex
poziții permanente. în prezent ex
pun pionieri și elevi din județele 
Arad, Covasna, Sălaj, Mureș și din 
localitate. (I.D. Kiss). • VASLUI. 
Apropierea aniversării a 505 ani de 
la victoria oastei lui Ștefan cel 
■Mare la Podul înalt este marcată 
Ia Vaslui de un ciclu de manifestări

inițiate de întreprinderea cinemato
grafică județeană. Filmul „Ștefan 
cel Mafe — Vaslui 1475“ a rulat în 
localitatea Muntenii de Jos situată 
in Lunca Bîrladului în spațiul bine 
cunoscut sub denumirea Podul 
înalt, la casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Vaslui, la așezămintele 
culturale din satele Ștefan cel 
Mare, Pușcași, Poenești, Mărășeni. 
Delești și altele. Consiliul județean 
âl sindicatelor, în colaborare cu 
Asociația județeană a juriștilor 
Vaslui ă editat 6 foaie volantă în 
sprijinul acțiunii de cunoaștere, în
sușire temeinică și aplicare a le
gislației noastre. în acest cadru sînt 
reliefate prevederile legilor apărute 
in 1979, un fișier juridic, răspunsuri 
la întrebări cu privire la sistemul 
de retribuire a muncii membrilor 
unităților agricole cooperatiste etc. 
(Crăciun Lăluci).

s-au extins și modernizat mult 
întreprinderea de prelucrare a 
fructelor și legumelor, cooperati
vele meșteșugărești „Retezatul" și 
„Hațegăna" etc. Hațegul are acum 
un liceu agroindustrial, grădinițe 
pentru copii, iar în cursul acestui 
an se vor da în folosință un mo
dern spital și un cinematograf.

La acestea mai adăugăm fantul 
că în apropierea Hațegului, pe Riul 
Mare, se lucrează intens pe marile 
șantiere ale viitoarelor hidrocen
trale care, peste cîțiva ani, vor 
face ca apele repezi din Retezat să 
producă lumină electrică.

Nicu SBUCHEA
Hațeg, județul Hunedoara

din scrisori
Pepinieră de meseriași. Grupul 

școlar „Electroputere" din Craiova 
a dat economiei naționale, de la 
înființare (acum 30 de ani) și pînă 
în prezent, 15 420 cadre de mun
citori în specialități de mașini și 
aparate electrice, electromecanici, 
sculeri, matrițeri, lăcătuși, meca
nici, maiștri ș.a. Dintre aceștia, 
10 000 lucrează la „Electroputere", 
iar restul la alte întreprinderi din 
țară. Anul acesta sînt școlarizați 
aici, în diferite meserii, 3 700 de 
elevi. (Nicolae Maroga, Craiova).

LABORATOR DE PRODUS
PAGUBĂ
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l să enumăr toate cauzele care pot 
, 'duce la neajunsuri și care, intr-un

I
i

I

4-.

Desigur, orice neîmplinire de 
plan înseamnă o pagubă adusă so
cietății, indiferent dacă este vorba 
de producție, de transport, de folo
sirea utilajelor, de aprovizionarea 
tehnico-materială ș.a.m.d. Neimpli- 
nirile se datoresc și ele diferitelor 
cauze : greutăți obiective, organiza
re necorespunzătoare a muncii, ne
pricepere, greșeli in luarea decizii
lor și în aplicarea lor în viață. Nu 
intenționez in aceste citeva rinduri

fel sau altul, produc pagube. Do
resc însă să prezint un caz din 
care se vede cum se poate produce 
o pagubă cu bună știință, sau — 
cum se spune — din lipsă de res
ponsabilitate față de bunurile so
cietății.

Pe scurt, în Capitală, pe strada 
Praga, din Sectorul I, există un imo
bil spațios, cu o curte măricică. 
Aici a funcționat în urmă cu vreo 
zece ani o secție a unei fabrici de 
medicamente, apoi a devenit institut 
de (^proiectări și, in fine, de vreo 
3—4 ani a intrat in posesia comer
țului. Pretindu-se la o asemenea 
activitate, s-au amenajat aici un 
centru de semipreparate „Gospodi
na" și o casă de comenzi „Venus", 
a I.C.S. Alimentara 1. Firește, s-au 
făcut unele amenajări speciale, uni
tatea a fost dotată cu instalații și 
agregate frigorifice — toate costind 
milioane de lei. Dar lucrurile mer

geau prea bine că să fi putut con
tinua așa. Și ce s-au gindit res
ponsabilii comerțului Sectorului I și 
ai Capitalei ? Hai să desființăm 
unitatea și facem acolo altceva. Bu
năoară, un laborator de creație culi
nară. Zis și făcut. Au desființat mai 
intîi centrul de semipreparate și, 
imediat după 1 mai anul trecut, au 
desființat și casa de comenzi, pe 
care au mutat-o în spațiul unui ma
gazin alimentar de pe „Dorobanți", 
îngustindu-i și îngreunindu-i și a- 
cestuia activitatea. Bineînțeles, 
după ce și acolo s-au făcut niște 
amenajări, deci alte cheltuieli. Și 
pe strada Praga a rămas totul bal
tă : imobilul, instalațiile, adică mi
lioanele cheltuite pentru amena
jarea bucătăriilor, a laboratoarelor, 
a casei de comenzi. în plus, acolo 
se mai află și un om care primește 
retribuție pentru a asigura încăl
zirea încăperilor. Așa că au trecut 
mai bine de 7 luni de cind un ase
menea imobil nu este folosit in nici 
un fel; instalațiile, frigiderele cit 
camerele de mari — așișderea. î.. 
schimb, se plătește un om 
asigure căldură, abur, să...

S-au gindit tovarășii din condu
cerea comerțului cu cit au păgubit 
societatea luind aceste 
cine suportă, 
guba ?

Ori așteaptă 
pentru ei !

care
In 
să

măsuri și
la urma urmei, pa-

să gindească alții

N. ROȘCA

*

l
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Vizita ministrului de externe al Republicii Irak
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, duminică 
după-amiază a sosit la București, în- 
tr-o vizită oficială, ministrul aface
rilor externe al Republicii Irak, dr. 
Saadoun Hammadi. Oaspetele este 
însoțit de Kasem Al Simawi, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Irakului, de alte persoane 
oficiale.

★
Luni au avut loc convorbirile ofi

ciale între ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, și ministrul afa
cerilor externe al Republicii Irak, dr. 
Saadoun Hammadi. Cu acest prilej 
s-a procedat la o trecere în revistă a 
stadiului și perspectivelor relațiilor 
româno-irakiene, evidențiindu-se cu 
satisfacție cursul ascendent, pe mul
tiple planuri, al raporturilor de cola
borare și cooperare dintre cele două 
țări. S-a exprimat, totodată, convin
gerea că există posibilități pentru di
versificarea cooperării româno-ira- 

(Urmare din pag. I)
nistrul industriei metalurgice si mi
nistrul industriei chimice au făcut 
apel la constructorii de mașini pen
tru livrarea neintirziată a produselor 
restante de anul trecut, îndeosebi a 
utilajelor tehnologice. Concret, cum 
vor fi recuperate restanțele ?
j — Pe baza analizelor făcute cu 
principalii noștri beneficiari din in
dustria chimică și metalurgică, am 
reprogramat livrarea cu prioritate a 
tuturor utilajelor tehnologice restan
te, potrivit stadiului lucrărilor de 
construcții pe șantiere, mai ales pen
tru obiectivele cu termenul de pune
re în funcțiune depășit. De asemenea, 
s-a instituit un sistem special de 
urmărire operativă a aprovizionărilor 
cu materiale și cu subansamble din 
cooperare pentru fiecare utilaj, pe 
toate etapele de fabricație oină la 
livrarea la beneficiari, corelat cu 
prevederile graficelor de montaj.

— In unele unități constructoare 
de mașini, in anul trecut s-a înre
gistrat fie o stagnare, fie o scădere 
a indicelui de utilitare a mașinilor 
și utilajelor. Care sînt cauzele acestei 
situații și ce măsuri se iau pentru a 
asigura o mai bună utilizare a capa
cităților de producție în acest an ?

— în anul 1979, pe ansamblul uni
tăților constructoare de mașini, s-a 
realizat, un indice de utilizare a fon
dului de timp disponibil al mașinilor 
unelte de 84,6 la . sută, sub nivelul 
planificat. Aceasta se datorește in 
bună măsură intrării în producție a 
noi capacități sau a dezvoltării unora 
existente, care s-au aflat în perioada 
de realizare a parametrilor proiectați, 
inclusiv a indicilor de utilizare. Dar, 
nu este mai puțin, adevărat că unele 
întreprinderi și centrale industriale 
nu au dovedit în cursul anului 1979 
suficientă preocupare pentru utiliza
rea completă a capacităților de pro
ducție. în mod deosebit-, s-au mani
festat neajunsuri în recrutarea și 
pregătirea forței de muncă în sectoa
rele calde și în cele prelucrătoare. De 
asemenea, unele întreprinderi mențin 
încă un raport necorespunzător între 
manopera de montaj și cea de pre
lucrare. Pentru eliminarea în acest 
an a unor asemenea deficiente, în 
•unități se iau măsuri tehnice și or
ganizatorice care urmăresc în prin
cipal recrutarea și pregătirea forței 
de muncă pentru meseriile defici
tare, programarea judicioasă a încăr
cării utilajelor, asigurarea decalaje
lor între secții și aprovizionarea rit
mică a locurilor de muncă, extinde
rea polideservirii mașinilor-unelte, 
mecanizarea lucrărilor cu volum 
mare de muncă și automatizarea pro
ceselor de producție.

— In repetate rînduri. ziarul 
„Scînteia" a semnalat o serie de nea
junsuri existente în domeniul coope
rării interuzinale. Surprinzător. în
treprinderi constructoare de mașini 
din aceeași centrală sau din același 
județ își provoacă reciproc greutăți 
prin nerespectarea contractelor. Este 
vorba de deficiențe care țin de pla
nificarea și pregătirea producției sau 
de organizarea activității in unitățile 
respective î

— Existența unor neajunsuri în 
domeniul cooperării. interuzinale, 
multe din ele sesizate de ziarul

Mijloacele muncii educa tive
(Urmare din pag. I)

MIEZUL LAIC AL DATINILOR ! 
OBICEIURILOR TRADIȚIONALE. 
Valorificarea datinilor și obiceiurilor 
tradiționale, punerea in lumină a 
miezului lor laic, oglindind prețuirea 
acordată hărniciei, omeniei, se află 
de asemenea în atenția organelor de 
partid, a celorlalți factori educativi. 
Astfel, în această perioadă au fost 
organizate în fiecare localitate alaiuri 
folclorice cu plugușoare, colinde 
laice, uraturi, sorcove, „jocul caprei", 
„griușorul", „ciurlezii" etc. Am ur
mărit un asemenea alai la Văleni- 
Dîmbovița. Cintecele și orațiile din 
care s-a închegat o reușită manifes
tare au dat glas încrederii în puterea, 
locuitorilor de a obține rezultate mat 
bune în acest an, voinței de a face 
din anul 1980 un an cu împliniri mai 
multe în producție, în sfera edilitară, 
în îmbogățirea vieții spirituale a lo
calității. în partea de sud a județu
lui a fost revigorat un alt obicei de 
o deosebită frumusețe — „jocul 
giavrelelor". Prăjini lungi sînt împo
dobite cu sute de, batiste înflorate — 
„giavrele" — cusute de fetele și fe
meile satului; aceste prăjini, care, din 
cauza dimensiunilor, pot fi purtate 
doar de un grup numeros de bărbați, 
sînt aruncate in sus, în dreptul case
lor celor gospodari și harnici, ca 
semn al cinstirii acordate acestora de 
întreaga obște a satului.

ÎMBUNĂTĂȚIRI NECESARE ÎN 
PALETA FORMELOR EDUCATIVE

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Mihail Diaman- 
t'opol, ambasadorul țării noastre la 
Bagdad, Dhiab M. Al-Algawl, amba
sadorul Irakului la București, pre
cum și membri ai ambasadei ira
kiene.

★
kiene în folosul ambelor popoare, al 
cauzei generale a păcii și stabilității 
în Orientul Mijlociu și în întreaga 
lume.

A avut Ioc, de asemenea, un schimb 
de păreri privind unele probleme ale 
vieții internaționale actuale.

La convorbiri au luat parte per
soane oficiale române și irakiene.

, *In aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe, Ștefan Andrei, a oferit un 
dineu în onoarea ministrului aface
rilor externe al Irakului, dr. Saadoun 
Hammadi.

„Scînteia", constituie un fapt real. 
Ca urmare a creșterii rapide a pro
ducției acestei ramuri, a diversifi
cării și măririi complexității fabrica
ției, au apărut anumite necorelări 
între unele sectoare, astfel îneît se 
resimte lipsa de capacitate la fabri
cația de motoare, pompe, compre- 
soare, reductoare, echipamente hi
draulice și pneumatice și unele ca
tegorii de piese forjate și matrițate 
grele. Desigur, încă în anii prece- 
denți s-au luat măsuri de eliminare.a 
decalajelor prin dezvoltarea măi 
amplă a sectoarelor la care m-am 
referit, dar efectele scontate nu s-au 
obținut în totalitate, din cauza în- 
tirzierii punerii în funcțiune a unor 
capacități de producție. Acționăm cu 
hotărîre pentru înfăptuirea progra
melor de investiții în acest domeniu, 
astfel îneît în anul 1980 vor intra in 
funcțiune importante capacități de 
piese forjate grele, de echipamente 
hidraulice, pompe, motoare electrice 
și altele. Am menționa ca un aspect 
negativ și practica subiectivă a unor 

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI
întreprinderi furnizoare de piese în 
cadrul programului de cooperare, care 
acordă prioritate pregătirii și reali
zării produselor de bază proprii, în 
detrimentul obligațiilor de cooperare 
pentru alte unități. Ne străduim-, ca 
în cadrul actualului mecanism eco- 
nomico-financiar, care pune accent 
pe producția netă și pe alți indica
tori de eficiență economică, să ac
ționăm mai ferm acele pîrghii care 
stimulează interesul întreprinderilor 
pentru îndeplinirea tuturor obliga
țiilor contractuale, inclusiv a celor 
privitoare la programul de cooperare, 
întărind disciplina în acest domeniu.

— in anul 1980, constructorilor de 
mașini le revin sarcini deosebite in 
domeniul reducerii consumurilor ma
teriale. Vă rugăm să ne prezentați 
aceste sarcini, precum și măsurile 
mai deosebite luate de conducerea 
ministerului pentru înfăptuirea lor.

— Ca în întreaga economie, con
structorii de mașini au de făcut față 
în acest an unor sarcini deosebit de 
mobilizatoare în domeniul sporirii 
eficienței producției. Astfel, producția 
netă va trebui să fje cu 16 la sută 
mai mare decît nivelul planificat in 
anul precedent, iar beneficiile cu 10,6 
la sută mai mari. Pentru a realiza 
aceste sarcini, concomitent cu spori
rea producției fizice, va trebui să asi
gurăm reducerea cheltuielilor de pro
ducție cu 29 lei la 1 000 lei producție 
marfă, din care cheltuielile materiale 
cu 18 lei. O cale importantă o va 
constitui valorificarea superioară a 
materialelor, îndeosebi a metalului, 
care în acest an va avea un indice 
de valorificare cu 13 la sută mai mare 
decit în anul precedent. Pentru înfăp
tuirea riguroasă a acestor sarcini în 
toate unitățile de producție, de cerce
tare și proiectare, au fost luate o 
serie de măsuri. Astfel, dacă mă refer 
la economisirea metalului, avem în 
curs de aplicare măsuri vizînd în

ȘI DE CONȚINUT. Activitatea edu
cativă desfășurată în această perioa
dă in satele dîmbovițene este sus
ceptibilă însă de o serie de îmbună
tățiri. în primul rînd, sub aspec
tul valorificării întregului ansamblu 
<le pîrghii educative aflat la înde- 
mîna organizațiilor de partid, și acum 
și ale organizațiilor proprii ale 
F.U.S. Spunem aceasta întrucit, 
deși există un corp specializat de 
lectori. în tot acest răstimp în satele 
județului nu au fost susținute nici 
un fel de expuneri și conferințe pe 
probleme ale educației ateiste. Apoi, 
deși s-au realizat cu sprijinul între
prinderii cinematografice, o listă de 
27 de filme științifice, precum și pro
gramarea lor, pe cicluri tematice, pe 
întreaga perioadă a iernii, se con
stată că practic într-o localitate ru
lează efectiv, pe parcursul a 2—3 
luni de zile, doar unul sau două fil
me științifice, și acestea în comple
tarea unor filme artistice. Firesc ar 
fi ca filmele științifice să fie pro
gramate mai des. să constituie punc
tul de plecare al unor dezbateri vii, 
convingătoare, menite să demonstreze 
posibilitățile omului de a cunoaște 
macro și microuniversul, de a desci
fra tainele naturii.

Este adevărat că modul in care 
unele cinematografe sau cămine 
culturale întîmpină pe cei ce le 
trec pragul nu e de natură să a- 
tragă spectatori. Am intrat astfel în 
sala cinematografului din Malul cu 
Flori. Un frumos edificiu, cu care

C ro ni c a
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, s-a întîlnit cu 
Giordano Bruno Reffi, ministrul de 
externe al Republicii San Marino, 
care face o vizită în țara, noastră.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb . de păreri privind unele pro
bleme internaționale de interes co
mun, tn mod deosebit cele pri
vind colaborarea, destinderea și 
securitatea pe continentul european.

Noi edificii
Debutul anului calendaristic in care 

am pășit consemnează o noutate și 
pentru studenții craioveni: noul edi
ficiu al Facultății de medicină 
a intrat în stadiul final de execuție. 
Această construcție reunește amfi
teatre, săli de cursuri, labora
toare și spații de invățămint pre- 
clinic — unde studenții anilor I 
și II se vor pregăti pentru practica 

principal atit reducerea greutății nete 
a produselor prin reproiectarea con
structivă, cît și diminuarea consumu
rilor tehnologice prin introducerea 
amplă in sectoarele calde a tehnolo
giilor moderne cu adaosuri mici de 
prelucrare, cum sînt turnarea și for
jarea de precizie, extruziunea la rece 
ș.a,, și prin raționalizarea debitării 
reperelor din . laminate. Pentru a 
ilustra însemnătatea acestor’ acțiuni 
aș arăta că înlăturarea adaosurilor de 
prelucrare prin așchiere în cele mai 
numeroase cazuri costă mai mult decît 
chiar valoarea inițială a metalului 
înlăturat. Atribuim un rol hotărîtor 
în . această acțiune puternicului po
tențial de proiectare și cercetare al 
institutelor și centrelor noastre din 
cadrul fiecărei centrale industriale, 
forței tehnice din unitățile noastre a 
cărei activitate trebuie axată îndeo
sebi pe munca de concepție. In ace
lași timp, ne preocupăm de gospodă
rirea .mai rațională. a,metalului, înțe- 
legînd prin aceasta extinderea utili
zării capetelor și cupoanelor sau a 

altor materiale rezultate din procesul 
tehnologic la realizarea de- piese 
cu . dimensiuni mici, ‘ folosirea ca 
ataresau după recOndiționâre a 
reperelor și pieselor rezultate de 
la reparații și de la casarea 
unor . utilaje, -diminuarea procentului 
de rebuturi pe tot -parcursul tehno
logic ' al prelucrării metalului. Care 
va fi eficienta acestor măsuri ? Cîte- 
va exemple sînt edificatoare : bună
oară, pentru a fabrica o combină au
topropulsată. C 12~ vom consuma cu 
251 kg mai puțin metal, pentru o 
freză portal de 2 000 mm cu 3 600 kg, 
pentru un tip de vagon de marfă 
cu 1 026 kg, și pentru un vagon de 
transport călători cu- 371 kg.

— Dar in privința consumurilor ■ 
energetice ce măsuri aveți in vedere 
in acest an ? Am formulat această 
întrebare pornind de la fapțul că in, 
anul care a trecut constructorii de 
mașini au depășit cohstîmurile plani
ficate la energie electrică.

— Dată fiind importanța deosebi
tă a problemei economisirii -substan
țiale a resurselor energetice, pe baza 
prevederilor decretului Consiliului de 
Stat din toamna anului trecut, deși 
nu sîntem o ramură industrială cu 
mari consumuri eriergetice, am luat 
măsuri, de raționalizare strictă, a con
sumului de energie electrică și com
bustibil. Intre acestea' aș aminti con
tinuarea acțiunii de modernizare și 
înlocuire, a cuptoarelor industriale 
necorespunzătoare, aplicarea unor 
tehnologii cu consumuri energetice 
minime, evitarea funcționării în gol 
a utilajelor. 6 deosebită importan
tă acordăm valorificării resurselor e- 
nergetice. secundare prin dotarea cu 
recuperatoare a cuptoarelor cu mers 
continuu sau prin utilizarea căldurii 
remanente a' pieselor turnate și for
jate. Bunăoară, cantitatea totală de 
resurse energetice secundare care vor 
fi valorificate in acest an echiva

s-ar mindri orice localitate, ne-a pri
mit intr-o atmosferă de gheață, cu 
geamuri sparte, cu cioburi, semințe 
și hîrtii risipite peste tot, cu scaune 
răsturnate. Cum cazul nu e singular, 
forurile1 de resort ar trebui să ia mă
suri operative pentru soluționarea 
problemei încălzirii căminelor cultu
rale, astfel incit și in această pe
rioadă de, iarnă, căminul cultural să 
fie primitor, ospitalier, să-și poată 
îndeplini rolul de centru al vieții 
spirituale a satului.

în al doilea rînd, manifestările 
inițiate nu țin peste tot seama de 
gradul de pregătire a auditoriului, 
de cerințele Iui reale. Astfel, la Ma
lul cu Flori, un curs al universității 
cultural-științifice, urmat de circa 30 
de membri cooperatori, cuprindea 
teme transpuse mecanic dintr-o te
matică orientativă, destinate, evident, 
unui public cu o pregătire filozofică 
mai ridicată („specificul religiei ca 
formă particulară de înstrăinare ; 
obiectivare și înstrăinare", „specifici
tatea existenței umane", „religie și 
sistem politic" etc).

Pentru înlăturarea unora din aces
te neajunsuri,. aduse la cunoștința 
factorilor de decizie din județ, s-au 
hiat măsuri pe loc ; altele vor face 
obiectul unor preocupări viitoare — 
instruiri și schimburi de experiență, 
Îndrumare concretă pe teren, astfel 
îneît perioada ce urmează să mar
cheze o sporire a eficienței activității 
de educație științifică.

zilei
Ambasadorul Republicii Venezuela 

la București, Juan Uslar Pietri, a 
oferit, luni după-amiază, un cocteil 
cu prilejul încheierii misiunii în țara 
noastră.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor instituții 
centrale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

universitare
de spital. Tot în primele zile ale a- 
nului 1980 constructorii au turnat 
fundațiile la noile localuri care se. 
vor alătura clădirilor aparținînd fa
cultăților de chimie și construcții din 
Timișoara. La Cluj-Napoca se ame
najează hale de microproducție cu 
profil metalurgic pentru studenții 
Facultății de mecanică.

(Agerpres)

lează cu economisirea a 150 000 tone 
combustibil convențional. Dealtfel, 
toate măsurile pe. care le preconi
zăm în domeniul energetic vor asi
gura în acest an economisirea a 
240 000 kWh energie electrică și a 
135 000 tone combustibil convențional.

— Ce elemente calitative noi apar 
in - 1980 în modernizarea producției 
subramurilor construcțiilor de ma
șini ?

— Potrivit hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului, sarcinilor și 
indicațiilor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționăm pentru dezvol
tarea și modernizarea mai accentuată 

• a industriei construcțiilor de mașini. 
Ramura noastră este nemijlocit im
plicată în înfăptuirea programului de 
investiții al economiei și în acțiunea 
de largă cuprindere ce vizează asi
gurarea independenței energetice de
pline în deceniul viitor. Se remarcă, 
în acest sens, sporirea prioritară în 
acest an a producției de utilaj minier 
și energetic. în acest domeniu, pro
gramele urmăresc realizarea de com
bine de abataj și de înaintare, com
plexe mecanizate de susținere, insta
lații de forat puțuri miniere cu dia- 
metre de 5—6 metri, noi echipamente 
de foraj petrolier și foraj marin, o 
gamă de cazane energetice pe lignit 
și șisturi bituminoase, turboagregate 
și microhidroagregate. în vederea re
ducerii consumurilor energetice în 
economie, o atenție deosebită acordăm 
îmbunătățirii randamentelor energeti
ce ale tuturor mașinilor și utilajelor 
pe care le fabricăm. Creșteri mari se 
vor înregistra și la unele produse de 
performanță, cum sînt autocamioane
le, autotractoarele și autobasculantele 
grele de 50 tone, precum și navele 
specializate. O altă importantă orien
tare este aceea de dezvoltare accen
tuată a producției bunurilor de con
sum — sector în care ne propunem 
să facem mult mai mult pentru di
versificarea și creșterea producției de 
autoturisme, obiecte electrocasnice de 
folosință îndelungată, alte produse 
solicitate de populație. Modernizarea 
structurii construcțiilor de /mașini 
este reflectată și de evoluția rapidă 
a producției electronice și electroteh
nice, a mecanicii fine și hidraulicii, a 
calculatoarelor de proces, a sisteme
lor automatizate de acționare de 
mare putere, a componentelor elec
tronice. Din inițiativa și sub directa 
îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încă din acest an se dez
voltă puternic capacitățile de pro
ducție pentru aviație — o industrie 
românească de tradiție, cu profunde 
implicații pentru progresul întregii 
economii.

Desigur, pentru toate unitățile con
structoare de mașini sarcinile acestui 
an nu sînt deloc ușoare. Dar colec
tivele de muncitori și cadre tehnice 
sînt hotărîte să acționeze, cu toată 
fermitatea, manifestînd inițiativă 
creatoare pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor planului și a 
angajamentelor, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

^Convorbire realizară de 
^Corneliu CÂRLAN

Știri sportive
Handbal. Meciurile penultimului

turneu al campionatului național
masculin de handbal au continuat
luni la Craiova. Iată rezultatele în
registrate : Independenta Sibiu —
C.S.M. Bo/zești 14—16 (4—10) ; H. C. 
Minaur Baia Mare — Gloria Arad 
24—19 (13—7) ; Dinamo București — 
Universitatea Cluj-Napoca 26—19 
(11—10) ; Steaua — Politehnica Timi
soara 26—22 (12—9) ; Știința Bacău — 
Dinamo Brașov 14—10 (5—4). între
cerile continuă .astăzi avind ca derbi 
meciul H. C. Minaur — Steaua.

„Festivalul șahist vîlcean"
în perioada 3—19 ianuarie, stațiuni

le balneare de pe Valea Oltului — 
Călimănești, Govora și Olănești — 
sînt gazda celei de-a doua ediții a 
Festivalului șahist vîlcean. Participă 
peste 400 de șahiști — maeștri, mari 
maeștri și maeștri internaționali — 
din țara noastră, precum și din Bul
garia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
R.F.G. și Argentina.

Organizat de consiliul județean 
pentru educație fizică și sport Vîlcea, 
în colaborare cu Federația română 
de șah, festivalul și-a propus să in
tegreze Valea Oltului în circuitul 
unor turnee internaționale, scop de
venit realitate prin numărul și com
petența sportivilor din țară și de 
peste hotare care și-au dat întîlnire 
la actuala ediție. (Ion Stanciu).

Campionatul european de tenis 
(pe teren acoperit)

© Au început întrecerile unei noi

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Album de personaje. O reîntllni- 
re cu cîteva personaje reprezenta
tive din operele studiate ‘

11,00 Film serial — Dallas — Compania 
petrolieră Ewlng

12.40 Telex
10,OS Invățămtnt — educație. Liceul se

ral în pragul noului trimestru
10.25 Almanah pionieresc
16.45 Din țările socialiste
17,15 îndrumări pentru lucrătorii din 

agricultură
17,43 Handbal masculin : Steaua Bucu

rești — Minaur Baia Mare. Trans
misiune directă de la Craiova. In 
pauză : (tn jurul orei 18,15) 1001 
de seri

19,00 Telejurnal
19,23 In întimpinarea Congresului Fron

tului Unității Socialiste. Toți fiii 
țării — o voință I

19.45 La ordinea zilei în economie
20,00 Seară de teatru : „Bolnavul în

chipuit" de Mollăre. Producție a 
Televiziunii franceze

21.40 Telejurnal
PROGRAMUL 9

17,30 Din cununa țării mele. Melodii 
populare românești

17.50 Buletin rutier — informații pen
tru conducătorii auto

18,05 Concert Debussy. Preludiu la 
„După-amiaza unul faun": Trei 
schițe simfonice „Marea" (orches
tra Filarmonicii „George Enescu", 
dirijor Roberto Benzi)

18.50 1001 de seri
18,00 Telejurnal
19.25 Ritm șl melodie cu formația Glonl 

Răducanu
19.35 Viața economică a Capitalei
20,05 Muzică de cameră
20.35 Moștenire pentru viitor. Mlhai 

Emlnescu
21,03 Arii șl scene din operete șl opere
21,40 Telejurnal

A apărut broșura 
„Examenul 

de bacalaureat"
A apărut ediția 1980 a broșurii 

„Examenul de bacalaureat". Elabo
rată de Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului, broșura oferă celor inte
resați amănunte privind organizarea 
și desfășurarea examenului de baca
laureat .în acest an.

La examen, care se va organiza in 
două sesiuni. — 21—30 iunie și 13—20 
august — se pot prezenta promovații 
clasei a Xll-a, invățămint de zi și ăi 
clasei a XIII, invățămint seral, pro
moția 1980, precum și cei care au 
promovat ultima clasă de liceu in 
anul 1978 sau 1979.

Examenul de bacalaureat constă 
din trei probe : o lucrare practică și 
două lucrări scrise la disciplinele 
de invățămint menționate în cuprin
sul broșurii. La liceele și clasele cu 
predare în limbi ale naționalităților 
conlocuitoare, candidații susțin pe 
lingă proba scrisă de limba și litera
tura română și o probă scrisă la 
limba și literatura maternă.

Candidații aparținînd naționalități
lor .conlocuitoare au dreptul să sus- 
’țjnă probele de examen în limba na
ționalității lor la disciplinele pe care 
le-au studiat în această limbă.

Lucrarea practică executată de ab
solvenți are ca scop să verifice mo
dul în care aceștia și-au, însușit cu
noștințele de specialitate și și-au for
mat deprinderile de lucru in dome
niul meseriei în care s-au pregătit in 
perioada școlarizării.

(Agerpres)

In Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

NR. 9/1979

ediții a campionatului european de 
tenis pe teren acoperit.

. Echipele participante au fost repar
tizate după cum urmează : grupa A
— seria I : Cehoslovacia, Anglia, 
Suedia, R.F. Germania ; seria a II-a: 
Franța, U.R.S.S., Austria, Ungaria ; 
grupa B — seria I : Belgia, Polonia, 
Norvegia, Elveția, Danemarca ; seria 
a II-a : Finlanda, Iugoslavia, Româ
nia, Bulgaria, Olanda ; seria a III-a: 
Monaco, Irlanda, Spania, Portugalia, 
Italia.

Iată primele rezultate înregistrate : 
grupa A : Franța — U.R.S.S. 1—2 ; 
Cehoslovacia — Anglia 3—0 ; Sue
dia — R.F. Germania 1—2 ; Austria — 
Ungaria 0—3 ; grupa B : Bulgaria — 
Olanda 2—1 ; Spania — Portugalia 
2—1 ; Monaco — Irlanda 1—2 ; Belgia
— Polonia 3—0.

Echipa României va susține primul 
meci joi’, 10 ianuarie, cînd va1 întîlni 
la Pancevo formația Iugoslaviei.

O Turneul internațional de baschet 
pentru echipe de junioare, desfășurat 
la Zambrow (Polonia), s-a încheiat 
cu victoria selecționatei României, 
urmată in clasamentul final de for
mațiile Ungariei, Bulgariei și Polo
niei.

In ultimul meci, baschetbalistele 
românce au Întrecut cu scorul de 
82—75 (41—38) reprezentativa Bulga
riei. Coșgetera echipei române a fost 
Magdalena Pall, autoarea a 31 de 
puncte.

Intr-un alt joc, selecționata Unga
riei a dispus cu scorul de 76—74 de 
formația Poloniei.

’ ftĂSFOIND PRESA STRĂINĂ; 
„RINASCITÂ":

dramaticei treia
„Există suficiente posibilități pentru a face față 

crize alimentare din țările lumii a
• Deficitul alimentar în continuă creștere O „Revoluția 
verde” a contribuit ca bogății să devină mai bogați, 
iar săracii mai săraci 0 Perspectivele celei de-a treia 
„revoluții agrare” ® Multinaționalele — principalele 

beneficiare
Revista italiană „Rinascită" publică unele considerații ale directoru

lui general al F.A.O., (Organizația O.N.U. pentru Alimentație si Agri
cultură), M. Saoume, privind problemele alimentației. Iată extrase 
din acest articol :

în anul încheiat s-au înregistrat re
colte slabe într-o serie de țări. Ca 
atare, consumul de cereale va depăși 
cantitățile produse și va fi necesar 
pentru prima oară după atîția ani să 
se umble la rezerve. Din fericire, 
aceste rezerve există, și încă în canti
tăți mari, dar ele sînt concentrate in
tr-un număr foarte rcstrîns de țări 
exportatoare. Se ridică, în plus, pro
blema transporturilor, în multe ca
zuri țările importatoare nedispunînd 
de structurile portuare, de depozitele 
în stare să recepționeze în scurt timp 
mari cantități de cereale. Cît privește 
țările cele mai sărace, ele sînt ade
sea în imposibilitatea de a plăti ne
cesarul de import, mai ales că pre
țul făinii și al grînelor a crescut ra
pid, iar costul transportului de ase
menea.

Dacă și anul acesta se vor înregis
tra recolte slabe, situația ar pu
tea deveni de-a dreptul dramatică. 
După calculele F.A.O., dacă se men
țin actualele tendințe, deficitul de 
cereale se va ridica în 1990, în țările 
în. curs de dezvoltare, la 114 milioane 
de tone. Dacă s-ar realiza obiectivul 
unei creșteri anuale de 4 la sută a 
producției industriale, acest deficit 
ar putea înregistra doar 79 milioane 
de tone. Această previziune poate fi 
considerată prea optimistă. In cel 
mai bun caz, la sfîrșitul deceniului 
următor, în țările cu economie de 
piață vor mai exista încă ccl puțin 
200 milioane de înfometați.

Această situație se explică prin 
două cauze principale.

Mai intîi, nu s-a manifestat o creș
tere suficient de rapidă a producției 
agricole în lumea a treia, deoarece 
nu se fac suficiente investiții pen
tru dezvoltarea agriculturii. Intr-un 
șir de țări în curs de dezvoltare se 
cheltuiește mult pențru achiziționa
rea de arme, pentru construirea unor 
palate luxoase — pe seama fonduri
lor destinate dezvoltării agriculturii, 
în plus, agricultorii din aceste țări 
nu sînt organizați, deseori nu au 
drept la vot, sînt dispersați pe mii de 
kmp și nu au deci putința de a de
termina luarea unor măsuri în favoa
rea lor.

A doua explicație o oferă Însăși 
sărăcia, care nu permite țăranilor ne
voiași să-și sporească recoltele. Con
ferința asupra reformei agrare, ce a 
avut loc la Roma în luna iulie 1979, 
a făcut guvernelor o serie de reco
mandări : să favorizeze reformele a- 
grare, acces Ia pămînt, la sursele de 
apă, la credite; să creeze condiții 
elementare de natură să permită., 
creșterea producției agricole, Țâră de: 
care problema foametei nu poate fi 
rezolvată.

în urmă cu cîțiva ani s-au pus 
mari speranțe în așa-numita „revo
luție verde" (măsuri de favorizare 
a agriculturii intensive în anumite 
regiuni subdezvoltate). E drept că 
s-au înregistrat și succese ce au per
mis în unele cazuri o oarecare spo
rire a producției agricole. „Revoluția 
verde" prezintă însă limite serioase. 
Mai întîi, ea poate fi aplicată doar pe 
terenuri fertile și irigate, terenuri 
care în țările lumii a treia se află 
sub controlul proprietarilor mici și 
mijlocii. în al doilea rînd, „revoluția 
verde" necesită multe îngrășămin
te, insecticide, semințe selecționate. 
Pentru a achiziționa toate acestea 
este nevoie de credite și, după cum 
se știe, împrumuturi se fac numai 
celor avuți. Așa se explică de ce „re
voluția verde" a favorizat doar ex
pansiunea proprietarilor mici și mij
locii care au pus mina pe pămîntul 
cetățenilor săraci. Cu alte cuvinte, 
bogății au devenit și mai bogați, iar 
săracii și mai săraci. Acest context a 
oferit posibilitatea societăților mul
tinaționale să vîndă și mari cantități 
de îngrășăminte, insecticide, tractoa
re, semințe selecționate (ce se de
gradează ușor și trebuie înnoite la 
2—3 ani, puține țări ale lumii a treia 
fiind în măsură să le producă la fața

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 ianuarie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea precipi
tații locale, mai ales sub formă de

De la I.D.M.S. București
în zilele de 10, 15, 21 și 28 ianua

rie 1980, orele 8 dimineața se vind 
prin licitație publică autoturismele 
disponibilizate conform Decretului 
277/1979. Licitația publică va avea 
loc in sala din Bd. Magheru nr. 6—8 
etaj 5. La licitație poate participa 
orice persoană care a consemnat la 
C.E.C. o sumă egală cu 10 la sută 
din prețul de evaluare a autoturis
mului. Autoturismele se vîhd și cu 
plata în rate (36 rate lunare), cu a- 
vans minim de 30 la sută în funcție 
de retribuția netă lunară' sau pen
sie. In acest caz autoturismul se a- 
sigură anticipat la ADA.S pe întrea
ga perioadă de plată a ratelor. 

locului). Dealtfel, mai multe studii 
recente constată că, la urma urme
lor, „revoluția verde" a favorizat mai 
ales societățile multinaționale.

F.A.O. încurajează în prezent cer
cetările în vederea producerii de se
mințe, nu numai pentru cereale de 
„lux", ca griul și orezul, ci și pentru 
sorg și leguminoase — culturi adap
tabile la terenurile aride, adică se
mințe ce pot fi utilizate și de țăranii 
săraci pe solurile sărace.

S-a calculat că în anul 2 000 vor 
exista 80 milioane de țărani in țările 
dezvoltate și 2 miliarde în țările sub
dezvoltate, dar cele 89 de milioane 
vor produce mai mult decît cele două 
miliarde. Este, intr-adevăr, imposibil 
ca țăranii din lumea a treia să poa
tă practica o agricultură intensivă, 
bazată pe utilizarea unor cantități 
masive de îngrășăminte, în condițiile 
prețului actual al petrolului. Este și 
motivul pentru care ne gîndim la 
„a treia revoluție agrară".

Prima revoluție, din secolele XVII- 
XVIII, era mai ales biologică, bazîn- 
du-se pe rotația culturilor și integra
rea zootehniei în agricultură. Spre 
deosebire de aceasta, a doua „revo
luție verde" este, în primul rînd, chi
mică. A treia ar trebui să fie o îm
binare a precedentelor, cu utilizarea 
unor specii și varietăți de plante care 
necesită mai puține îngrășăminte, in
secticide și permit uzul unor tehnolo
gii adecvate pentru țările lumii a 
treia.

Consider că o altă explicație a si
tuației actuale se află și în faptul că 
țările care au acordat prioritate in
dustrializării au făcut acest lucru in 
detrimentul agriculturii. Un impor
tant rezultat al conferinței F.A.O. a- 
supra reformei agrare a fost acela că 
un șir de guverne din regiunile sub
dezvoltate și-au exprimat voința de 
a reorienta politica lor, acordînd agri
culturii locul ce i se cuvine.

Pentru F.A.O., prioritatea priorită
ților este însă organizarea pe scară 
mondială a unui sistem de securitate 
alimentară. Un adevărat sistem de 
securitate încă nu există și nici un 
stoc internațional de securitate, în a- 
fara celor 6—700 000 tone de cereale 
de care dispune Programul ali
mentar mondial. Ar fi nevoie de o 
rezervă mult mai consistentă : 30, 40 
milioane de tone anual de care să 
se poată dispune în caz de secetă, cu
tremur, inundații, războaie civile. A- 
jutorul de care dispunem in prezent 
provine doar de la cîteva țări, pen
tru care acesta îmbracă deseori as
pecte politice.

In gfară dQ șișțemul . de securitate 
. mondială, ar fi nevoie ca fiecare țară 
'să dispună de rezerve pentru două 
sau trei luni ; or, pentru a crea ast
fel de rezerve ar fi nevoie ca țările 
bogate să ajute țările sărace. Nu este 
însă suficient să fie create rezerve, 
E NEVOIE CA TARILE DEZVOL
TATE ȘI INSTITUȚIILE INTERNA
ȚIONALE SĂ AJUTE LUMEA A 
TREIA SA-ȘI SPOREASCĂ PRO
DUCȚIA AGRICOLA.

Consider că țările în curs de dez
voltare trebuie să se bizuie în pri
mul rînd pe ele însele și să nu con
teze prea mult pe acel ajutor inter
național care se lasă așteptat, e con
diționat și insuficient.

Dar țările dezvoltate, comunitatea 
internațională. Banca Mondială și 
toate băncile de dezvoltare, agențiile 
O.N.U. poartă și ele o grea răs
pundere. Țările dezvoltate, dispunind 
de pămînt mult și fertil, de resurse, 
au datoria morală de a ajuta acele 
țări pe seama cărora și-au clădit în 
trecut prosperitatea. Ar trebui să 
constituie deci stocuri nu numai pen
tru ele, ci și pentru alte țări. Totoda
tă, țările dezvoltate ar trebui să per
mită accesul, pe piața lor a unor 
mari cantități de produse ale agricul
turii tropicale ; să ia măsuri pe pla
nul comerțului internațional, pentru 
a favoriza dezvoltarea economiei a- 
grare a lumii a treia.

lapoviță și ploaie ; în regiunile din 
sud-estul țării vor predomina ploile. 
Vintul va sufla moderat, cu intensificări 
în zona de munte între 80 și 100 km/oră, 
viscolind pe alocuri zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
vor oscila între minus 5 și plus 5 grade. 
Condiții de polei în sudul țării. Ceață 
slabă, dimineața și seara.

Caracteristicile, prețul de începere 
a licitației, precum și adresele unde 
pot fi văzute autoturismele și dosa- 
rele sînt afișate la : magazinul auto 
I.D.M.S. București — Str. Valea 
Cascadelor nr. 24, sect. 6 ; magazi
nul de piese FIAT — Cal. Griviței 
nr. 212, sect. 1 ; magazinul de acce
sorii și cosmetice-auto — Bb. Ma
gheru nr. 22, sect. 1 ; magazinul de 
piese Colentina — str. D-na Ghica, 
sect. 2 ; magazinul de piese Pante- 
limon — Șos. Pantelimon nr. 312, 
Bl. B 6, sect. 3 ; organizația socia
listă deținătoare, informații supli
mentare la telefon 11 79 70 int. 113.

• DIN VALURI SE ÎN
TRUPEAZĂ... ELECTRICI
TATEA. Pe țărmul Californian 
al Pacificului s-au făcut de cu- 
rind testările unei centrale elec
trice care folosește drept sursă 
de energie valurile oceanului. 
Pentru valorificarea acestei 
inepuizabile resurse energetice, 
a fost construit un atol artificial 
din beton armat, cu o formă ase
mănătoare cu cea a unei pilnii 
așezate cu gura in jos. Valurile 
„se cațără" pe pereții pîlniei și 
se prăvălesc din cel mai înalt 
punct pe o turbină verticală, pe 
care o pun în mișcare. Apa se 
întoarce în mare strecurîn- 
du-se prin fante de evacuare 
practicate în pereții „pîlniei".

Puterea centralei : doi mega
wați.

® PROTECȚIA LA LO
CUL DE MUNCĂ. Pentru 
protejarea de gaze și aburi no
civi rezultați din operația de su
dură efectuată in spații închise, 
specialiștii de la uzinele polone
ze „Stalowa Wola" au pus la 
punct un dispozitiv pe cît de 
simplu, pe ătît de practic. Este 
vorba de un aspirator care asi
gură evacuarea gazelor de arde
re, captîndu-le nemijlocit chiar 
de la sursă. Experimentele efec
tuate cu prototipurile acestui 
dispozitiv, mai ales la sudura în 
interiorul unor cazane și cup
toare, au dat rezultate excelen
te, cantitatea substanțelor no
cive din aer fiind redusă mult.

• LONGEVITATE. 
După cum relevă presa din Ri
ad, cel mai vîrstnic locuitor al 
Arabiei Saudite este Ben Aii 
Shaflut, care a împlinit 150 de 
ani. Recent, longevivul a acor
dat un interviu în care a arătat 
că zilnic merge foarte mult pe 
jos și este foarte cumpătat la 
mincare, considerind că aceasta 
a contribuit la menținerea unei 
stări bune a sănătății sale. Sa
tul in care trăiește Ben Aii se 
află la altitudinea de 2 500 de 
metri deasupra nivelului mării.

• MUMIILE „BOL
NAVE". Muzeul național din 
Cairo a anunțat că 27 de mumii

ale unor vestiți faraoni din anti
cul Egipt șînt grav „bolnave". 
La un „consult" făcut recent de 
specialiști, s-a constatat că mu
miile suferă datorită poluării 
continue a mediului înconjură
tor. Ele ar putea fi salvate dacă 
ar fi închise în camere ermetice 
in condițiile unei temperaturi 
constante sau dacă ar fi din 
nou... îngropate în sarcofage. In 
prezent, se caută un mijloc 
eficient și economic pentru sal
varea lor. Folosirea unor metode 
medicale ar costa prea mult. 
„Tratamentul" mumiei lui Ram
ses al II-lea, trimisă în acest

scop la Paris, s-a ridicat la peste 
un milion de lire egiptene.

® 19 ORE PRINTRE 
NORI. Lansîndu-se de pe 
vîrful unui munte din Insula 
Oahu (Hawai) cu ajutorul unui

deltaplan — un simplu triunghi 
metalic de care se atașează o 
pinză (vezi fotografia) — ameri
canul Jim Will a planat printre 
nori timp de 19 ore și 36 minu
te, întrecînd recordul mondial 
de durată la acest nou sport. în 
timpul celor aproape 20 de ore de 
zbor el s-a hrănit doar cu cîteva 
mere și un sandviș purtate în- 
tr-un buzunar.

@ INCUBATOR PEN
TRU... CROCODILI. In 
Senegal, pe unul din malurile 
Kazamans-ului, s-a construit re
cent un incubator pentru... cro
codili. Nu este un gest pornit 
din grija pentru cei care even

tual ar mai practica cultul cro
codililor cunoscut din antichi
tate... în timp ce în magazinele 
din marile capitale ale lumii 
crește cererea pentru pantofi 
sau poșete din piele de crocodili, 
in Africa dispar reptilele care 
dau această materie primă. în 
unele țări africane, printre care 
și Senegal, unde braconajul 
amenință crocodilii cu dispari
ția totală, s-a declarat un ade
vărat război împotriva braconie
rilor. Printre măsurile luate 
pentru apărarea crocodililor îm
potriva exterminării este și in
cubatorul din Senegal.

® ROBOT ZBURĂ
TOR. Un grup de ingineri bri

tanici a pus la punct un fel de 
elicopter automat care poate fi 
programat să zboare la înălțimea 
și pe distanta dorită, urmind un 
anumit traseu. Acest robot zbu
rător cu fuselajul de 60 de cm 
și diametrulfde 1,5 metri a fost 
experimentat cu succes de me
teorologi în urmărirea mișcării 
maselor de aer. El poate fi folo
sit și de ecologi pentru contro
larea poluării atmosferice, de 
silvicultori în localizarea unor 
focare de incendii în păduri, de 
către poliția rutieră pentru con
trolul respectării vitezei auto
mobilelor pe autostrăzi. Robotul 
poate fi dotat cu aparate de 
fotografiat și camere de tele
viziune.
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® Continuă acțiunea de transpunere în 
acordului de la Londra © Peste 20 000 
ai forțelor populare — în punctele de

SALISBURY. — Intr-o cuvîntare 
radiotelevizată, rostită duminică la 
Salisbury, lordul Soames, guvernato
rul britanic al Rhodesiei, a subliniat 
că săptămîna care a trecut a dovedit 
că acordul asupra reglementării pro
blemei rhodesiene, semnat la Londra 
în luna decembrie, „a început să fie 
înțeles și acceptat la fata locului".

După cum transmit agențiile de 
presă, mii de luptători ai forțelor 
populare de eliberare Zimbabwe con-

FRANCE PRESSE:

„Luptătorii Frontului Patriotic Zimbabwe 
primiți pretutindeni cu entuziasm

de către
Iată ce relatează în. legătură cu 

acțiunea de regrupare a forțelor pa
triotice trimisul special al agenției 
France Presse în Rhodesia, Pierre 
Haski : „Este ora 6 dimineața. Ne 
aflăm cam la o sută kilometri de 
Salisbury, intr-un automobil al 
presei, deasupra căruia flutură stea
gul alb. Cițiva luptători ies din pă
dure si se apropie de noi. Fac par
te dintr-un detașament al Armatei 
Naționale Africane de Eliberare din 
Zimbabwe (Z.A.N.L.A.), aparținind 
grupării conduse de Robert Mugabe, 
copreședinte al Frontului Patriotic. 
Cu toții se îndreaptă spre punctul 
de adunare. Unii din aceștia se află 
pe drum de două zile. Au auzit la 
radio comunicatul privind încetarea 
focului, dar nu au plecat spre punc
tele de adunare decit in momen
tul in care au primit confirmarea 
de la comandanții lor.

Părăsind jungla, siguri de victo
rie, ei permit pentru prima dată 
unui ziarist să-i însoțească în mar
șul lor pînă la punctul de adunare 
de la Mrewa. Toți sînt bine inar-

La Highfield, suburbie a orașului Salisbury, locuită aproape în exclusivitate de 
africani,, in timpul unui mare miting populația iși exprimă sprijinul entuziast 

față de Frontul Patriotic

„Febra aurului" a cunoscut, în aceste zile, o nouă și vertiginoasă creș
tere, doborind toate recordurile, calificate ca „incredibile" încă la sfîrșitul 
anului trecut. Astfel, în cursul săptăminii ce s-a îucheiat, metalul galben 
a fost cotat la bursele occidentale între 632 și 669 de dolari uncia (o uncie 
de aur fiind egală cu 31,1 grame). Ieri, Ia Hongkong, prețul unciei a atins 
675 dolari.

Experții sînt de părere că această ascensiune vertiginoasă a prețului 
aurului, deși întreruptă de unele stagnări sau mici „căderi" temporare, va 
continua pe parcursul anului 1980, anticipîndu-se o cotație de... 750 dolari 
uncia deja în primul trimestru. Unii economiști întrevăd chiar o dublare a 
actualului preț în următorii cîțiva ani.

DE LA „PREȚUL LUI NEW
TON" LA „EXPLOZIA" BUR
SELOR. Prețul unciei de aur a 
fost evaluat oficial pentru prima dată 
în 1711, de către cunoscutul savant 
englez Isac Newton, pe atunci „Di
rector al monedei", la un nivel (in 
lire sterline) echivalînd cu 22,22 do
lari. A fost unicul preț in istoria au
rului care s-a bucurat de girul unor 
calcule literalmente științifice ! Mai 
tirziu, în stabilirea prețului metalului 
galben au- intrat, tot mai mult, și alte 
considerente, nu numai economice, ci 
și politice.

„Prețul lui Newton" a fost apărat 
timp de două secole în City, Londra 
fiind cea mai importantă piață co
mercială și financiară a lumii. Lira 
sterlină era singura monedă accepta- 
tă în schimbul aurului. în 1931, dola
rul american preia acest privilegiu, 
iar în februarie 1934, președintele 
Roosewelt impune lumii un nou 
preț al unciei de aur — 35 de dolari, 
consolidînd prestigiul economic și po
litic al monedei americane. în dece
niile ce au urmat pînă în 1968, acest 
„preț oficial" a fost apărat de așa- 
numitul „cartel al aurului", care în
deplinea misiunea de a interveni sta
bilizator pe piață, utilizînd stocurile 
de aur ale .țărilor membre.

începînd din 1944, cînd în localita
tea nord-americană Bretton Woods 
au fost puse bazele noului sistem 
monetar „Etalon aur și devize", au
rul și-a împărțit rolul ca etalon va
loric și mijloc de rezervă și tezauri
zare, cu două „monezi-cheie" — do
larul american și lira sterlină. Pe mă
sura dezvoltării impetuoase a schim
burilor economice și plăților interna
ționale, strălucirea aurului pe scena 
valutară a lumii a pălit treptat, pen
tru ca, în 1971, odată cu renunțarea 
la principiile de funcționare a sis
temului de la Bretton Woods, desti
nul monetar al aurului practic să se 
încheie. în martie 1978, prin intrarea 
în vigoare a statutului revizuit al 
Fondului Monetar Internațional, s-a 
oficializat completa „demonetizare" 
a aurului, paritățile diferitelor valu
te încetînd să mai fie definite în ra
port cu aurul.

Prețul aurului a continuat să oscile
ze pe piața liberă, nivelul de 35 de 
dolari uncia fiind însă depășit, încă 

viață a 
luptători 
adunare

tinuă să sosească zilnic Ia punctele 
de adunare fixate prin amintitul 
acord, pînă luni cifra respectivă de
pășind 20 000.

Comandanți ai forțelor armate de 
eliberare de sub egida Frontului Pa
triotic Zimbabwe au ținut luni o con
ferință de presă la Salisbury, în care 
au criticat autoritățile britanice pen
tru faptul că nu au luat măsuri în 
vederea evacuării trupelor sud-afri- 
cane care se mai află pe teritoriul 
Rhodesiei.

populație"
mâți. Sînt tineri, in vîrstă in jur 
de 30 de ani ; s-au angajat în luptă 
de cițiva ani. „Max“ — acesta este 
numele conspirativ al unuia dintre 
luptători — a fost funcționar la Sa
lisbury. Și-a părăsit serviciul in 
urmă cu cinci ani, alăturîndu-se 
mișcării de eliberare. Colegii săi 
albi din același birou primeau sala
rii de patru ori mai mari decit 
al lui.

In toate satele prin care trec, 
luptătorii Zimbabwe sînt primiți cu 
deosebită căldură. Populația le ofe
ră alimente, fructe, salutind victo
ria Frontului Patriotic.

Cînd am ajuns la punctul de 
adunare de la Mrewa, acolo mai 
erau peste 600 luptători Zimbabwe, 
l-am găsit adunați în jurul unuia 
dintre comandanții lor, care le vor
bea. După discurs, luptătorii au 
început să cînte. In jurul taberei 
s-a strîns întregul sat. Femei afri
cane s-au prins intr-un dans tradi
țional. In sunetele cintecelor revo
luționare. mulțimea salută ridicind 
pumnul în sus".

din primii ani ai deceniului ’70, de 
4—5 ori, pentru a ajunge la actualele 
recorduri.

O VECHE RIVALITATE: 
AUR-DOLAR. Cum se explică 
această senzațională reîntoarcere pe 
scena monetară a „metalului galben"?

Super-strălucirea înșelătoare a aurului 
ne fundalul crizei economice

Care sînt cauzele și semnificațiile ac
tualei diagrame a febrei aurului ?

Desigur, o primă explicație a „ex
ploziei" prețului aurului — care în 
prezent se stabilește liber pe piață — 
trebuie căutată în flagrantul deze
chilibru dintre cerere și ofertă. O pu
ternică influență asupra acestui ra
port între cererea și oferta de aur o 
exercită, se știe, manevrele specu
lative : imense resurse valutare sînt 
„jucate" la bursele internaționale, 
intr-o complexă rețea a intereselor 
marilor deținători de valută sau me
tal prețios. în acest sens, oferta este 
dozată cu o abilitate menită să „în- 
fierbinte" cererea, ajungîndu-se, nu 
arareori, la o frenezie a cotațiilor. 
Ceea ce a impus zilele trecute, ca și 
de cîteva ori în cursul anului înche
iat, aplicarea de . măsuri extreme, 
mergînd pînă la suspendarea tempo
rară a activității burselor.

Firește, cauzele acestor grave 
perturbați! pe piața aurului sînt mult 
mai profunde. Analizele întreprinse 
de cercurile economice și comenta
riile de presă occidentale sînt sinte
tizate astfel de agenția FRANCE 
PRESSE: „Puternica scumpire a lin- 
gourilor și barelor de aur manifes
tată pe toate piețele îndeamnă la în
trebări multiple, deși cauza acestui 
fenomen este evidentă : agravarea 
situației economice și politice mon
diale". Iar dacă ar fi să dăm un răs

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Cea de-a 34-a sesiune" a Adunării 
Generale a O.N.U. și-a încheiat ofi
cial luni lucrările, odată cu epuizarea 
ultimului punct aflat pe ordinea de 
zi : alegerea unui membru neperma
nent al Consiliului de Securitate.

Alegerea a urmat reuniunii grupu
lui regional latino-american, în ca

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor din India

Partidul Congresul Național Ind 
își menține avansul asupra

DELHI 7 (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor preliminare ale alegeri
lor parlamentare desfășurate la 3 și 
6 ianuarie în India, partidul Congre
sul Național Indian (I). condus de 
Indira Gandhi, își menține avansul 
asupra celorlalte formațiuni politice 
angajate în competiția electorală. 
Luni seara, din totalul membrilor 
Camerei populare (Lok Sabha) a 
Parlamentului indian fuseseră decla
rați aleși aproape jumătate — 196 de 
deputați. 149 mandate au revenit can- 
didaților prezentați de Congresul Na-

încheierea Congresului regional al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria

DAMASC (Agerpres). — La Da
masc s-au încheiat lucrările celui 
de-al VII-lea Congres regional al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria. Timp de două săptămîni. par- 
ticipanții au dezbătut rapoartele pre
zentate în fața congresului privitoare 
la politica internă și externă a țării, 
problemele economice și organizato
rice.

Congresul P. C. din Canada
OTTAWA 7 (Agerpres). — La To

ronto au început lucrările celui de-al 
XXIV-lea Congres al Partidului Co
munist din Canada, la care participă 
delegații aleși de organizațiile de 
partid din țară, precum și oaspeți de 
peste hotare. Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de tovarășul 
Ilie Matei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.

La congres sînt examinate proble
me ale situației politice și economice 
interne, sarcinile în domeniul con
strucției de partid și al întăririi uni
tății democratice a oamenilor 
muncii.

COREEA DE SUD

Un nou val de represiuni împotriva 
opoziției

SEUL 7 (Agerpres). — în Coreea 
de sud situația rămîne în continuare 
agitată. în pofida decretului prezi
dențial privitor la ridicarea stării de 
urgență impuse încă de pe vremea 
dictaturii lui Pak Cijan Hi, un număr 
de 70 de personalități politice de 
opoziție, printre care și fostul, pre
ședinte Yun Po Sun. urmează să fie 
judecați pentru „violarea legii mar
țiale" și organizarea de întruniri pu
blice — transmite agenția Reuter.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. 
relevă, citind surse din Seul, că lupta 

puns și mai succint, acesta s-ar pu
tea,, rezuma la un singur cuvînt: 
inflație.

într-adevăr, evoluțiile actuale, ca și 
prognozele specialiștilor în legătură 
cu perspectivele economiei occiden
tale în acest an sînt dintre cele mai 
sumbre. 1979 a continuat „serialul" 
anilor slabi, de criză și recesiune, ai 
țărilor capitaliste. în perimetrul ță
rilor capitaliste dezvoltate inflația a 
depășit in 1979 ritmul mediu de 8 la 
sută. Iar „oracolele" economice ale 
diverselor organisme internaționale 
prevestesc pentru acest an o agravare 
a tendințelor economice negative. 
Astfel, se prevede o creștere medie 
aproape de zero pe ansamblul prin
cipalelor țări capitaliste. însoțită de 
o majorare a cadenței inflației la 10 
la sută.'

Pe acest fundal al multiplicării și 
agravării fenomenelor de criză și re
cesiune economică din lumea capita
lului s-a accentuat degringolada unor 
monede occidentale, îndeosebi a celei 
americane. Dealtfel, de mai mulți 
ani dolarul american a început, la 
rindul său, să-și piardă tot mai vi
zibil rolul de „deviză-cheie". Săptă- 
mina trecută, la bursa din Frankfurt 
pe Main, dolarul a înregistrat o „că
dere" record,.. înregistrând cel mai re
dus curs din istoria sa — adică o 
paritate de 1 dolar *= 1,706 mărci 
vest-germane.

în aceste condiții, goana după aur 
exprimă, de fapt, neîncrederea gene
rală și. crescîndă față de ..monedele 
fondante" (în sens de monede care 
se „topesc") ale . economiei occiden
tale, cum definea plastic un econo
mist procesul eroziunii rapide a pu
terii de cumpărare a banilor cuprinși 
de inflație.

Perpetuarea și accentuarea instabi
lității valutare din Occident sînt fa
vorizate. totodată, de faptul că. in 
prezent, practic, nu mai funcționează 
un sistem monetar internațional în
temeiat pe principii care să confere 
monedelor girul stabilității, ci. dim
potrivă. acestea sînt supuse exclusiv 
fluctuațiilor pieței. Ca urmare, de
ținătorii de capitaluri bănești caută 
cu febrilitate să le preschimbe în va
lori certe, durabile. 

drul căreia, constatindu-se că nici 
Cuba și nici Columbia nu au întrunit
— în decursul a numeroase scrutine
— numărul necesar de voturi pentru 
a fi alese, și-au retras candidatura in 
favoarea Mexicului. Plenara Adună
rii Generale a aprobat această nouă 
candidatură.

ian (I), condus de Indira Gandhi, 
celorlalte formațiuni politice

țional Indian (I), 11 mandate —parti
dului Janata, condus de Jagjivan Ram, 
și 9 mandate — Partidului Poporului 
(Lok Dai). Urmează, în ordine, Con
gresul Național Indian (U) și Parti
dul Comunist din India (marxist) cu 
cite 4 mandate și Partidul Comunist 
din India cu 2 mandate. Restul de 17 
locuri repartizate pînă luni seara au 
fost obținute de candidați indepen
denți.

Partidul Janata, ciștigătorul alege
rilor legislative din 1977, s-a recu
noscut învins in actualul scrutin.

Delegații la congres au ales Comi
tetul Central al partidului, compus 
din 75 de membri. întrunit apoi în 
ședință plenară. Comitetul Central a 
ales în unanimitate pe Hafez Al- 
Assad, președintele Republicii Arabe 
Siriene, în funcția de secretar gene
ral al C.C. al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria.

în prima zi a lucrărilor. William 
Kashtan, secretar general al partidu
lui, a prezentat un amplu raport 
oglindind activitatea Comitetului 
Central în perioada ce a trecut de 
la ultimul congres al partidului, pre
cum și sarcinile ce stau în fata co
muniștilor canadieni în anii '80 și în 
perioada imediat următoare. în legă
tură cu alegerile generale ce vor avea 
loc în Canada Ia 18 februarie a.c.

Reprezentantul Partidului Comunist 
Român a prezentat un cuvînt de 
salut.

pentru putere dintre generali cu
noaște noi episoade. Fostul adminis
trator al legii marțiale și șef al Sta
tului Major al armatei, generalul 
Chung Seung Hwa, arestat luna tre
cută sub acuzația de a fi fost impli
cat în asasinarea dictatorului Pak 
Cijan Hi, urmează să fie judecat în 
cursul următoarelor 12 zile de către 
o instanță militară. Se menționează, 
totodată, că fostul șef al organelor de 
spionaj (K.C.I.A.), recunoscut ca 
asasin al dictatorului, și alți- cinci 
colaboratori au fost condamnați la 
moarte sub Învinuirea de complot.

Este elocvent/ în acest sens, că. 
paralel cu „febra aurului" se înre
gistrează o creștere chiar mai pu
ternică a preturilor argintului, plati
nei, diamantelor, precum si a pre
țului altor „bunuri reale", cum ar fi 
imobilele (supranumite „aur-beton"), 
terenurile, operele de artă ș.a.m.d.

IMPACTUL „AURULUI NE- 
QRU Curbele de pe diagramele 
burselor urcă vertiginos și sub impac
tul crizei energetice. „Există o legătu
ră invizibilă, dar mereu verificată, în
tre aurul galben și «aurul negru»-, ale 
căror prețuri s-au dublat concomi
tent în decurs de un an — scrie zia
rul ,,LE MONDE". La New York, ca 
și la Londra se constată o creștere 
netă a cumpărărilor de aur de către

țările Orientului Mijlociu. Tentația 
este mare de a transforma cit mai 
repede rezervele de «aur negru»-, care 
se epuizează și mai ales «petrodo- 
larii» afectați de inflație in rezerve 
de aur - galben, care nu se deprecia- 
ză“. De aceea, evoluția „febrei auru
lui" , trebuie privită în corelație cu 
perspectivele agravării crizei, energe
tice mondiale.

Se poate aprecia că umflarea exce
sivă a „facturii" petroliere plătite, de 
ansamblul țărilor importatoare (care 
ar urma să se ridice în acest an la 
circa 380 miliarde dolari) se manifes
tă în prezent ca un puternic factor 
generator de inflație ; scumpirea 
„aurului negru" atrage după sine in 
mod inevitabil deprecierea monede
lor, îndeosebi a dolarilor, cu care se 
achită de obicei importurile de pe
trol, constituind astfel o „cauză a 
cauzelor" febrei aurului. Așa cum spi
rala tot mai vertiginoasă a prețului 
petrolului nu își are justificare eco
nomică, în asemenea ritmuri și pro
porții, la fel de neîntemeiată este și 
sporirea, în strînsă corelație cu aceas
ta. a prețului metalului galben.

în fine. întotdeauna in agitația bur
selor, adevărate „barometre tradițio
nale ale neliniștii", cum au fost pe 
bună dreptate botezate, se regăsesc, 
puternic, ecourile deteriorării situa
ției politice pe plan internațional.

Recent, la Washington a avut loc o demonstrație de protest împotriva instalării de noi rachete nucleare în Europa 
occidentală și a sporirii cheltuielilor militare ale S.U.A. Pe una din pancartele purtate de demonstranți se putea citi : 

„Armele nucleare înseamnă sinucidere, nu securitate. Dezarmare acum"

Premierul nipon despre 
necesitatea economisirii 

energiei
TOKIO 7 (Agerpres). — în prima 

ședință din acest an a cabinetului ni
pon, primul ministru japonez, Masa
yoshi Ohira, a dat instrucțiuni mem
brilor guvernului să coopereze înde
aproape cu Ministerul Comerțului 
Internațional și Industriei pentru 
conceperea și adoptarea unor măsuri 
concrete de conservare ă energiei și 
reducerea consumului de petrol. Ja
ponia și-a propus să realizeze în în
treaga țară o reducere de 7 la sută 
a consumului -de produse petroliere.

Modificări de prețuri 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — Po
trivit prevederilor planului de dez
voltare a economiei naționale — a- 
nunță Direcția de stat pentru resur
se materiale și prețuri din Unga
ria — prețurile de consum la unele 
produse urmează să crească, în 1980, 
cu aproximativ 0,8 la sută. Comuni
catul Direcției, transmis de agenția 
M.T.I., precizează că prețurile cu 
amănuntul, majorate în 1979, vor 
rămine neschimbate.

De la 7 ianuarie vor crește, In me
die cu.20' la . sută, ' prețurile la dife-. 
rite; servicii, cu excepția reparațiilor 
de încălțăminte.

în timp ce în 1980 prețurile cu a- 
mănuntul la unele confecții și tri
cotaje sintetice se vor reduce, ur
mează să crească prețurile Ia hai
ne de piele (cu 20—30 la sută), la 
țesăturile de lînă (cu 18 la sută). Ni
velul prețurilor la unele produse teh
nice de metal (mașini automate de 
spălat, plite electrice, boilere, frigi
dere) va spori cu 3—4 la sută.

Schimbările de prețuri — preci
zează agenția M.T.I. — nu se vor re
feri la produsele alimentare, com
bustibil, medicamente, principalele 
materiale de construcție, chirii, 
transportul de pasageri, serviciile 
întreprinderilor comunale și ale 
instituțiilor culturale.

Condițiile în care divergentele din
tre diferite state și grupări de state 
se ascut tot mai mult, cînd în diverse 
zone ale lumii apar noi focare de 
încordare și conflict, contribuind la 
accentuarea instabilității, cînd spirala 
înarmărilor continuă să urce tot mai 
amenințătoare, configurează un cli
mat politic de natură să genereze o 
febrilă căutare a „valorilor certe", 
garantate în oerspectivă — atribute 
cu care apare învestit aurul.

„O REDUTĂ PE... NISIP".
Numai că „reduta" de aur în spatele 
căreia se caută apărarea în fața in
stabilității economice și politice este, 
pînă la urmă, iluzorie. Pentru că 
oricît de solidă și de sigură ar fi 
această redută, ea este, în fapt, clă
dită pe nisip, cumpărarea masivă de 
aur în goana după „cit mai multă si
guranță" atrage după sine un val al... 
nesiguranței. Scumpirea excesivă a 
aurului, ca efect al atacului inflației 
asupra monedelor, devine. Ia rîndul 
său, un factor de depreciere a mo
nedelor, ceea. ce alimentează în con
tinuare ascensiunea spiralei inflațio
niste. Practic, se creează un cerc vi
cios : inflația, adică decăderea unor 
monede, provoacă scumpirea aurului, 
care, la rîndul ei. accentuează pro
cesul inflaționistă Ca rezultat, această 
evo uție poate duce la prăbușirea 
unor monede, la puternice seisme fi
nanciare și noi zguduiri economice, 
cu consecințe economico-sociale im
previzibile. De aceea, creșterea tot 
mai dificil de controlat și mai ales de 
temperat a „febrei aurului" consti
tuie un fenomen profund nesănătos, 
tipic economiei capitaliste, dar impli- 
cînd efecte negative și riscuri pentru 
covirșitoarea majoritate a statelor.

In esență, actualele proporții fără 
precedent ale „febrei aurului" se ma
nifestă ca un „semnal de alarmă", 
care atrage atenția asupra urgentei 
luării de măsuri eficiente în vederea 
rezolvării unor probleme grave cu 
care . este confruntată lumea contem
porană. Desigur, este evident că ase
menea probleme de anvergură inter
națională. cum sînt problemele mone
tare și cele energetice, nu își pot găsi 
soluționarea decit printr-o largă 
cooperare, cu participarea tuturor 
statelor.

Combaterea fenomenelor de criză, 
restructurarea sistemului monetar in
ternațional. dezvoltarea unei colabo
rări economice neîngrădite de barie
re și discriminări intre state, făurirea 
unei noi ordini economice si finan
ciare, abținerea de la orice acțiuni 
care ar duce la o înrăutățire a situa
ției internaționale se înscriu ca impe
rative stringente ale actualității, în 
concordantă cu interesele tuturor na
țiunilor.

Viorel POPESCU
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI. In cadrul manifestărilor 

culturale dedicate împlinirii a 2050 de ani de la crearea primului stat dac 
. centralizat și independent pe teritoriul României, la Muzeul municipal din 

Uppsala, vechi centru universitar al Suediei, a fost inaugurată o expoziție 
I de artă plastică contemporană românească.

Postul național de radio din Senegal a transmis o emisiune intitulată 
„România — Structuri industriale moderne", in care a relevat succesele 
deosebite obținute de poporul român pe multiple planuri. în cadrul emi
siunii au fost prezentate orientările de bază stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. in ce privește dezvoltarea și modernizarea industriei 
românești.

| COMUNICAT COMUN IUGO- 
| SLÂVO-IRAKIAN. In comunicatul 

comun dat publicității la Belgrad, 
l la încheierea vizitei oficiale în Iu

goslavia a ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Irak, dr. Saadoun 

i Hammadi, se subliniază că părțile 
au acordat o atenție deosebită 
promovării relațiilor și cooperării 

I iugoslavo-irakiene. Au fost discu
tate, de asemenea, probleme inter
naționale, precum și cele vizînd 

I mișcarea de nealiniere în contextul 
actualei situații internaționale.

. DEZVOLTAREA ECONOMIEI 
R.P. CHINEZE ÎN 1979. Valoarea

I producției industriale a cunoscut in 
R.P. .Chineză, în 1979 o. creștere de

i 8 la sută față de anul 1978 — infor
mează agenția China Nouă. în do
meniul industriei ușoare — ramură

I prioritară pentru anii 1979—1981 — 
a fost de 9 la sută, iar în industria

I grea de 7,4 la sută. S-a înregistrat, 
totodată, o reducere importantă Ia

I utilizarea combustibililor, energiei 
și materiilor prime în industrie, 
transporturi și comunicații. Numai

I în domeniul industriei s-a realizat o 
economie la consumul de energie

I electrică echivalentă cu 11 milioane 
tone de' cărbune — menționează

I agenția citată.
PROIECT BRITANIC DE REDU- 

I CERE A CHELTUIELILOR PUBLI- 
I CE. Premierul britanic, Margaret 

Thatcher, a anunțat duminică inten- 
I ția sa de a pune în aplicare o nouă 
[ reducere a cheltuielilor publice in 

cursul anului financiar 1980—1981. 
I Intr-un interviu televizat, Margaret

Thatcher a insistat asupra necesită
ții asanării financiare și a redresă- 

I rii economiei britanice. „Eu aș fi 
foarte satisfăcută, a declarat ea, de 
o reducere cu două miliarde lire 

I sterline a cheltuielilor publice în 
anul financiar 1980—1981".

O PUTERNICA MIȘCARE DE PROTEST ARE LOC ÎN ITALIA, ca 
urinare a asasinării, de către elemente teroriste, Ia 6 ianuarie, a pre- I 
șcdintelui Consiliului regional al Siciliei, Santi Mattarella (democrat-creș- | 
tin). Președintele Republicii Italiene, Sandro Pertini, primul ministru 
Francesco Cossiga (P.D.C.), președintele Camerei Deputaților, Nilde Jotti I 
(P.C.I.), și alte personalități politice au făcut declarații prin care au con
damnat acest atentat terorist. în Sicilia, oamenii muncii, sprijiniți de toate 
forțele politice -și de sindicate, au declarat luni o grevă generală de , 
patru ore.

Fericirea și culoarea pielii
Recent, UNICEF (Fondul O.N.U. 

pentru copii) a dat publicității date 
statistice care pun in evidență si
tuația tragică a copiilor africani din 
R.S.A. Deși autoritățile sud-africa- 
ne afirmă că „accesul la învăță
mânt este asigurat tuturor copiilor, 
fără nici o discriminare", in " așa 
numitele „bantustane" din 1 300 000 
de copii de culoare între 10 și 15 
ani, numai 200 000 frecventează 
școala; restul de 1 100 000 sînt con
damnați să rămînă analfabeți. Si
tuația este și mai sumbră in zo
nele cu populație preponderent al
bă, unde, din 500 000 de copii de 
culoare, nici unul nu frecventează 
școala pentru simplul motiv că ac
cesul la invățămint le este pur și 
simplu interzis. în schimb, copiii

Destine jucate
în cursul verii trecute, relata 

săptăminalul „L’Express", indus
triașul francez baronul Empain, 
dornic de a se distra după ce, la 
un moment dat, fusese sechestrat 
de un grup de gangsteri care ur
măreau să obțină o răscumpărare 
substanțială, a cheltuit la jocurile 
de noroc... 1 miliard 200 milioane 
de franci vechi! Or, întimplător, a- 
rată revista amintită, respectiva su
mă echivala cu contravaloarea ne
cesară pentru modernizarea unei 
întreprinderi din Choisy-le-Roi, u- 
nica din Franța care fabrica un

ÎNCHEIEREA VIZITEI SECRE- i 
TARULUI GENERAL AL P.C.F. LA 
ROMA. Secretarul general al Parti- I 
dului Comunist Francez. Georges 
Marchais, a efectuat o vizită la 
Roma, unde a avut convorbiri cu | 
Enrico Berlinguer, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Italian. I 
Intr-un comunicat comun, dat pu
blicității, se arată — potrivit agen- 1 
ției A.N.S.A. — că interlocutorii au . 
analizat situația din cele două țări, 
consecințele crizei în țările capita- | 
liste din Europa, precum și acțiu
nile și inițiativele comune ale miș- I 
carii muncitorești din Franța și Ita
lia. Totodată, au fost relevate „efor- 1 
turile pe care le întreprind partidele , 
comuniste francez și italian în fa
voarea păcii, destinderii și reducerii | 
armamentelor". .

INTR-UN APEL AL PARTIDE- j 
LUI COMUNIST DIN ECUADOR, 
adresat poporului acesței țări, se I 
apreciază că anul 1979 a marcat im
portante progrese în procesul uni
tății forțelor democratice și antiim- I 
perialiste și pe calea consolidării I 
Frontului Amplu al stingii ecuado- 
riene. Apelul cheamă la intensifi- I 
carea luptei pentru întărirea inde
pendenței naționale și a democra
ției, împotriva dominației monopo- I 
lurilor imperialiste.

CANCELARUL R.F.G. A SOSIT i 
LA MADRID, intr-o vizită oficială., 
în aceeași zi, Helmut Schmidt a 
fost primit de către regele Juan i 
Carlos, al Spaniei. Pe agenda con
vorbirilor hispano—vest-germane fi
gurează, în special, notează a- i 
gențiile U.P.I. și Reuter, proble
me privind reuniunea din toamna 1 
acestui an, de la Madrid, a țărilor i 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
precum și cererea Spaniei de a i 
adera la Piața comună.

africani sînt nevoiți să muncească 
la cea mai fragedă vîrstă, în con
diții inumane, inclusiv în adincul 
minelor.

Nu de mult, premierul R.S.A., P. 
Botha, spunea: „Propășirea statului 
depinde de fericirea copiilor". Ră
mine de văzut ce înțelege liderul 
rasist sud-african prin cuvîntul fe
ricire. Situația dezvăluită de 
UNICEF arată cu prisosință ce în
seamnă in accepția premierului de 
la Pretoria fericirea pentru copiii 
africani: oprimare, mizerie, lipsa 
celor mai elementare drepturi — 
printre care și acela de a avea ac
ces la învățătură. Și aceasta dato
rită unicului motiv că s-a născut 
cu pielea neagră.

la masa verde
produs din sticlă indispensabil spi
talelor și care era amenințată cu 
închiderea porților. Dacă cei peste 
un miliard de franci ar fi fost in
vestiți in modernizarea acestei în
treprinderi, s-ar fi putut evita în
chiderea ei și aruncarea in stradă 
a celor 250 de salariați. Dar baro
nul, in căutare de distracții, a pre
ferat să irosească banii la jocuri 
de noroc.

Epilogul? întreprinderea a fost 
pînă la urmă desființată și salaria- 
ții săi concediați. Destine jucate la 
masa verde...
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