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Oamenii muncii din industria județului Argeș
au îndeplinit planul cincinal

Oamenii muncii din județul Ar
geș raportează cu mindrie și sa
tisfacție îndeplinirea prevederilor 
pianului cincinal la producția in
dustrială. .asigurind astfel condiții 
ca pină la sfirșitul anului industria 
argeșeană să realizeze suplimentar 
o producție de 5,5 miliarde lei.

în telegrama adresată de Comite
tul județean Argeș al P.C.R. Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată :

Raportindu-vă acest succes, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Argeș vă adresează și cu 
acest prilej, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele 
mai calde mulțumiri și profunda re
cunoștință pentru modul strălucit 
în care, conduceți destinele partidu
lui și poporului, pentru inflăcăratul 
patriotism și activitatea neobosită

GOVORA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, 
siaj iste 
amiază, 
ședințe:
U.R.S.S.. conducătorul delegației țării 
sale la lucrările celei de-a XII-a se
siuni â Comisiei interguvernamentale 
de colaborare economică 'și 
științifică româno-sovietieă, 
desfășoară la București.

La primire au luat parte
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter-

președinteie Republicii So- 
România. a primit, joi după- 
pe N. V. Talizin. vicepre- 

al Consiliului de Miniștri ai

tehnico- 
care se

tovarășii

naționale, Traian Dudaș, ambasado
rul României la Moscova.

Au fost prezenți J. P. Riabov. prim- 
vîcepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S., și V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată cu satisfacție dezvoltarea 
fructuoasă, a colaborării economice și 
tehnico-științifice româno-sovietice. a 
schimburilor comerciale și a fost 
reliefat rolul - hotărîtor al întâlnirilor 
și convorbirilor dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două țări 
in adîncirea și extinderea acestei co
laborări. De ambele părți a fost ex-

primată hotărîrea de a se Identifica 
noi domenii și mijloace care să ducă 
la intensificarea. în continuare, ă con
lucrării dintre România și U.R.S.S., 
în conformitate cu potențialul econo
mic mereu in creștere al celor două 
țări, care permite dezvoltarea unei 
cooperări la nivel superior. S-a apre
ciat că intensificarea conlucrării eco
nomice româno-sovietice servește 
construcției socialiste șl comuniste in 
România și U.R.S.S.. dezvoltării prie
teniei tradiționale dintre popoarele 
noastre, cauzei generale a păcii și 
socialismului.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Președintele grupului industrial „EFIM“ din Italia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi. pe Corrado Fiaccaven- 
to. președintele grupului industrial 
„EFIM“ din Italia, care a făcut o 
vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Alexandru 
Mărgăritescu. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale.

A fost de față Ernesto Mario Bo-

lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Oaspetele ■ a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, pentru posi
bilitatea oferită de a vizita România 
și de a cunoaște unele realizări 
obținute de poporul român în dez
voltarea multilaterală a patriei.

în cursul convorbirii au fost re
levate bunele rezultate obținute in 
cooperarea dintre organismele de

specialitate românești și italiene. 
S-a exprimat dorința de a se ac
ționa pentru dezvoltarea relațiilor 
de cooperare economică dintre în
treprinderi- românești și firme mem
bre ale grupului „EFIM“, atit pe 
plan bilateral, cit și pe terțe piețe, 
pentru intensificarea colaborării 
dintre industriile celor două țări pe 
baze reciproc avantajoase.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

indicațiilor și sar- 
dumneavoastră rii

ia export

pe care o desfășurat! pentru progre
sul și prosperitatea patriei și .spre 
binele oamenilor muncii, pentru 
ajutorul de cea mai mare valoare 
pe care ni-T acordați în puternica 
dezvoltare economico-socială a ju
dețului, în îndeplinirea concretă a 
sarcinilor ce ne' revin.

Sintem hotărițl — se spune în 
încheierea telegramei — să ac
ționăm cu toată fermitatea și res
ponsabilitatea pentru mai buna or
ganizare a producției și a muncii 
in toate domeniile, pentru reali
zarea saltului calitativ cerut de dez
voltarea noastră economico-socială, 
aducindu-ne astfel contribuția la 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
stabilite de . Congresul al XÎI-lea 
al partidului, a 

, cinilor pe care 
le-ați trasat.

Livrări suplimentare
După. îndeplinirea cu 48 de zile 

mai devreme a planului cincinal la 
producția globală, colectivul Com
binatului de produse sodice Govora 
raportează un nou succes : de 
la începutul anului și pină în 
prezent au fost livrate supli
mentar partenerilor de peste ho
tare 43 000 tone sodă calcinată și 
10 700 tone sodă caustică. Acest 
succes s-a datorat preocupărilor

întregului colectiv pentru folosirea 
la capacitatea maximă a instalații
lor. realizarea ritmică a producției 
și la un nivel calitativ superior.

Rezultatele, de pină acum consti
tuie pentru chimiștii de la Combi
natul de produse sodice Govora un 
îndemn spre depășirea și mai sub
stanțială a planului la export in pe
rioada care a mai rămas .pină la 
sfîrșîtul anului. (Ion Stanciu).

Economii de materii

bistrița Un schimb pe săptămînă
din birouri

Transpunind în practică sarcina 
trasată la recenta pienâră a C.C. 
ai P.C.R., comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii de la 
întreprinderea de materiale de 
construcții Bistrița au stabilit ca 
întreg personalul tehnico-economic, 
de specialitate și administrativ, 
organizat, in patru echipe, să lu
creze nemijlocit în producție cite 
un schimb, eșalonat, in primele 
patru zile ale săptămînii. Prima 
acțiune de acest fel s-a soldat cu 
o producție-marfă ce depășește 
100 000 lei. Prin rotație, echipele 
vor ajunge să treacă pe la toate 
secțiile și sectoarele unității, asa 
incit. în cel mult un semestru, vor 
fi în măsură să acționeze în ori
care dintre domeniile de activitate 
direct productive. Pe Ungă munca

în producție
pe care o prestează efectiv, spe
cialiștii se ocupă și de rezoJvarea 
altor probleme de care depinde bu
nul mers al lucrului. în sensul de
pistării și eliminării locurilor în
guste ale fluxului tehnologic, uti
lizării intensive și integrale a 
timpului de lucru in fiecare schimb, 
reducerii eforturilor . 
promovarea accentuată 
lui tehnic pe seama 

Asemenea activități 
șurat cu deplin succes 
prinderea de sticlărie .
naj, întreprinderea de textile nețe- 
sute. la Fabrica de hîrtie Prundu 
Birgăului, Exploatarea minieră 
Rodna, urmînd a fi generalizate 
in toate unitățile industriale din 
județul Bistrița-Năsăud. (Gheor- 
ghe Crișan).

fizioe prin 
a progresu- 
autodotării. 

s-au desfă- 
și la intre* 
pentru me-

Vrednicul colectiv al 
întreprinderii de ma
șini electrice București 
?e mindrește cu două 
apte de munci deose

bit de valoroase : în
făptuirea sarcinilor la 
export pd întregul cin
cinal incă din Ipna 
martie a anului trecut 
și îndeplinirea preve
derilor cincinalului Ia 
producția industrială la 
19 iulie a.c. în avan
surile de timp cîștiga- 
te, muncitorii și spe
cialiștii 
propus 
ferm să 
sfirșitul 
prevederile cincinalu
lui o producție in-

de aici și-au 
și acționează 
obțină pină la 
anului peste

GIURGIU

SINNICOLAU MARE Înainte de termen
la nivelul parametrilor proiectați

Colectivul Filaturii și țesătoriei de 
cînepă din orașul Sinnicolau Mare 
— unul din noile obiective industriale 
înălțate in județul Timiș — și-a în
deplinit și depășit în luna octom
brie toți indicatorii de plan, livrind, 
între altele, peste prevederi, 44 000 
mp țesături groase. Acest rezultat 
marchează atingerea parametrilor 
proiectați ăi noii investiții, sarcină 
prevăzută să fie realizata pînâ la 
finele trimestrului IV a.c. Rezulta-

tele înregistrate se datoresc efortu
rilor susținute depuse de muncitorii 
și specialiștii unității pentru folosi
rea cu maximum de eficiență a uti
lajelor, instalațiilor, a timpului de 
lucru, precum și sprijinului primit 
din partea centralei industriale de 
resort și a unităților din sectorul in- 
cînepă in ce privește asigurarea cu 
piese de schimb și accesorii pentru 
mașinile de tors. Cu personal mun
citoresc calificat. (Cezar Ioana).

I Lucrul... simplu

Pînă la sfîrșîtul acestei luni

OGOARE DE TOAMNA PE TOATE SUPRAFEȚELE!
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Constantin Negru este mecanic de întreținere la 
parcul de locomotive diesel al Combinatului de celuloză 
și hîrtie Brăila. M-a adus la el curiozitatea de a afla 
cum a reușit să îmbunătățească sistemul de alimentare 
a locomotivelor diesel hidraulice de 450 și 700 cai putere.

— N-a fost cine știe ce, imi spune. Lucru simplu, 
cit se poate de simplu.

îmi mai dă de înțeles că realizarea sa, deși recunos
cută printr-un certificat de inovație, nu este o minune. 
Evident, eficiența nu este întotdeauna „o minune“, dar 
un lucru minunat tot este — îi dau replica — si observ 
că lui Constantin Negru ii place acest... joc de cuvinte.

— La traficul feroviar uzinal, mult timp locomotivele 
funcționează la relanti. Aici se duce o adevărată luptă 
pentru reducerea acestor timpi, dar asta este o altă
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problemă. Normal, la ralanti motorul are 750 de turații 
pe minut. Eu am făcut niște reglaje simple și am 
redus turațiile la 600. Consumul de motorină s-a redus 
și el corespunzător. Simplu, nu ?

...Simplu.
— Dar cu recuperarea motorinei la locomotivele de 

450 și 700 cum a fost ?
— Tot simplu Zilnic se pierdeau, la fiecare locomo

tivă, in medie, cite 36 de litri de motorină. Prin scurgeri 
de la motor, filtre, pompe de injecție. Motorină bună, 
curată. Luni in șir m-am tot gîndit și... am găsit mij
locul de a pune capăt risipei. Nu-i cine știe ce. O 
treabă... simplă : am înlocuit garniturile de cauciuc cu 
altele de aluminiu, obținind astfel o etanșeitate per
fectă. Apoi am confecționat și montat niște jgheaburi, 
dirijînd in rezervor, pentru a reintra in circuitul mo
torului, motorina ce se scurgea prin alte puncte. Acum, 
nici o lacrimă de motorină nu se mai pierde. Intr-un 
an, de la 5 locomotive la care am făcut modificările 
acestea am obținut o economie de 52 tone de moto
rină.

— Cite locomotive de acest tip sint in rețeaua căilor 
ferate uzinale din țară 7

— Numai eu știu citeva tute...
— Să facem un calcul pentru o sută de locomotive. 

Cită motorină s-ar economisi intr-Un an prin adaptarea 
acestei simple îmbunătățiri la sistemul de alimentare ?

s- Peste 1000 de tone, cred.
...Simplu, nu 7
Da. ca toate lucrurile valoroase ce se nasc din mun- 

ea dăruită, pasionată a oamenilor.
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Cornellu IFRIM

duStrială de 830 mili
oane lei și să realize
ze • un export supli
mentar de produse in 
valoare de 80 milioa
ne lei valută. Principa
lele căi pe care se ac
ționează aici sint în
noirea șt modernizarea 
fabricației. Astfel, in 
10 luni din acest an au 
Intrat în fabricație 62 
de produse noi, intre 
care serii de motoare 
electrice pentru ma- 
șini-unelte, motoare și 
echipamente electrice 
pertt.ru exploatări' mi
niere și motoare pen
tru, excavatoare. Pen- 

. tru creșterea eficientei 
economice, prin redu-

pnme
cerea consumurilor ma
teriale, o serie de pro
duse au fost reproiec- 
tate, asigurîndu*se e- 
conomisirea a 53 kg de 
cupru la motorul elec
tric de 30 kW pentru 
rriașinile de extrudare 
a: meselor' plastice, o,5 
kg cupru la motorul 
electric de electrocar, 

,70 kg cupru Ia moto
rul de 55 kW pentru 
mașini-unelte. (C. Cor- 
neliu).

In fotografie : la 
secția a Il-a a între
prinderii se montează 
un nou lot de motoare 
electrice pentru ex
port.

Foto : S. Cristian

CLUJ-NAPOCA

A început să producă 
instalația de solvenți 

clorurati
I^a Combinatul chimic din Giur

giu a inceput să 
stalația de solvenți 
capacitate anuală de 
după ce la începutul 
dată cu pornirea instalației de eva
porare. au fost livrate beneficiarilor 
primele cantități de produse de sodă 
caustică. In prima etapă, după in
trarea în funcțiune. Combinatul chi
mic din Giurgiu va furniza indus
triei și Ia export sodă caustică, 
clor, acid clorhidric și altele. (Lu
cian Ciubotarul.

funcționeze in* 
ciorurați, cu o 

40 000 tone, 
lunii trecute, o-

Noi produse introduse 
în fabricație

La întreprinderea „Sinterom" din 
.Cluj-Napoca a început fabricarea de 
sirme din wolfram și molibden, care 
pină acum se importau, fiind nece
sare industriei electronice și electro
tehnice. la fabricarea becurilor elec
trice. a tuburilor cinescop și a altor 
necesități. Cele două linii tehnologi
ce intrate in funcțiune și dotate cu 
instalații și aparatură modernă ob
țin sirmele de wolfram și molibden 
de înaltă calitate. Capacitatea, celor 
două linii tehnologice a fost corelată 
cu necesitățile economiei naționale, iar 
în viitor și cu cele pentru export 
(Al. Mureșan).

Lucrările agricole de toamnă au 
intrat in stadiu final. Practic, in 
această săptămînă trebuie să se în
cheie recoltarea ultimelor suprafețe 
cu porumb, sfeclă de zahăr, orez, 
soia și legume rădăcinoase. Tot pină 
simbătă, in toate unitățile agricole 
care mai au diferite produse pe 
cimp, printr-o amplă mobilizare de 
forțe trebuie să se incheie transpor
tul acestora, pentru ca intreaga re
coltă -să fie pusă la adăpost Conco
mitent, unitățile agricole au datoria 
să livreze in intregime cantitățile de 
produse prevăzute pentru fondul de 
stat.

Paralel cu eforturile pe care le fac 
în aceste zile oamenii muncii din 
agricultură pentru stringerea si depo
zitarea ultimelor cantități de produse, 
o mare atenție trebuie acordată ară
turilor de toamnă, lucrări de care 
depinde in mare măsură nivelul 
viitoarei recolte. Campania agricolă 
de toamnă se poate socoti încheiată 
doar atunci cind se va trage ultima 
brazdă adincă, pe ultimul hectar de 
teren. Orice bun gospodar cunoaște 
rolul deosebit ce revine arăturilor de 
toamnă pentru refacerea însușirilor 
fizico-chimicft ale solului și. prin 
aceasta, pentru obținerea unor pro
ducții sporite.

în fiecare județ, consiliu agro
industrial. in fiecare unitate agri
colă au fost întocmite programe 
speciale de .lucru cuprinzind mij
loacele mecanice necesare și vite
zele ee trebuie realizate zilnic, ast
fel ca pină ia sfirșitul acestei luni să 
fie încheiate arăturile de toamnă. To
tuși, rezultatele înregistrate pină in 
prezent, sint eu mult sub posibilități. 
Pină la 20 noiembrie s-au făcut 
ogoare de toamnă pe 1765 250 hec
tare, ceea ce reprezintă numai 44 Ia 
sută din prevederi. Este puțin, chiar 
mult prea'puțin pentru etapa în care 
ne aflăm, gi aceasta deoarece, in 
perioada ee a trecut de la începutul 
acestei. luni. ritmul zilnic la arături 
nu a fost realizat decit in proporție 
de 40-60 la sută. Cele mai mari 
rămîneri in urmă la arat se înregis
trează în județele Timiș. Arad, Olt, 
Dolj. Teleorman, Ilfov, Ialomița. 
Galați. Constanta, Brăila — adică toc
mai in județele cu o pondere însem
nată în agricultura noastră. Situația 
este și mai necorespunzătoare dacă 
avem în vedere că. in aceste județe, 
an de an. rămin nearate din toamnă 
întinse suprafețe, situate mai ales în 
sistemele de irigații, adică terenurile 
folosite intensiv, care au cel mai 
mult nevoie de această lucrare prin 
care se realizează afinarea solului.

Desigur, se pot găsi și uneie ex
plicații pentru această întirziere, dar 
ele nu vor schimba în bine situația 
arăturilor. Tocmai de aceea, în aceste 
zile, obiectivul prioritar in agricultură 
trebuie să-l constituie ampla mobi
lizare a forțelor mecanice pentru

executarea arăturilor pină Ia ultimul 
hectar. în această perioadă, un mare 
număr de tractoâre nu mai sînt fo
losite la transportul recoltei sau la 
alte lucrări agricole. Aceasta face 
posibil și necesar, așa cum s-a sta
bilit, ca 70 pină la 80 la sută din 
parcul de tractoare al stațiunilor de 
mecanizare, practic toate tractoarele 
ce sint acum disponibile, să fie con
centrate la executarea arăturilor. 
Pentru obținerea unui randament cit 
mai mare este important ca acti
vitatea mecanizatorilor să se des
fășoare în formații mari de muncă, 
care să lucreze grupat, pe suprafețe 
întinse, sub controlul și îndrumarea 
directă a specialiștilor.

Acum, în foarte multe unități agri
cole, ziua-lumină, care s-a scurtat 
foarte mijit, nu mai este suficientă 
pentru a asigura încheierea arăturilor 
la termenul stabilit. Iată de ce este 
imperios necesar ca. pretutindeni, să 
se lucreze la arat atit ziua, cit și 
noaptea, la lumina farurilor. în acest 
scop, așa cum s-a procedat cu bune 
rezultate și in celelalte campanii agri
cole. trebuie organizate schimburi 
prelungite sau schimbul doi. de 
noapte. Ziua este bine să lucreze 
motopompiștii. mecanicii de ateliere, 
toți cei care au învățat să conducă 
tractorul, urmînd ca noaptea să lu- 
efeze mecanizatorii de bază, cu o ex
periență mai îndelungată. Desigur, 
acum munca se desfășoară în condiții 
mal grele, pe frig și vînt, ceea ce 
obligă și mai mult conducerile unită
ților agricole să asigure mecanizato
rilor, la locul de muncă în cimp, 
hrană caldă și ceai fierbinte.

Pentru urgentarea arăturilor este 
nevoie să fie eliberate terenurile de 
resturile vegetale. Deși recoltarea po
rumbului s-a încheiat, practic, în mul
te unități agricole există mari supra
fețe cu coceni. Este, in fapt, principa
la cauză care frinează realizarea rit
murilor de lucru stabilite la araț. 
Strîngerea grabnică și depozitarea co
respunzătoare a cocenilor prezintă o 
dublă importanță. Pe de o parte se 
asigură cantități sporite de furaje 
pentru hrana animalelor pe tim
pul iernii, iar pe de alta se creează 
front de lucru tractoarelor. Iată de 
ce consiliile populare și conducerile 
unităților agricole au datoria să acțio
neze cu șl mai multă fermitate pentru 
folosirea mijloacelor mecanizate si 
mobilizarea tuturor cooperatorilor, a 
celorlalți locuitori de la sate la strîn
gerea, transportul și depozitarea coce
nilor.

Finalul acestui an agricol coincide 
cu pregătirea recoltei anului 1981. pri
mul an al viitorului cincinal. Este un 
motiv în plus ca și acum, ca dealt
fel cum au procedat pe tot parcursul 
acestui an. organele și organizațiile 
de partid de la sate, consiliile popu
lare și conducerile consiliilor agroin
dustriale și unităților agricole șă 
desfășoare o susținută muncă politică 
și organizatorică, mobilizînd energia 
mecanizatorilor și a tuturor lucrători
lor de pe ogoare pină ce se va în
toarce brazdă adincă pe ultimul 
hectar.

Aurei PAPADIUC

A fi scriitor patriot

Unde nu-i apă domnește 
pustiul. Fără apă nu există 
viață. De cantitatea și cali
tatea apei a depins și de
pinde, din ce in ce mai mult, 
dezvoltarea economică și 
socială a unui popor. O pri
vire pe harta țârii noastre, 
cu numeroasele ei nervuri 
albastre, relevă că dispunem 
de o importantă rețea hidro
grafică, cu sute și sute de 
rîuri, piraie și lacuri, la care 
se adaugă Dunărea, pe o 
lungime de 1 075 kilometri. 
Cu toate acestea, nu facem 
parte dintre țările bogate 
în ape. Volumul total al 
apelor interioare, ce se scurg 
în medie într*un an, este în 
jur de 35 miliarde metri 
cubi.

La prima vedere pare un 
volum însemnat, dar cea 
mai mare parte, aproxima
tiv trei pătrimi din această 
cantitate de apă, se scurge 
în decurs de numai trei 
luni, mai ales în perioada 
viiturilor, iar o pătrime in 
celelalte nouă luni. în linii 
mari, deși sursele de apă 
rămin aceleași, necesarul 
crește vertiginos : de la l 
miliard mc in anul 1950 la 
aproape 19 miliarde mc in 
anul trecut și se prelimină 
că se va ajunge la circa 28 
miliarde metri cubi la finele 
cincinalului următor.

în unele zone ale țării, cu 
o dezvoltare industrială mai 
accentuată — pe Mureș, 
Tirnave. Olt și altele — se 
pune cu toată seriozitatea 
problema folosirii apei in
tr-un mod cit mai economi
cos. mai ales in anotimpul 
secetos, 
aspect, 
tul că 
cursul i 
1970 șl 
rar de : 
inundații.
peste 1 500 de localități din

Dincolo de acest 
nu trebuie uitat fap- 
de două ori in de- 
ultimului deceniu, in 
1975, excesul tempo- 

apă a provocat grave 
care au afectat

(ară, mi! de obiective econo
mice și sociale, sute de mii 
de hectare de terenuri cul
tivate.

în vederea gospodăririi 
raționale, într-o concepție 
unitară și de largă perspec
tivă a apelor. în scopul sa
tisfacerii tuturor cerințelor 
de apă ale populației, in-

Republica Socialistă Româ
nia.

Ce s-a realizat In actua
lul cin'cinal din acest pro
gram de mare importanță, 
cu prevederi pentru trei 
decenii 1

După cum aflăm la Con
siliul Național al Apelor, 
pină in prezent au fost rea-

APA
ca și aerul!

Resursele de care dispunem trebuie 
să fie mai bine gospodărite, pentru 

a asigura și în viitor dezvoltarea 
economică și socială a țării, condiții 

de viață civilizate

dustriei și agriculturii, in 
concordanță cu dezvoltarea 
economico-socială. valorifi
carea potențialului energe
tic al apelor, dezvoltarea 
navigației pe cursurile inte
rioare, apărarea localităților 
și obiectivelor economice și 
sociale împotriva inundații
lor, eliminarea excesului de 
umiditate și combaterea ero
ziunii solului de pe terenu
rile agricole, asigurarea pro
tecției calității apelor a fost 
elaborat și adoptat în 1978 
Programul național de per
spectivă pentru amenajarea 
bazinelor hidrografice din

de apărare 
inundații de 
din ultimul 

900 de loca
tare 100 de 

impor-

Uzate lucrări 
împotriva unor 
amploarea celor 
deceniu a circa 
lități, printre
municipii și orașe 
tante, cum sînt : Arad, Alba 
Iulia. Dej, Deva. Tg. Mureș, 
Ocna Mureș, Tg. Neamț, 
Odorheiu Secuiesc, Roman, 
Reghin. Pașcani. Satu Mare', 
Slobozia, Timăveni. Turda, 
Urziceni. Vaslui ș.a.. precum 
și pentru circa 170 mii hec
tare terenuri agricole.

în acest cincinal, unitățile 
Consiliului Național al Ape
lor și ale Ministerului Ener
giei Electrice au realizat un

mare număr da lacuri de 
acumulare, in majoritatea 
lor cu folosință complexă, 
pentru asigurarea unor re
zerve de apă in perioada 
secetoase șl atenuarea viitu
rilor, cu un volum total de 
aproape 2,3 miliarde mc. 
Dintre acestea menționăm 
pe cele de la Sttnca-Costești 
pe Prut, Bucecea pe Șiret, 
Gura Rîului și Ighiș In ju
dețul Sibiu, Surduc în jude
țul Timiș, polderele (acumu
lările nepermanente) de la 
Pădurenl. Tămajda și Mofti- 
nu. realizate de Consiliul 
Național al Apelor, iar la 
Fintinele, pe Someșul Cald, 
la Băiești, Strejești si Zăvi- 
deni pe riul Olt, Budeasa 
pe riul Argeș. Valea lui 
loan pe Cerna și Gilceag pe 
Sebeș — de unitățile din sub- 
ordinea Ministerului Ener
giei Electrice. Hidrocentra
lele realizate în cursul aces
tui cincinal însumează o pu
tere instalată de circa 863 
MW. Alte lucrări mari sint 
In curs de execuție pe Du
năre și pe apele interioare. 
Sînt lucrări care, alături de 
altele țnai vechi, cum ar fi 
hidrocentrala de la Bicaz cu 
salba de pe Bistrița, cea de 
Ia Ștejaru și celelalte de pe 
Argeș, marele sistem hidro
energetic de la Porțile de 
Fier reprezintă astăzi aproa
pe a cin cea parte din totalul 

instalate și produc 
electrică fără con- 

de cărbune, gaze și 
petroliere, resur- 

de. scumpe și defi- 
Pentru valorificarea 
completă a poten- 

hidroenergetic al

puterii 
energie 
sum 
produse 
se atît 
citare.
cit mal 
țiaiului 
cursurilor de apă. Ministerul 
Energiei Electrice șl Consiliul 
Național a! Apelor au iden-

AI. PLAIEȘU
(Continuare în pag. a H-a)

tradi- 
de 
de 
de 
si 

si- 
e-

Preocuparea pentru 
destinul și existenta 
patriei reprezintă unul 
dintre atributele do
minante ale conținu
tului de idei al lite
raturii și el descinde, 
intr-o relație de de
terminare directă, din 
condiția concretă, so
cială și națională, a 
scriitorului.

Este un adevăr ele
mentar. intrat in logi
ca lucrurilor, că o o- 
peră artistică, deci și 
literară, nu poate re
zulta din nimic și. in 
egală măsură, nu poa
te fi produsul mintii 
și sensibilității unui 
ins aflat în afara sen
surilor istoriei,
fiilor, experienței 
viață, idealurilor 
perfecțiune morală, 
progres 
spiritual, 
tuat pe 
xistențel 
a poporului căruia ii 
aparține. Literatura 
este, prin definiție, o 
creație a societății și, 
in permanenta sa con
fruntare cu necesită
țile acesteia, și-a per
fecționat propriile ca
pacități de cunoaștere 
și de exprimare a re
alităților. puterea de a 
selecta, interpreta și 
acționa asupra feno
menelor. de a intui 
căile evoluției. în a- 
cest context, și istoria 
o confirmă, contribu
țiile individuale se ca
lifică în fata prezentu- - 
lui și se rețin în . pos
teritate numai în mă
sura In care au oglin
dit conștiința umani
tății dintr-un anumit 
moment al evoluției 
acesteia, exprimă e- 
Xistența și cerințele 
colectivității.' Scriitorul 
nu a putut apărea și 
nu ,s-a putut dezvolta 
decît ca un slujitor al 
Cetății, ca un instru
ment al aspirației a- 
cestela spre lumină șl 
libertate, mărturie a 
confruntărilor sociale 
și politice și. în același 
timp, a trăirilor inti- . 
me, pe care acestea le 
produc în conștiințe. 
Rezultatele cu semni
ficație universală, ge- 
neral-umană. ale mun
cii scriitorului își au 
izvorul aici, în acest 
efort de a surprinde 
și replămădi In ima
gini artistice 'existența 
cotidiană, bucuriile și 
durerile semenilor, ni
velul dezvoltării lor 
intelectuale și psiholo- 
gice. strădania de a-și

material 
pe scurt, 
deasupra 
multilaterale

depăși prin interme
diul muncii creatoare 
condiția biologică șl 
de a elimina, prin 
luptă, relele sociale 
care ti oprimă. In 
această perspectivă 
deci, ceea ce înțele
gem in mod curent 
prin tradiție culturală 
a umanității, prin te
zaurul de valori care 
caracterizează istoria 
civilizației nu repre
zintă altceva decît o 
însumare a contribu
ției specifice a tuturor 
popoarelor, la propăși
rea omului, la perfec
ționarea condițiilor 
sale de existentă ma
terială și spirituală. 
Prin urmare, omul u- 
niversal nu este decît 
o plăsmuire a minții 
abstracte, imposibil de

Al. HANȚA

configurat in afara e- 
xistențelor individua
le, vii. concrete, și. ca 
o consecință logică, 
umanitatea Însăși se 
profilează ca o con
cretizare a contribu
ției specifice a po
poarelor, a patriilor. 
Patria a fost și este o 
condiție a civilizației. 
Civilizația nu a apărut 
decît in momentul in 
care omul a căpătat 
stabilitate, liniștea ne
cesară înfloririi gîn- 
dului. cadrul prielnic 
dezvoltării capacități
lor sale creatoare, cind 
și-a integrat destinul 
cu locul in care s-a 
născut, cu pămîntul 
care îi oferă. In schim
bul muncii, cele nece
sare traiului, pe care 
îl apără cu sîngele său 
și in care zac osemin
tele strămoșilor. Po
poarele nomade nu au 
civilizație si nici isto
rie și mal devreme 
sau mai tirzlu urmele 
lor dispar în uitare 
sau sînt înghițite de 
altele.

Noțiunea de liberta
te însăși nu-șl relie
fează semnificațiile 
decît printr-o raporta
re directă la cea de 
tară, ultima înțeleasă 

materializare a 
teritoriu.

ca
unui popor. ______
limbă, cultură, tradi
ție, istorie, structură 
psihică, viață econo
mică etc., elemente 
care acordă identita
tea indivizilor și. le 
determină structura lor 
intimă, modul de gîn- 
dire și de acțiune.

Scriitorul se expri
mă, dar și exprimă, 
și, în această ultimă 
acțiune a sa. comple
xul de factori amin
tiți mai sus are un rol 
determinant în preci
zarea Ideilor și deli
mitarea intențiilor, a 
opțiunilor. De aceea, 
caracterul național si 
patriotic al unei lite
raturi nu poate fi și 
nu este un fenomen 
de conjunctură si nici 
expresia unei inițiati
ve subiective. întim- 
plătoare. Substanța na
țională 
litatea 
după 
cîndva 
factori 
ză cu ..fatalitate' 
pra creatorilor de va
lori artistice și chiar 
dacă sînt ascunse în 
substanța lucrurilor, 
dacă nu sint vizibile 
Ia prima privire, ele 
asigură, firește, gratie 
talentului și mijloace
lor specifice ale artei, 

. un plus de frumusețe, 
sporesc interesul 
lărgesc înțelesul 
zultatelor.

într-o asemenea 
cepție. caracterul 
triotic si național se 
imprimă în substanța 
însăși a literaturii, 
esențiale fiind actua
litatea problematicii, 
autenticitatea ideilor 
și sentimentelor comu
nicate. contribuția scri
itorului la investiga
rea și caracterizarea 
complexă a realităților 
autohtone. Ia educarea 
oamenilor în spiritul 
dragostei pentru valo
rile materiale si spiri
tuale 
sens, 
mult 
orice 
valoare artistică, inte
grată- în tradițiile unei 
culturi naționale si 
exprimînd sensibilita
tea. frămîntările spe
cifice unui popor, si
tuate sub semnul de
zideratelor majore ale 
veacului, reprezintă un 
act patriotic, o contri
buție la diversificarea 
și afirmarea în uni
versalitate a originali
tății de cuget și de 
simțire a poporului 
respectiv.

Concomitent, și des- 
clnzind de aici, istoria 
și necesitățile sale o- 
biective au impus în 
ansamblul evolutiv al 
literaturii, prin tradi
ție, o tematică speci
fic patriotică, axată e- .

și responsabi- 
patriotică sînt, 
cum preciza 
E. Lovinescu, 

care actionea- 
asu-

si 
re-
ac- 
pa-

proprii. în acest 
deși se. lărgește 
sfera noțiunii, 

operă de mare

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Copacii 
de pe strada 
Parfumului

Intr-o dimineață, o echipă de 
muncitori a desenat, pe trotuare, 
cam din patru in patru metri, 
pătrățele albe, cu cite un punct 
la mijloc ; in altă dimineață, alți 
oameni au spart asfaltul (acolo 
unde erau pătrățelele), au săpat 
gropi și — spre marea bucurie 
ă celor ce tocuiesc sau trec pe 
strada. Parfumului — au apărut 
ei, copacii. Încă mici, cu coroana 
rotundă, frumos tunsă. Strada 
a primii cu bucurie musafirii pe 
care-ți vine să-i poftești in casă 
și să-i așezi la masă.

In numele tuturor locuitorilor 
de pe strada Parfumului. Silvia 
Kerim aduce ?i pe această cale 
mulțumiri celor care au avut 
acest frumos gînd, mulțumiri 
pentru că l-au înfăptuit. (Cîți 
copaci, în cite cartiere bucureș- 
tene, nu au rămas doar frumos 
desenați pe Mrtie?). Dealtfel, 
aceeași grijă se vădește de la o 
vreme și asupra caselor din 
sectorul 3 care au fost locuite, 
de-a lungul deceniilor, de scrii
tori și oameni de seamă.

Vagonul 6, 
locul 5
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Printre călătorii aflați in acce
leratul 621 de pe ruta București 
— Iași, din noaptea de 9110 sep
tembrie, intr-un compartiment 
se afla Mihai Roman din comu
na Dobrovăț — Iași, care venea 
cu fetița lui de la un consult 
medical. Pe locul 105 s-a aflat, 
pină la Tecuci, un călător. De la 
Tecuci, tatăl fetiței, obosit, a 
adormit și nu mai știe in ce gară 
a coborit respectivul călător. Din 
grabă, din greșeală, acesta a 
încurcat gențile de voiaj ji a 
luat-o pe a lui Mihai Roman.

Nu am fi inserat In rubrica 
noastră asemenea caz dacă n-ar 
fi vorba de un ajutor pe care 
călătorul care a încurcat gențile 
1! poate da fetiței bolnave. In 
geanta pe care el a luat-o se 
află obiecte de îmbrăcăminte ale 
fetiței, dar și medicamente pre
scrise de Institutul „C. I. Parhon" 
pe timp de 6 luni de zile. In 
plus, este și în interesul călăto
rului respectiv să intre in pose
sia genții sale, in care se află 
un costum de haine aproape nou 
și alte obiecte personale.

N-a fost șef 
decît o luna

Venindu-i sorocul să plece 
concediu legal de odihnă,
Mardare, șeful parcului auto din 
Mangalia, care servește un mare 
șantier de construcții, l-a lăsat 
in locul său pe macaragiul Aurel 
Boghieș. De cum s-a văzut șef, 
A. B. a și crezut că-i este per
mis să facă ce vrea cu... moto
rina din gestiunea încredințată. 
Intr-o bună zi (numai bună n-a 
fost să fie), el s-g gindiț să facă 
de petrecanie la cîteva suie de 
litri de motorină, pe care le-a 
vindut vecinului său, Costea 
Grozavu. Care Grozavu se... gro
zăvea mereu cu o zicală a lui : 
„Ai bani la chimir, ai și chilipir". 
Dar nici „șeful", nici Grozavu 
n-au mai apucat să se „groză
vească" acum cu marea afacere, 
pentru că, odată tărășenia des
coperită, urmează ca legea să-și 
spună cuvintul.

Cînd s-a trezit și 
a văzut bucuria

Ieșind de la lucru, în drum 
spre casă, Ciprian Melnic din 
Cluj-Napoca s-a abătut pe la 
restaurantul „Belvedere", unde 
a chefuit pini noaptea tirziu. La 
întoarcere s-a dus la locuința 
părinților, a sustras cheile de la 
mașina tatălui și s-a urcat la 
volan. Direcția : orașul Gherla, 
pentru a-i face o vizită nocturnă 
unui prieten. In comuna Iclod, 
pierzlnd... direcția, a intrat drept 
într-un plop de pe marginea șo
selei, făclnd zob autoturismul. 
După ce că era In starea In care 
era, nu avea nici măcar permis 
de conducere. Cînd s-a trezit 
tatăl dimineața și a văzut 
„bucuria"...
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Cămașă 
buclucașă

Corespondentul nostru volun
tar Ion Coțoi ne istorisește pă
țania lui loan Giulan din orașul 
Brad (strada Lenin nr. 1), care 
și-a cumpărat de la magazinul 
„Ulpia" din Deva o cămașă 
buclucașă. O cămașă cu ambele 
mineci pentru... mina dreaptă, 
tntrucit n-o poate imbrăca, omul 
speră că in urma publicării aces
tor rînduri să dea de urma celui 
care a cumpărat o cămașă simi
lară cu ambele mineci pentru... 
mina stingă. Dacă nu se inscrie 
nimeni la cuvint, atunci poate 
ne furnizează amănuntele de 
rigoare onor C.T.C. nr. 19 de la 
întreprinderea de confecții din 
Botoșani. Oricum, pentru ase
menea neglijențe cineva trebuie 
s-o bage pe... minecă.

La un vad 
de pe Șiret

De multă vreme, cetățenii din 
localitățile Sarafinești (Botoșani) 
și Fintinele (Suceava) au folosit 
un vad de trecere într-o parte 
și alta a Șiretului. Au făcut-o, 
zilele trecute, cu o căruță, și 
Gheorghe și Maria Coteați, îm
preună cu consăteanca lor, Na
talia Jugaru, pentru a scurta 
drumul spre casă, în comuna 
Corni. Dar precipitațiile căzute 
„umflaseră" apele Șiretului. Sub 
presiunea valurilor, căruța s-a 
răsturnat, iar cele două femei 
s-au înecat.

Televizoare cu circuite

Promovarea noului asigură

economisirea unor materiale scumpe

Pe firmă

Filme, concerte, piese de teatru, 
spectacole de operă, transmisiuni 
sportive, cursuri de limbi străine, 
emisiuni in limbile naționalităților

In tonsens tu solicitările cetățenilor

conlocuitoare ș.a., televizorul le a- 
duce în casă. Noile tipuri de tele
vizoare cu circuite integrate, fabri
cate de întreprinderea „Electroni-

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

A produce mai mult și mai bine 
este, firește, o îndatorire de seamă 
a fiecărui producător de bunuri 
materiale, unul din telurile funda
mentale ale aplicării principiilor 
autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești fiind creșterea eficien
tei întregii activități economice.

Pornind de la aceste cerințe, ing. 
Ilie Hagiu, de la atelierul de pro
iectare tehnologii și SDV-uri pen
tru forjare și tratament termic al 
întreprinderii de autoturisme Pi
tești, a scris conducerii partidului 
„despre o problemă de extremă 
importanță pentru economia noas
tră națională în scopul de a fi 
analizată și a se lua eventuale 
măsuri de reglementare". în mod 
concret, ținînd seama de experien
ța pe care a acumulat-o în 30 de 
ani de activitate in domeniul tra
tamentelor termice ale otelurilor, 
autorul expunea unele considerente 
critice privind utilizarea oțelurilor 
rapide pentru confecționarea scu
lelor așchietoare, arătlnd că se 
manifestă o preferință 
pentru otelurile bogat 
wolfram, în dauna celor 
nut mai redus din acest 
în sprijinul afirmației 
Ilie Hagiu arăta că 
cu mai puțin wolfram, sînt mai 
ieftine (circa 1 000 dolari tona) de- 
cit cele „clasice" ; prin folosirea 
lor se reduce gradul de aliere șț 
consumul de energie electrică pen
tru încălzirea oțelurilor la trans
formarea lor în scule.

Autorul scrisorii menționa că 
această situație se datorează mai 
puțin laturii tehnice a problemei, 
cit, îndeosebi, unor tendințe con
servatoare, rutiniere, precum și

exagerată 
aliate cu 
cu conți- 
element. 

sale, ing. 
noile mărci, 

sînt

unor tipare organizatorice (cum ar 
fi chiar noul standard pentru oțe
luri rapide — STAS 7382/80 pe 
bază de 18 la sută wolfram, care 
va frîna și mai mult promovarea 
noilor mărci).

Secretarul general al partidului 
a hotărît ca scrisoarea să fie re
partizată, spre soluționare, prim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului. Din examinarea efec
tuată se precizează în raportul de 
cercetare, a rezultat că în prezent, 
pe ansamblul economiei, a scăzut 
consumul de oțel rapid cu conținut 
ridicat de wolfram, ponderea aces
tuia pe acest an în totalul balanței 
otelurilor rapide de scule fiind de 
42 la sută. Reducerea în continuare 
a consumului de oțel se va asigura 
prin comisia pentru raționalizarea 
consumului de oțeluri aliate, fe
roaliaje și elemente de aliere, in 
curs de constituire pe lîngă Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, împreună cu în
treprinderile și centralele consu
matoare. în legătură cu propune
rile din scrisoare referitoare la in
formarea proiectanților și a maiș
trilor sculeri asupra utilizării oțe
lurilor rapide de scule, în raportul 
de cercetare se precizează că aces
tea își vor găsi rezolvare în cadrul 
schimburilor de experiență ce se 
vor organiza de către M.I.C.M. in 
perioada următoare ; cele referi
toare la îmbunătățirea cadrului or
ganizatoric al sculăriilor vor fi 
soluționate de fiecare întreprin
dere. în cadrul prevederilor legale 
existente, în funcție de volumul 
de activitate al acestor sectoare.

ședintelui Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare șl 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului.

Ca urmare a cercetării Ia fața 
locului, arată raportul de cerce
tare, s-a stabilit că pîrîul respectiv 
se înscrie în lungul drumului ju
dețean nr. 702 pe o lungime de 
aproximativ 30 km. avînd un ca
racter torențial. Din această cau
ză, anul trecut au fost inundate 
număr de 93 locuințe, peste 180 
hectare teren agricol, precum 
unele instituții ale comunei. 
1980 nivelul apelor a atins cota 
atenție, fără să producă 
materiale. Pentru evitarea 
noi inundații, organele locale au 
luat măsuri de decolmatare a albiei 
și corectarea unor curbe care îm
piedicau scurgerea apei, iar pen
tru ușurarea

un 
de 
și 
în 
de 

pagube 
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accesului Intre cele

două părți ale satului Priboeni 
s-a executat, cu mijloace locale, un 
podeț, pentru pietoni și transportul 
ușor. în vederea menținerii in 
continuare a actualelor condiții de 
scurgere a apei, organele locale 
au stabilit ca, prin contribuția în 
muncă a cetățenilor, să se execute 
unele lucrări de corectare a albiei 
și de eliminare a strangulărilor 
accidentale ale acesteia. Cu prile
jul definitivării planului cincinal 
1981—1985 se va analiza posibili
tatea cuprinderii unor lucrări de 
amploare mai mare pentru o so
luție definitivă.

Măsurile de mai sus, conchide 
raportul de cercetare, au fost sta
bilite împreună cu comitetul exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Argeș și biroul executiv al 
consiliului popular 
Priboeni.

Soluția adoptată

al

este tea mai indicată

I

în repetate rînduri, rîul Cîrcinov 
s-a revărsat, provocind pagube în
semnate cetățenilor din comuna 
Priboeni — Argeș și unor instituții 
din localitate. Despre toate aces
tea, mai multi săteni au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
scrisoare, solicitînd să fie luate, 
măsuri pentru regularizarea rltilui 
și construirea unui pod de legă
tură. Ei rugau ca, în special in

locurile periculoase, lucrările să 
înceapă cît mai repede cu putință 
și se angajau să participe la exe
cutarea lor prin contribuție bă
nească și muncă voluntară, men- 
ționînd că, prin hărnicia oameni
lor. comuna a ocupat în repetate 
rînduri locuri fruntașe în între
cerea patriotică.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost re
partizată, spre soluționare, pre-

Așa cum ___ ,____ ______ _ „
ginerii Dumitru Petrescu și Gheor- 
ghe Petrescu, din București, str. 
Mihu Copilul nr. 3, sectorul 6, în
tr-o scrisoare adresată secretarului 
general al partidului nostru, aces
tea meritau să fie studiate cu toată 
atenția. în fapt despre ce era vor
ba ? Autorii scrisorii relatau că 
proiectul pentru executarea cana
lului colector al apelor reziduale 
in zona stației de metrou Groză
vești, amplasat în apropierea imo
bilului în care locuiesc, ar conduce 
la un consum inutil de 55 vagoane 
beton armat și s-ar irosi circa 
400 000 kWh energie electrică pentru 
excavări, betonări etc. Ei mențio
nau că anul trecut au prezentat 
soluții mult mai economicoase, 
care au și fost acceptate de bene
ficiar. însă proiectantul de la In
stitutul „Proiect“-București. prin 
calcule eronate și argumentări 
false, ignorînd din orgoliu propu
nerea lor. „a impus aplicarea pro
iectului său păgubitor". Pe de altă 
parte; susțineau autorii scrisorii, 
colectivul care a analizat propune
rea lor ar fi fost dezinformat, ast
fel că lucrările de execuție ar urma 
să fie efectuate după proiectul

prezentau lucrurile in-
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Petre POPA 
și corespondenții „ScinteiȚ^j

comunei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ■ 
indicat ca scrisoarea să fie anali
zată. în vederea adoptării soluției 
celei mai eficiente, de către Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și 
Sociale și Comitetul municipal 
București al P.C.R. Pe baza soli
citării autorilor, s-au luat măsuri 
de reanalizare a soluției proiectate 
și a propunerii lor de către o co
misie de specialiști formată din 
profesori universitari, cadre de 
conducere din institutele de pro
iectări și inspecția de stat din con
strucții. Referatul de specialitate 
întocmit confirmă că soluția adop
tată este cea mai indicată din 
punct de vedere tehnic și econo
mic. Totodată, aceasta corespunde 
detaliului de sistematizare aprobat, 
iar traseul proiectat al canalului 
este cel mai scurt posibil. în ra
portul de cercetare se precizează 
că esența sesizării constă in pro
punerea făcută de către autori de 
a se executa un nou traseu al ca
nalului colector care să ocolească 
proprietatea lor.

în încheierea raportului de cer
cetări se subliniază că, prin pro
iect, s-au luat toate măsurile ne
cesare pentru a se asigura stabili
tatea imobilului autorilor scrisorii,

inițial. Ei solicitau ca propunerea cu • parter și două etaje, in prezent 
lor să fie examinată și acceptată, r zona respectivă fiind
fiind convinși că prezintă avantaje 
față de proiectul aprobat.

ntegrate
ca“-Bucureștl, prezintă șl cîteva a- 
vantaje deosebite în exploatare :

Durata de folosire a acestora este 
îndelungată, datorită faptului că 
sint complet tranzistorizate.

Consumul de energie electrică 
este redus cu circa 33 la sută, da
torită unor îmbunătățiri constructi
ve și funcționale. Ele au o func
ționare normală, chiar și la va
riații mai mari ale tensiunii pe re
țea, datorită încorporării unui sta
bilizator în aparat.

Operațiunile de depanare sînt 
simplificate datorită folosirii în 
construcția televizoarelor a module
lor funcționale, module care se pot 
schimba cu operativitate.

Garanția pentru buna funcționa
re a televizoarelor cu circuite in
tegrate este de 12 luni. în toate 
magazinele specializate ale comer
țului de stat, televizoarele cu cir
cuite integrate se pot cumpăra si 
cu plata în maximum 24 rate lu
nare, cu un aconto de 15 la sută 

prețul de vînzare al aparatu- 
care variază între 438 lei și 558 
iar ratele lunare între 103 și 
lei. Deci, nici o familie fără 

un televizor cu circuite integrate. 
Din familia acestora puteți alege 
Intre „Olt", „Snagov", „Sirius", 
„Diamant", cu diagonala ecranului 
intre 44 și 61 cm.

finalizate.

krrV ■

Neculal ROȘCA

La întreprinderea 
de mănuși șl ciorapi 

Agnita
Produse noi într-o 

largă paletă 
de desene și culori
Atit producția curentă, cît și 

activitatea atelierului de creație 
de la întreprinderea de mănuși 
și ciorapi Agnita, județul Sibiu, 
oferă o imagine grăitoare despre 
preocupările harnicului și talen
tatului colectiv de oameni ai 
muncii de aici. Numai In ulti
mul an au fost realizate 108 
modele noi de mănuși și ciorapi, 
într-o largă paletă de desene și 
culori, în cea mai mare parte 
din materii prime tn compoziții 
și contexturi noi. între acestea, 
de aprecieri unanime se bucură 
articolele în contexturi jacart, 
care prezintă avantajul unui 
grad sporit de elasticitate. Pen
tru satisfacerea cerințelor me
reu sporite ale beneficiarilor de 
astfel de produse și în primul 
rînd de căciulițe-jacart, produc
ția anului viitor va cunoaște un 
spor apreciabil, ca urmare a 
realizării prin autoutilare a unei 
mașini circulare de înalt randa
ment, concepută de specialiștii 
întreprinderii. Colectivul între
prinderii a îndeplinit sarcinile 
actualului cincinal cu aproape 7 
luni înainte de termen. (N. Bru- 
jan).

cooperativă, 
sucursala lui „Nea Mircea '

Practici ce contravin relațiilor corecte dintre unitățile de servire și cetățeni
Ar fi să repetăm un adevăr bine

cunoscut subliniind că numeroase 
unități cooperatiste își onorează în 
mod exemplar firma, impunîndu-se 
cetățenilor prin competența și corec
titudinea meseriașilor, lucrări de 
bună calitate, promptitudine și punc
tualitate. preturi ferme care exclud 
tocmeala și înșelătoria.

Și totuși, abateri de la aceste linii 
de conduită mai există.

E. C. din București, str. Gh. Duca 
nr. 2. relatează :

— Miercuri 15 octombrie am adu» 
la unitatea nr. 3 din bd. Nicolae 
Titulescu 6 scaune. Pentru tapițat. 
Le-am dus și plușul. Tot eu. Șeful 
de unitate s-a uitat la scaune, a fă
cut o evaluare din ochi și mi-a spus 
că o să mă coste nouă sute. Am plă
tit un aconto de 500 lei. în loc de 
termen fix pentru ridicarea lucrării 
mi-a spus să mai trec pe acolo. N-am 
înțeles de ce. A doua oară am aflat 
că e vorba să mai dau cîteVa sute de 
lei în plus pentru tîmplar. L-am în
trebat cit. precis. Dar n-a știut să-mi 
spună. Nu era tîmplarul unității. Era 
un meseriaș de la nu știu ce între
prindere care avea un „ciubuc" lu- 
crînd. în afară, pentru cooperativa 
„Mobilă și tapițerie". Nu s-a sfiit să 
mi-o spună pe șleau.

Toată povestea, aproape de necre
zut, m-a făcut să privesc mai atent 
bonul de comandă-chitanță pe care 
mi-1 completase șeful de unitate. 
Abia atunci am remarcat că pe el nu

scria decît numele meu, adresa șl 
suma pe care o plătisem ca aconto, 
încolo nimic. Cu toate că. așa cum 
îmi ceruseră trei sute de lei în plus, 
a doua zi puteau să nege și faptul 
că le-am încredințat șase scaune.

L-am însoțit pe cetățean la unitatea 
nr. 3. Ne-a întîmpinat Gheorghe Istu- 
dor, ajutorul șefului de unitate :

— Și mîine puteți să luați scau
nele, dacă ați adus banii pentru tîm
plar. Vine după-masă să ‘ '
iască. Vă mai costă doar 
plus.

— încă una ! Peste cele nouă, plus 
peste cele trei ? !

— Da. dar o să fie ca noi !
— Ca noi și erau. Eu nu voiam 

decît să le schimb tapițeria.
A intervenit în discuție și semna

tarul acestor rînduri :
— E om de încredere tîmplarul ? 

Vreau să spun, lucrează bine ?
— Mai încape vorbă? „Nea Mircea" 

colaborează cu noi de aproape un an 
de zile. El face toată tîmplăria.

— E membru al cooperativei ?
— Nu. Nu știu unde lucrează, dar 

are destul timp liber. Unitatea noas
tră nu are tîmplar.

— Dar preturile sînt conform tari
felor ?

— Ce tarife ! Nu v-am spus că vine 
omul în orele lui libere ?

Un motiv foarte întemeiat ca ce
tățenii să fie jecmăniți în mod liber, 
după pofta „asociatului" voluntar a) 
cooperativei (cît de voluntar o fi. ră- 
mine de văzut).

le luslru- 
o sută in

...De la unitatea nr. 3 ne-am dus 
la sediul cooperativei, pe str. Lip
scani. Pentru a clarifica „misterul" 
completării într-o doară a actelor 
dintre unități și solicitanți. Cu sur
prindere am aflat câ dispoziția de a 
se completa incomplet bonurile a fost 
dată de contabilul-șef, ca să se com
bată... birocrația ! Renunțîndu-se toc
mai la actul in care se înscriu tari
fele. manopera, materialele ș.a.m.d., 
făcîndu-le secrete pentru cetățean. 
Ca să poată fi supus în liniște la 
„taxe suplimentare". Iată de ce am 
cerut să se facă un control la respec
tiva unitate.

La insistențele secretarului organi
zației de partid a cooperativei, conta
bilul-șef a făcut un control. Ca să 
constate, 
casă. Și să tragă 
zie : cazul sesizat 
excepție.

Peste încă o zi 
la unitatea nr. 3. 
statat existența unui registru „neofi
cial". Deci, că există o evidență du
blă ? ! Am notat la întîmplare 3 co
menzi (28 308 ; 28 300 și 13 718) și 
le-am verificat în teren. La toate trei 
se efectuaseră după aceeași „metodo
logie" și reparații de tîmplărie. „Ciu- 
bucurile", de ordinul sutelor de lei. 
Pe celelalte nu le-am mai controlat. 
Sperăm să o facă organele în drept. 
Și să comunice, bine-nțeles, in ter
men. măsurile aplicate.

Florin CIOBANESCU

ce ? Un plus de 3 lei în 
o singură conclu- 
ar fi o regretabilă
am revenit și noi 
Mai întîi am con-

Adăpostită de munți, ferită 
vînturi, stațiunea balneoclimaterică 
Tușnad beneficiază de importanți 
factori naturali de cură indicați în 
tratarea unor boli ale sistemului 
nervos central, precum și a Unor 
afecțiuni ale aparatului cardiovas
cular.

Așezarea sa la 650 metri altitudine 
ii conferă un climat subalpin toni
fiant, beneficiind de un aer puter
nic ozonat, bogat in aerosoli răși- 
noși și ioni negativi, ceea ce o re
comandă și pentru odihnă, vacanțe 
și turism. în stațiune există pisci
nă acoperită, bibliotecă, cinemato
graf și alte mijloace de agrement.

Baza de tratament de mare ca
pacitate, înzestrată cu instalații din
tre cele mai moderne și încadrată

cu personal medical Competent, face 
din Băile Tușnad o stațiune foarte 
căutată și apreciată. Atractivitatea 
ei pentru cei interesați sporește și 
dâtorită faptului că între baza de 
tratament și hoteluri se circulă 
prin coridoare acoperite și Încălzite 
pe timp friguros.

Organizatorii de turism din Tuș
nad, gazde ospitaliere, oferă tot
odată celor sosiți aici programe 
variate de drumeții și excursii in 
locuri și zone de un pitoresc aparte.

Agențiile și filialele oficiilor ju
dețene de turism, precum și cele 
ale I.T.H.R. București stau oricînd 
la dispoziția cetățenilor, atît pentru 
informații suplimentare, cit și pen
tru procurarea biletelor. (Publitu- 
rism).

Măsuri de extindere
și bună întreținere a rețelei 
de termoficare din Capitală
în momentul de față, peste 65 la 

sută din locuințele Capitalei, ca și un 
mare număr de instituții social-cul- 
turale și de întreprinderi au sisteme 
moderne de încălzire — centrale pro
prii, centrale de cartier sau sînt ra
cordate la rețeaua urbană de termo
ficare. întrucît această ultimă rețea, 
aparținînd Grupului întreprinderilor 
de gospodărie comunală, alimentează 
cu căldură și apă caldă cea mai mare 
parte din clădirile municipiului, am 
adresat tovarășului Miron Lupău, in- 
giner-șef în cadrul grupului, rugă
mintea de a răspunde la cîteva în
trebări.

— Ce capacitate de alimentare cu 
energie termică are in prezent siste
mul urban centralizat de termoficare 
și ce dezvoltări se află în curs de 
executare ?

— Prin acest sistem, care cuprinde 
aproape 700 km rețele de transport și 
peste 750 puncte termice, urbane și 
industriale, sînt alimentate circa 
325 000 de apartamente, 2 100 institu
ții și unități social-culturale, 180 de 
unități industriale șl numeroase sere, 
în această perioadă se finalizează 
lucrările de mărire a capacității de 
transport a magistralei III Groză
vești, care vor duce la o mal bună 
alimentare cu energie termică a zo
nei de nord a orașului și a noilor an
sambluri de locuințe din bd. N. Ti
tulescu. 1 Mai, Giulești-Crîngași. Zi
lele acestea s-a realizat interconec
tarea rețelelor din zonele de vest și 
est, creîndu-se marea magistrală bd. 
1 Mai — Piața Victoriei — bd. Ilie 
Pintilie — Dorobanți — șos. Ștefan 
cel Mare. Este o lucrare de anvergu
ră, concepută să asigure energia ter
mică necesară noilor ansambluri de 
pe șoseaua Ștefan cel Mare — Do
robanți, bd. Lacul Tei, precum șl 
creșterea siguranței în funcționarea 
întregului sistem de termoficare. Alte 
extinderi se execută la rețelele de 
termoficare de pe Calea Moșilor — 
str. M. Eminescu — Petre Popa, bd. 
Muncii — str. Copăceni — bd. L. Să- 
lăjan, str. Socului — Săniuței, pe
rimetrul cuprins între șos. Olteniței 
și șos. Berceni. Se află în plină exe
cuție rețeaua din str. Turda, ca și cea 
pentru alimentarea ansamblurilor din 
zona străzilor Liniei, Roșia Montană, 
Dreptății, Banu Manta. Blocurile noi 
din aceste zone, însumînd 30 000 de 
apartamente, au fost în cea mai mare 
parte racordate la sistemul de termo
ficare, constructorii îngrijindu-se si 
de efectuarea operațiunilor pregăti
toare pentru punerea Instalațiilor în 
funcțiune. Nu se poate spune însă 
același lucru despre alte peste 20 de 
blocuri noț, ocupate deja de locatari. 
Titularii instalațiilor respective — 
Centrala de construcții-montaj și 
D.G.D.A.L. — trebuie să urgenteze 
lucrările, pentru ca cei aproximativ 
o mie de locatari să poată beneficia 
cît mai rapid cu putință și de apă

caldă din sistemul nostru centralizat 
de termoficare.

— Multi bucUreșteni sînt Intere
sați să afle ce lucrări de termoficare 
sint prevăzute anul viitor.
,— în anul 1981 vom extinde ter- 

moficarea în zonele Armata Poporu
lui, Pantelimon — Iancului, Berceni
— Olteniței, 1 Mai — N. Titulescu — 
Banu Manta, Ștefan cel Mare — Mo
șilor etc. și vom executa lucrări de 
termoficare în ansamblurile noi de 
locuințe din Mihai Bravu — Șulea, 
Dudești Laborator — Tomis, Mărgea
nului.

— Cum au fost pregătite Instalații
le de încălzire prin termoficare șl 
centrale termice pentru sezonul 
rece ?

— Ca în fiecare an, încă din vară 
au fost efectuate lucrări de revizii și 
reparații la instalațiile aferente rețe
lei de termoficare și centrale termi
ce. S-a procedat la înlocuirea unor 
conducte și armături, refacerea unor 
izolații, a diferitelor echipamente de
fecte din punctele termice. Din pă
cate însă, I.C.R.A.L., în calitate de 
proprietar al unor blocuri, a rămas 
în urmă cu reviziile și reparațiile in
stalațiilor la cîteva clădiri. Consta
tăm intirzieri șl în ce privește repa
rarea și revizuirea instalațiilor da 
termoficare din incinta unor unități 
industriale. Se impune urgentarea 
lucrărilor, pentru ca respectivele clă
diri să fie alimentate cu energia ter
mică necesară. De asemenea, pentru 
economisirea unor importante can
tități de combustibili superiori — 
gaze naturale, combustibili lichizi
— circa 5 600 de apartamente din 
zonele Dorobanți, Parcul Tinere
tului, Teiuș-Alexandriei au fost tran
sferate de la centrale termice locale 
la rețeaua urbană de termoficare, o- 
perațiune care a condus. In același 
timp, la îmbunătățirea condițiilor de 
alimentare a locuințelor cu căldură și 
apă caldă.

Folosim acest prilej pentru a rea
minti asociațiilor de locatari și popu
lației cîteva modalități la îndemîna 
tuturor pentru conservarea căldurii 
în locuințe : etanșeizarea ferestrelor 
și ușilor din apartamente și holurile 
de intrare, evitarea pierderilor de 
apă șl agent termic din instalațiile de 
încălzire, reglarea corespunzătoare a 
căldurii în funcție de temperatura 
atmosferică. Printr-o întreținere șl 
exploatare judicioasă a tuturor insta
lațiilor. prin eliminarea oricărei su
pape de scurgere a căldurii și apei 
calde se poate asigura în locuințe și 
incinte publice o temperatură cores
punzătoare.

Gabriela BONDOC

Apa-ca și aerul!
(Urmare din pag. I)

Precomanda - fermă, 
livrarea - sigur întîrziată

Tn comerțul cu mo
bilă, în afară de me
toda clasică, aceea de 
a cumpăra ceea ce 
există în magazine, se 
mai practică și preco- 
manda : dintr-o expo
ziție organizată în 
acest scop îți alegi 
garnitura dorită, achiți 
un avans și ești pro
gramat să o ridici în- 
tr-o anume perioadă. 
Este o metodă bună, 
care asigură satis
facerea gusturilor și 
preferințelor unui 
mare număr de 
cumpărători. Cu con
diția, firește, ca anga
jamentul pe care și-1 
ie comerciantul (care 
a încasat un avans !), 
de a livra la termen 
marfa să fie respectat.

A. Nicolae din Bucu
rești, str. Bitolia nr. 25, 
sectorul 1, se referă 
Intr-o scrisoare adre
sată redacției la ne- 
respectarea termenu
lui. El arată că. la 
data de 11 iulie a făcut 
o precomandă la expo
ziția de mobilă cu vîn
zare de pe malul lacu
lui Herăstrău pentru

un dormitor „Steja
rul", urmînd să-1 pri
mească în luna august. 
Dar iață că la mijlo
cul toamnei, preco- 
manda nu fusese ono
rată. Motivul acestei 
defecțiuni, după cum 
am aflat la expoziția 
amintită, este nelivra- 
rea sortimentului de 
către furnizor — I.P.L. 
Rădăuți. Interesîn- 
du-ne de acest caz, 
constatăm că mai e- 
rau încă 47 de preco- 
menzi „în așteptare", 
unele cu o „vechime" 
și mai mare. Firește, 
cei 47 de titulari ai 
precomenzilor dau te
lefoane, se enervează. 
Stau cu banii blocați 
de atita vreme și nici 
mobilă nu au. Toate 
cele 47 de restanțe 
privesc mobila „Steja
rul", respectiv același 
furnizor. De reținut 
că, în toate cele
lalte cazuri, de ordinul 
miilor, precomenzile 
sînt onorate rezonabil.

Văzînd că dintre 
sute și mii de preco- 
menzi pentru alte 
tipuri de mobilă (fa-

bricate de alte între
prinderi) unul singur 
produce-greutăți în li
vrare, era normal ca 
respectivul magazin șă 
nu mai primească pre- 
comenzi la produsul 
deficitar. Din respect 
pentru cumpărător, 
față de banii lui, ar 
trebui să nu fie oferi
te, într-un sistem de 
vînzare introdus ca să 
cultive seriozitatea și 
punctualitatea, decît
acele garnituri a căror 
livrare este i ‘ "
riscul că se 
ză oferta cu 
de mobilă, 
surprinderea 
dormitorul 
se afla expus în conti
nuare. Pentru a se în
registra noi preco-
menzi și a se da noi 
termene de livrare,
bineînțeles iluzorii ? 
Sau, cumva, pentru a 
reaminti întreprinderii 
furnizoare că trebuie 
să-și schimbe atitudi
nea față de comerț și 
de beneficiarii care îi 
apreciază produsele ?
(R. Șerban).

sigură. Cu 
diminuea- 
2—3 tipuri
Dar, spre 

i noastră, 
„Stejarul"

tificat amplasamentele pentru reali
zarea unui însemnat număr de micro- 
hidroccntraie.

Un volum important de lucrări, pe 
mai bine de 2 900 km, reprezintă re
gularizările și îndiguirile de albii, 
precum și circa 300 km canale, ga
lerii de derivație și aducțiuni. Din 
rîndul acestora rețin atenția o serie 
de lucrări mai mari, precum amena
jarea Caridorolț-Virșolț, în județele 
Satu Mare și Sălaj, unde s-au con
struit 27 km diguri, prptejîndu-se 
peste 7 200 ha terenuri, regularizarea 
Jiului în zona municipiului Craiova, 
prin care se apără pește 4 000 ha. în
diguirile Potopu-Răstoaca, județul 
Dimbovița, cele de la Borcea-Hanu 
Conachi-Condrea. de pe Tîrnava Mică 
la Tîrnăveni. de pe Tîrnava Mare 
la Tîrnova. de pe Mureș la Ususău, 
ca și importante regularizări ale rîu- 
rilor și pîraielor : Moldova, Suceava, 
Putna, Olteț, Călmățui, Miniș, Tirgul 
Doamnei și multe, multe altele.

în cadrul lucrărilor hidroameliora- 
tive se prelimina pînă la finele aces
tui cincinal punerea in funcțiune a 
unor sisteme de irigații cu o supra
față de peste 1,1 milioane ha. amena
jarea prin desecări a 739 mii ha și 
combaterea eroziunii pe 977 mii hec
tare.

în ansamblu, este vorba de lucrări 
mari și mici care se execută în toate 
județele țării. Din analiza situației de 
pînă acum rezultă că lucrările execu
tate in acest cincinal insumează circa 
64 miliarde lei, efort material și fi
nanciar al statului, mult mai mare de
cît in cincinalele precedente, reflec
tând grija deosebită pentru valorifi- 

' carea superioară, complexă a apelor 
în interesul dezvoltării 
sociale a tării.

într-un număr viitor 
vom prezenta cîteva din 
protecției apelor in contextul dezvol
tării economico-sociale.

economico-

al ziarului 
problemele
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Ancheta „Scînteu" în pragul noului an de producție 

BENEFICIARII CnUTÂ METALUL, IAR PRODUCĂTORUL DE METAL 
ll CAUTĂ PE BENEFICIARI

RECOLTAREA ȘI TRANSPORTUL
Mult a fost, puțin a rămas
IN ClTEVA ZILE, TOATE LUCRĂRILE SĂ FIE ÎNCHEIATE!

Combinatul siderurgic din Galați realizează aproape 50 la sută din pro
ducția de oțel a țării, fiind principalul furnizor de tablă mijlocie și groasă, 
bandă și tablă subțire laminată la rece. în programul de fabricație al unui an 
figurează aici.peste 200 mărci de oțel, care se laminează in peste 40 000 de for
mate dimensionale. Cele peste 5 milioane tone de laminate finite, care vor fi 
fabricate anul viitor, vor fi livrate către circa 200 de beneficiari direcți din 
tară, precum și Ia export. Aceste date relevă importanța deosebită a produc
ției combinatului siderurgic gălățean pentru întreaga economie națională. în 
legătură cu pregătirile care.se fac pentru fabricarea și livrarea producției de 
metal către beneficiari in anul 1981, am avut o convorbire cu tovarășul 
MIRCEA ROGOJIXARU, director comercial al combinatului.

— Așadar, cum vă pregătiți pentru 
producția lui ’81 ?

— Oricum mi-ați fi pus prima în
trebare, tema pe cșre mi-ați pro
pus-o pentru discuție mă obligă să 
încep prin a mă referi,’la cea măi 
stringentă problemă cu care ne con
fruntăm in cadrul pregătirilor pen
tru producția anului 1981 : aprovizio
narea tehnico-materiaiă. Trebuie să 
spun că pină Ia această dată ou am 
primit nici o repartiție, adică nu 
ne-au fost precizate sursele de apro
vizionare și cantitățile pe care ur
mează să le primim pentru o serie 
de materii prime și materiale ce con
diționează direct ■ producția .: cărbuni 
cocsificabili, nisipuri de turnătorie, 
materiale pentru întreținerea și re
pararea convertizoarelor de oțel, cum 
sint prafurile de torcretare a con- 
vertizorului. prafurile pentru repa
rarea ’ orificiului cbnvertizorului. ma
terialele refractare pentru înzidirea 
închizătoarelor la oală. De aseme
nea, ne lipsesc repartițiile și pențru 
materiale, piese și subaiisamble de 
care depinde menținerea in stare 
de funcționare a agregatelor de 
bază, cum sint cablurile electrice, 
traverse pentru reparațiile liniilor 
ferate în zonele calde, reductoare din 
producția curentă a industriei con
strucțiilor de mașini.

— De ce nu s-au contractat mate
rialele necesare ? Nu cumva dum
neavoastră ați întîrliat in formula
rea cererilor de materiale pe care vă 
considerați îndreptățiți Să le primiți ?

— Cererile de materiale și docu
mentația care fundamentează aceste 
cereri, in funcție de normele de con
sum aprobate, de planul de produc
ție pe anul viitor, au fost predate 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
coordonatorilor de balanță și Mi
nisterului Aprovizionării încă din 
luna aprilie 1980. Sîntem conștient! că 
au fost necesare și unele modificări 
în urma definitivării sarcinilor de 
plan, care au impus și anumite schim
bări în documentația noastră. Ultime
le rectificări le-am operat în luna 
septembrie.

— Ce implicații are această intip- 
tiere pentru combinatul siderurgtc 
gălățean ?

— Mari, chiar foarte mari. De 
aceea, sîntem preocupați ca, împreună 
eu forurile de resort și unitățile 
furnizoare, să găsim căile de asigu
rare cu cele necesare pentru a ne 
putea desfășura in mod normal acti
vitatea de producție și de reparație a 
agregatelor în primele luni ale anului. 
Trebuie să se acționeze astfel 
incit să nu intrăm in . luna ia
nuarie cu stocuri necorespunză
toare la unele materiale datorită 
neonorării în întregime a obli
gațiilor contractuale de către anu- 
miți furnizori. De pildă. între
prinderea de mașini grele Bucu
rești . are o restanță de 2 000 tone

O REALIZARE

A SPECIALIȘTILOR CLUJENI

Trusa mecanizatorului
Colectivul Institutului de cercetări 

și proiectări pentru mecanizarea agri
culturii. împreună cu specialiști de la 
Stațiunea de mașini agricole Cluj- 
Napoca au realizat o ingenioasă tru
să pentru verificarea stării tehnice a 
tractoarelor, fără demontare. Cu aju
torul aparatelor șî sculelor ce com
pun trusa, pot fi determinate starea 
de uzură sau principalele dereglări 
ce intervin in funcționarea motoa
relor de tip diesel și a instalațiilor 
hidraulice de la tractoare și combi
ne. Acest procedeu de testare con
tribuie la reducerea consumurilor, de 
combustibil și lubrifianți și la econo
misirea de piese de schimb. Trusa 
este asimilată in producție de serie 
și urmează să intre în dotarea tu
turor stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii din țară. (Alex. Mureșan). 

cilindri de laminor, Combinatul mi
nier Valea Jiului — o importantă 
cantitate de cărbune cocsificabil, iar 
mai multe unități constructoare de 
mașini nu ne-au asigurat cantitățile 
necesare de piese de schimb. Solu
ționarea acestor probleme este abso
lut necesară, întrucît altfel consecin
țele se vor resimți și la beneficiarii 
noștri de metal.

Despre stadiul încheierii contractelor 
de aprovizionare și de desfacere a producției 

la Combinatul siderurgic din Galați

— Pentru a se ințelege mai clar 
lanțul de consecințe nedorite pe care 
il prevedeți, vă rugăm să vă referiți 
la un exemplu concret.

— Iată, de pildă, întreprinderea de 
mașini grele București trebuia să 
ne livreze in acest an 60 de cilindri 
pentru laminorul de benzi la cald. 
Ne-a dat pină acum 40 de cilindri, 
deci într-o lună și jumătate ar mai 
avea de trimis 20 de cilindri. Din 
analiză pe care am făcut-o împreună 
cu furnizorul am constatat că acesta 
șl-a propus să mai fabrice pină la 
sf irșitul anului numai 4 cilindri. Bine, 
veți spune, poate, chiar dacă nu vi 
se va fabrica întreaga cantitate de 
cilindri prevăzută pentru acest an, 
în curînd vor începe livrările în 
contul anului 1981, așa incit, lamino
rul va putea funcționa ! El bine, nu 
este deloc așa pentru că, deși am 
trimis comandă și documentația, afe
rentă pentru cilindrii de laminor 
necesari în anul 1981 îiică de la 1 
august a.c., nici pină acum între
prinderea de mașini grele Bucu
rești nu ne-a trimis contractul pen
tru semnare.

— Este o încălcare flagrantă a 
legii contractelor economice care 
prevede obligația furnizorului de a 
trimite contractul in cel' mult 30 de 
zile de la primirea comenzii !

— într-adevăr. așa este. în aceste 
condiții, laminorul de benzi la cald 
nu este asigurat nici pentru luna 
decembrie și cu atît mai puțin pen
tru luna iaiiuarie cu cilindrii de la
minor necesari. Există deci realul pe
ricol de oprire a unui laminor care i 
dă o producție de circa 9 000 tone de 
tablă pe zi.

— Sinteți destul de sceptic In le
gătură cu asigurarea unei bune pre- ' 
gătiri a producției viitoare. Ce aștep
tați acum, in ceasul al 12-lea 1

— Am arătat deschis greutățile pe 
care le întimpinăm, avind convingerea 
că ceT puțin acum, cînd a mai rămas 
puțin timp pină la începerea noului 
an, factorii pe care i-am amintit, in 

Tînârul colectiv al Întreprinderii de conductori emailați din Zalău se străduiește să asigure funcționarea tn bune con
diții o utilajelor și instalațiilor printr-o supraveghere atentă a procesului tehnologic Foto : S. Cristian

principal organele de sinteză. Minis
terul Industriei Metalurgice, coordo
natorii de balanță și furnizorii vor 
acționa cu maximă operativitate pen
tru soluționarea problemelor de apro
vizionare cu care ne confruntăm. 
Timp nu prea mai «ste, dar. acționînd 
cu responsabilitate, fără birocrație, se 
pot lămuri încă multe lucruri. Tre
buie să se înțeleagă cu claritate că 
de modul în care se vor rezolva 
aceste probleme va depinde modul in 
care noi vom asigura metalul nece
sar economiei. Concret, dacă între
prinderea de mașini grele din Capi
tală ne va da cilindrii de laminor și 
întreprinderea „Progresul" Brăila, re- 
ductoarele, ele vor fi în măsură să 
primească tabla de care au nevoie 
pentru producția proprie.

— Am ajuns deci, vrînd-nevrtnd, la 
problemele relațiilor eu beneficiarii 

combinatului dumneavoastră. Recent, 
in ziarul „Scinteia", irig. loan Chivă- 
ran, de la întreprinderea „Grivița 
roșie” din Capitală, arăta că nu s-a 
încheiat nici un contract de aprovi
zionare cu tablă pentru anul viitor. 
Situația nu este, din păcate, singu
lară, întrucît și alte unități nu au 
deocamdată perfectate contractele. 
De ce nu s-a trecut încă la con
tractare ?

— Să clarificăm mal întîi lucrurile: 
combinatul nostru nu este coordona
tor de balanță pentru metal, această 
funcție indeplinind-o Ministerul In
dustriei Metalurgice. Nu am reușit să 
începem acțiunea de contractare pen
tru că nu am primit repartițiile, pe 
ministere și centrale beneficiare, de 
la coordonatorul de balanță. Față de 
anii precedent!, întîrzierea este de 
peste o lună și jumătate.

— Cu ce vă afectează această în
târziere în activitatea de pregătire a 
producției viitoare?

— Ne îngrijorează faptul că nu am 
început încă acțiunea de contractare. 
Din această cauză nu putem întocmi 
programele de laminare, nu putem 
stabili necesarul de elemente de aliere 
pentru oțel, practic, nu putem lansa 
producția anului viitor. Și mă gindesc 
că, datorită creșterii și diversificării 
producției de tablă groasă, operația 
de contractare pentru anul viitor va 
fi și mai dificilă. Mai exact, iată car® 
sînt consecințele necunoașterii struc
turii concrete a cererilor beneficiari
lor : întrucît oțel aria și laminoarele 

Nota redacției. După ce într-un număr precedent al ziarului am pre
zentat implicațiile întirzierii contractării metalului pentru un beneficiar, 
întreprinderea de utilaj chimic ,‘.Grivița roșie", iată de această dată care 
sint consecințele pe planul intern al producției pentru un furnizor de me
tal. Și nu este o întreprindere siderurgică oarecare, ci cel mai mare 
producător de metal al țării. Continuarea tergiversării emiterii repartițiilor 
și neîncheierea grabnică a contractelor economice pe primul semestru al 
anului viitor pot fi deosebit de păgubitoare pentru economie. De aceea, 
este imperios necesar ca Ministerul Industriei Metalurgice și organele de 
sinteză să lămurească grabnic, împreună cu ministerele beneficiare, toate 
problemele echilibrării balanței de metal și să asigure emiterea operativă a 
repartițiilor. Asupra modului cum acționează forurile de resort în această 
privință vom reveni.

vor trebui să funcționeze neîntrerupt 
pentru a nu se pierde capacități de 
producție, vom fi nevoiți ca în luna 
ianuarie și poate și în februarie să 
realizăm mai ales acele sortimente 
de tablă de care — cunoaștem din 
experiența anilor trecuți — vor avea 
nevoie principalii noștri beneficiari. 
Dar nu vom putea satisface toată 
structura de metal pe sortimente șl 
tipodimensiuni cerută de beneficiarii 
noștri.

— Să înțelegem de aici că unii be
neficiari vor trebui să se aștepte la 
nelivrarea unor sortimente de' tablă 
de care au nevoie chiar din prima 
lună a anului?

— Este posibil să se întîmple șl 
aceasta, dacă nu vom perfecta mai 
repede contractele.

— Totuși, ce ați făcut dv. ? Să 
arăți cp degetul spre alții uneori 
este mai ușor.

Desigur, n-am stat în expectati
vă. în ce ne privește, pentru a avea 
o imagine cit mai apropiată de reali
tate asupra producției anului viitor, 
am făcut anumite analize preliminare 
atit cu coordonatorul de balanță, cît 
și cu principalii beneficiari. în te
meiul cărora am stabilit o primă 
orientare a structurii de fabricație 
pentru semestrul I. Ne-am organizat 
ca, imediat ce vom primi repartiții
le, să începem acțiunea de contrac
tare pe baza unui program calenda
ristic, eșalonat, cu toți beneficiarii 
noștri. Astfel, scontăm ca într-o peri
oadă de cel mult 20 de zile de la în
ceperea acțiunii să fie discutate direct 
oontractele cu toți beneficiarii. Desi
gur, vor mai rămine de soluționat 
neînțelegerile precontractuale, pe care 
ar fi de dorit ca organele de resort 
să le rezolve cel tirziu pină la în
ceputul noului an. Și atunci vor fi 
condiții pentru a ne îndeplini obli
gațiile contractuale...

— ...Mai bine ea în 1980? De data 
aceasta ni se pare că sinteți prea 
optimist. Credem că nu ați uitat de 
neajunsurile ce le-ați avut in 1980 ?

—■ Ne-am pregătit astfel ca anul 
1981 să marcheze o Îmbunătățire ra
dicală în privința condițiilor de li
vrare a metalului. Bunăoară, vom 
pune în funcțiune Ia laminorul de 
tablă groasă nr. 2, un cuptor de nor
malizare a tablelor și o nouă linie 
de tăiere a marginilor si de aiilstare 
a tablelor. în acest fel, tablele nu vor 
mai fi livrate cu margini, naturale sau 
la lungimi de fabricație, ci la dimen
siunile solicitate de beneficiari, asi- 
gurindu-le acestora importante eco
nomii de metaL

Cornelia CÂRLAN

lALOMIJA; O campanie agricola grea 
și o ambiție mare

Făcind din noapte zi, lucrările 
vor fi terminate cu bine

• In cîteva zile se încheie recoltarea șl transportul tuturor produselor • La 
eliberarea terenului și la arat se lucrează ți noaptea • Simbâtă ți duminică, 
toți conducătorii auto, foști mecanizatori, care nu lucrează in agricultură, vor 

munci două schimburi pe tractor la arat

Aceste zile deosebit de frumoas® 
sînt folosite de lucrătorii din agricul
tura județului Ialomița cu maximă 
eficientă. Cum «e spune, mecaniza
torii șl cooperatorii trag cu dinții de 
fiecare clipă, recoltînd, transportînd, 
eiiberînd terenurile și executlnd ară
turi adinei de toamnă din zori și pină 
noaptea tîrziu. în urma plugurilor, 
pămîntul parcă înflorește. Vineri la 
prînz se va încheia recoltarea porum
bului pe întreaga suprafață de 
143 000 hectare. Dealtfel, de marți, 18 
noiembrie, un număr de 13 consilii 
agroindustriale au încheiat această 
lucrare. Dintre ele. prin producțiile 
buhe obținute se remarcă cele din 
Grivița, Dragalina, Andrășești, Leh- 
liu, Bogdana, Ciuliilța, Jegălia și Slo
bozia. Soia va fi strînsă de pe cele 
48 000 de hectare tot pină vineri sea
ra. în ce privește recoltarea celor 
2 800 hectare de sfeclă de zahăr care 
au rămas din cele 13 684 hectare, fi
nind seama că viteza zilnică a cres- 
cuț de la 630 de hectare la 750 hec
tare, pînă duminică seara Întreaga 
suprafață va fi dislocată șl curăța
tă, iar pînă marți se va încheia și 
transportul la fabrica de zahăr și ba
zele volante. La ora actuală, ritmul 
transportului la sfecla de zahăr a 
ajuns la peste 4 500 tone pe zi.

Prin încheierea recoltării și trans
portului porumbului, soiei și sfeclei 
de zahăr, un număr important de me
canizatori și tractoare vor trece la 
executarea arăturilor de toamnă. în 
ultimele 3 zile, viteza la arat a cres

BOTOȘANI:

La transport sînt mari rezerve, 
dar este nevoie și de ajutor

Deși recoltarea porumbului s-a în
cheiat, pe ogoarele județului Botoșani 
se aflau marți dimineață peste 37 000 
tone de știuleți in grămezi, iar in 
glugi, incă nedepănușat. porumbul 
rezultat de pe o suprafață de 16 000 
hectare. E adevărat că topirea in 
întregime a zăpezii căzute în prima 
parte a lunii, noiembrie, ca șl ploile 
ce au urmat au îngreunat mult trans
portul de pe cimp al știuleților, mal 
cu seamă cu autocamioanele și trac
toarele cu remorci. Dar tot atît de 
adevărat este și faptul că. în unele 
autobaze de transporturi din ju
deț, îndeosebi la cele din Dorohoi șl 
Săveni, s-au manifestat multă como
ditate și o slabă organizare și planifi
care a muncii. Ca urmare, în ziua de 
17 noiembrie, în consiliile agroindus
triale Dorohoi și Darabani au lucrat 
doar cite 8 autocamioane din cele 18 
repartizate fiecărui consiliu ; la Din- 
geni — 3 din 10 : la Cotușca — 6 din 
20; la Ripiceni •—6 din 16, lista unor 
asemenea exemple fiind și mai mare.. 
Regretabil e și faptul că, în loc să fi fost 
de-a dreptul alarmat de neajunsurile 
manifestate în unitățile din subordine, 
să fi intervenit de urgență cu măsuri 
corespunzătoare, directorul I.T.A. Bo
toșani, ing. Constantin Ungureanu. se 
preocupa de suplimentarea parcului 
de transport auto al județului, uitind 
parcă faptul că cel din dotare nu este 
utilizat la capacitatea maximă, că nu 
a acționat pentru materializarea în 
întregime a indicațiilor primite în 
acest scop.

îmbunătățirea timpului a determi
nat comandamentul județean pentru 
agricultură să stabilească măsuri 
ferme menite să sporească substanțial 
viteza zilnică la transportul porum
bului din cîmp. Cîteva dintre acestea 
ne-au fost prezentate de tovarășul 
Teodor Melinte, secretar al comitetu

cut, în medie, cu 1 500 hectare, ajun- 
gindu-se de la 2 000 hectare la 6 000 
hectare pe zl, urmînd ca tn 4—5 zile 
să se realizeze, tn 24 de ore. 15 000 
hectare. Aceasta tnsemnînd ca din 
3 500 de tractoare 1 000 de tractoare 
să lucreze tn două schimburi, iar 
celelalte — in schimburi prelungite 
de cite 12—14 ore. în aceste condiții, 
pe cele 185 000 de hectare care mai 
sint de arat din cele 304 000 hectare 
vor fi executate ogoare pină la 3 de
cembrie. La ora actuală, pentru trac
toarele aflate In brazdă există 
aproape 100 000 hectare eliberate. 
Cooperatorii și mecanizatorii, cu aju
torul a diferite utilaje, lucrează și 
noaptea la strtngerea cocenilor, aceș
tia fiind transportați cu sănii tip 
Cocora, la capătul solelor, de unde 
sînt încărcați în atelaje pentru ba
zele furajere.

Sîmbătă sl duminică, toți conducă
torii auto, mecanicii, maiștrii și de 
alte profesii din județul Ialomița, 
foști mecanizatori și care nu lucrează 
în agricultură, vor efectua două 
schimburi la arat.

După modul în care este coordo
nată munca, după dăruirea cu ade
vărat eroică demonstrată de meca
nizatori, de ceilalți oameni ai muncii 
din agricultură, se consideră că a- 
ceastă campanie va fi încheiată, cu 
toate necazurile pricinuite de vreme 
în prima jumătate a lunii noiembrie, 
la timp și de calitate.

Mihal VIȘOIU
corespondentul „Scinteii" 

lui județean de partid : „Pentru a 
evita, actele de indisciplină în .trans
port, întregul parc de autocamioane 
și remorci pus la dispoziția unităților 
agricole a fost dat in primire fiecărui 
membru al biroului comitetului jude
țean de partid ce răspunde de cîte un 
consiliu agroindustrial, pe baza nu
mărului de Înmatriculare a autocami
oanelor și a condicii de prezență a 
șoferilor. Aceștia, indiferent de domi
ciliu, au fost cazați în localitățile de 
reședință ale consiliilor agroindus
triale, asigurindu-li-se și masa. în 
scopul înlăturării unor defecțiuni, un 
mare număr de ateliere depanatoare 
ale I.T.A. au însoțit aceste coloane.

Prin aplicarea acestor măsuri va 
spori viteza zilnică la transportul 
porumbului de la 2 220 .tone, cit s-a 
realizat luni. 17 noiembrie, la peste 
4 500 tone cit se prevede să se înre
gistreze în zilele următoare. Prin 
aceasta, ca șl prin concentrarea unui 
număr sporit de tractoare cu remorci, 
precum și a tuturor atelajelor, cel 
tirziu la 24—25 noiembrie se vor În
cheia livrările la fondul de stat a 
tuturor cantităților de porumb stabi
lite. în același timp, au fost luate 
măsuri pentru a se impulsiona ritmul 
la depănușat, cooperatorii din locali
tățile ce au încheiat această activi
tate ajutîndu-i pe cei din satele în
vecinate. Această acțiune, ce se des
fășoară în consiliile agroindustriale 
Cindești, Vorona, Trușești și . altele, a 
fost generalizată in tot județul".

Pentru încheierea transportării cît 
mai repede de pe cîmp a întregii 
cantități de sfeclă de zahăr este 
nevoie să fie suplimentată cu -cel 
puțin 500 tone capacitatea zilnică de 
transport din alt județ.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteli*

Cînd depanatorii 
vin la fabrica 
de zahăr să 

repare cu... pixul 
Punerea la punct a Fabricii de za

hăr din Urziceni a necesitat reparații, 
modificări, schimbări de utilaje și 
instalații, lucrări costisitoare care au 
durat aproape un an. Era de așteptat, 
dată fiind complexitatea acestor lu
crări, să mai apară ici-colo mici de
fecțiuni provocate de unele scăpări 
la montaj, care au fost remediate de 
fiecare dată operativ de echipele de 
intervenție. Au fost zile cind produc
ția s-a apropiat de capacitatea pro
iectată și altele cind s-a lucrat sub 
acest nivel, dar din păcate au apărut 
și Întreruperi de o zi și chiar mal 
mari. Aceste din urmă opriri — 4 la 
număr In 60 de zile de funcționare — 
se datoresc defectării repetate a pom
pelor care alimentează centrala termi
că cu combustibil. Ultima oprire s-a 
produs luni dimineața la ora 8, pro
ducția fiind reluată abia după 60 de 
ore, timp în care se puteau produce 
peste 120 vagoarfe de zahăr.

Proiectanții și constructorii fabricii 
au fost prevăzători. Au stabilit ca la 
uzina termică — sector-cheie, vital, 
care furnizează aburi și căldură pen
tru toate secțiile și care condiționează 
funcționarea tuturor instalațiilor — să 
fie montate trei pompe : una care să 
lucreze efectiv și două de rezervă. 
„De cind a început campania de pre
lucrare — ne-a spus inginerul-șef al 
fabricii, Amet Talat — tot timpul am 
reparat la pompe. Cind cădea una, 
mecanicii lucrau la celelalte două. 
Acum nu mai funcționează nicd una“.

Văzînd gravitatea situației, ingine
rul Ion Flueraru, directorul fabricii, a 
plecat imediat la centrală și a apelat 
la întreprinderea de pompe „Aversa". 
„Ajutorul" a sosit abia la ora 17, deși 
se știa că fiecare oră de întrerupere 
înseamnă două vagoane de zahăr mai 
puțin. Am folosit ghilimelele pentru 
că cei trimiși în fabrică — inginerii 
Gheorghe Matei, Marin Bucur și me
canicul Cornel Tudor — au venit 
înarmați cu... pixuri, carnețele și su
medenie de explicații. Nici o sculă, 
nici o piesă de schimb. Și doar sint 
constructori de utilaje care trebuie 
să știe exact ce e în inima fiecărei 
pompe și să-și sumece minecile, să 
pună mina pe cheie. în loc să facă 
toate acestea, priveau absenți la mun
citorii din echipa de depanatori a fa
bricii condusă de subinginerul Gheor- 
ghe Oprea.'.®ftă>i4ind în cînd, nani j 
notau cite ceva intr-un carnețel.

— Tovarășe inginer Matei, de ce nu 
merg pompele ?

!— Cred că“e nevoie de piese. J5e | 
mult trebuia să' se' ‘ocupe cineva 'Să 
le facă.

— Atunci măcar de ce nu Inter
venit! ?

— Păi am venit să constatăm...
— Ce să constatați, ce știu șl cei 

din fabrică, și anume că nu merg? 
Am insistat totuși să aflu de ce nu 

merg pompele.
— Aceste pompe au fost executate 

în secția a IlI-a, unde ‘ lucrează cei 
mai buni oameni. E normal atunci ca 
și ele să fie bune.

— Atunci...
— Sînt deficiente de proiectare, 
într-adevăr, deficiențe sînt, dar cele 

mai grave țin de modul cum în
țeleg să-și respecte profesia și marca 
fabricii unii dintre reprezentanții în
treprinderii „Aversa". Pentru că, 
chiar dacă au venit nepregătiți, chiar 
dacă au arătat cu degetul spre' alții, 
respectiv spre proieetanți. cind a fost 
vorba de calitatea propriilor produse, 
au uitat că sînt de fapt constructori 
de utilaje și nu funcționari care în
registrează, constată și raportează.

Pină la urmă, după cum arătam, 
fabrica a fost pornită după 60 de ore 
de staționare. Dar aceasta nu s-a 
realizat, cum ar fi fost normal, prin 
contribuția întreprinderii de pompe 
..Aversa". Ci, la intervenția Comite
tului județean Ilfov al P.C.R., au 
fost procurate trei pompe noi prin 
transfer de la Trustul petrolului, cu 
care s-a pornit fabrica de zahăr.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scinteii*

ȘTIINȚA IN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI

CRIOTRANSFORMATOARELE - 
o soluție concretă pentru diminuarea consumurilor 
de materiale și a pierderilor de energie electrică

— Pentru început, v-am ruga să 
definiți, obiectul cercetărilor catedrei 
ce o conduceți, care, din cite ne-am 
dat seama, 1 vizează soluționarea 
unor probleme de interes deosebit 
pentru economia națională : redu
cerea accentuată a consumurilor de 
metal, de energie electrică, practic 
economisirea unor importante resur
se materiale.

— Fenomenul de supraconductibili- 
tate reprezintă proprietatea unor me
tale și aliaje ale acestora de a-șl 
c’j’-r.-.'j.s sau chiar anula rezistența 
electrică la anumite temperaturi foar
te joase. De exemplu, un aliaj de nio- 
biu-titaniu iși anulează rezistenta ia 
4,7 grade Kelvin. Aceasta înseamnă 
că pierderile de energie fiind propor
ționale cu valoarea rezistentei, teore
tic un supraconductor poate suporta 
curenți extrem de mari. De aici deri
vă posibilitatea realizării unor mașini 
electrice : generatoare, motoare și 
transformatoare care să aibă pierderi 
de energie tot mai reduse. Pornind de 
la această necesitate, de cițiva ani, la 
catedra de bazele electrotehnicii din 
facultatea noastră, in cadrul unui 
contract cu Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și Institutul de 
cercetări și proiectări electrotehnice 
București, s-a trecut la proiectarea și 
realizarea de modele funcționale de 
criotransformatoare electrice. Con
strucțiile neconvenționale ale acestor 

dispozitive — au demonstrat studiile 
și cercetările Întreprinse — pot aduce 
însemnate economii de materii prime 
și materiale, prin reducerea consu
murilor, a gabaritelor cu circa 60 la 
Sută.

— Un lucru apreciabil, dacă avem 
în vedere accentul deosebit pe care 
documentele partidului nostru il pun 

Convorbire cu prof. dr. ing. Silviu PUȘCAȘU,
șeful catedrei bazele electrotehnicii, Facultatea de electrotehnică din Craiova

pe utilizarea cit mai eficientă a me
talelor și materialelor...

— într-adevăr. Dar chestiunea nu 
este așa de simplă, deoarece trebuie 
ținut seama de participarea sisteme
lor de refrigerare la costul total al 
transformatoarelor criorezistive. De 
asemenea, există o putere limită pe 
mașină și dispozitiv de la care aces
tea devin eficiente. Astfel, in ultimii 
șapte-opt ani, respectiva putere li
mită a scăzut de la 3 000 MW/unitate 
la 600 MW/unitate, iar prin perfec
ționarea tehnologiilor de vîrf șansele 
de diminuare, in continuare, sînt des
tul de apreciabile. Avantajul reali
zării unor astfel de criotransforma
toare este evident nu numai prin pris
ma diminuării consumurilor mate

riale. cd sl a pierderilor, de energie. 
Dacă o mașină de 600 MW in con
strucție clasică are pierderi situate 
cam la 50 MW. cea in variantă 
supraconductoare implică pierderi de 
numai 0.2 MW. Pentru economia na
țională aceasta reprezintă, cred eu, 
un lucru demn de tratat cu toată se
riozitatea.

— Care este, tovarășe profesor, sta
diul actual al cercetărilor inițiate de 
colectivul pe care-l conduceți ?

— Pină în prezent, în laboratoarele 
facultății noastre au și fost execu
tate două modele funcționale de pu
teri mici, criotransformatoatele de 6 
și 20 kVA cu azot lichid. Acestea au 
fost testate, concluziile fiind deosebit 
de îmbucurătoare. în plus, față de 
construcția clasică, s-a reușit reduce
rea gabaritului cu 60 la sută. De re
ținut este faptul că aceste transfor
matoare devin eficiente nu numai in 
variantă supraconductoare. ci și la 
temperaturi ceva mai ridicate, cum 
ar fi cea a azotului lichid.

— De ce ați ales varianta utilizării 
acestui agent de răcire ?

— Fiindcă în țara noastră . există 
multe combinate și unități, ale indus
triei chimice care, în fluxul tehnolo
gic, operează cu azot lichid. în pre
zent ne preocupăm de realizarea unor 
transformatoare de puteri mai mari, 
de 100-250 kVA, pentru Combinatul 
chimic din Craiova. Dacă testarea — 
care este o operație mai de lungă 
durată — se va solda cu rezultatele 
pe care noi le scontăm, dealtfel con
firmate de cele două modele func
ționale în laborator, va deveni posi
bilă executarea unor transforma
toare de puteri mari și greutăți ex
trem de scăzute.

— V-am ruga, tovarășe profesor, să 
vă referiți concret la eficiența eco
nomică pe care o comportă aplicarea 
soluțiilor oferite de cercetările colec
tivului dv.

— Un transformator, spre exemplu, 
de 1 600 kVA. in construcție clasică 
(răcire și izolație cu ulei), are o 
masă totală de 4 750 kg, compusă din 
materiale feromagnetice, cupru sau 
aluminiu, materiale electroizolante, 
ulei etc. Prin soluția criorezistivă (ră
cire și izolare cu azot lichid in flux 
continuu) se obține o economie, la 
masa de aluminiu sau de cupru, de 
60 la sută. Apreciind costul transfor
matorului, in varianta clasică, de 100 
la sută, și ținind seamă că azotul li
chid nu este realizat special pentru 
răcirea transformatorului, deci îl 

avem „gratis", ar rezulta un cost to
tal (miez, înfășurări și agent de ră
cire) la transformatorul criorezistiv 
cu circa 50 la sută inferior celui con
vențional.

Tn același timp, executarea cuvei 
din rășini sintetice (pentru reducerea 
pierderilor) permite înregistrarea 
uniși serioase economii de material 
feromagnetic. Soluția cu acest tip de 
criotransformator ar putea fi indicată 
pentru toate unitățile chimice în ale 
căror procese tehnologice există azot 
lichid. Se estimează că în aproxima
tiv 30 combinate și întreprinderi chi
mice care au un anumit consum 
anual de azot lichid ce s-ar pierde 
(și, de fapt, se pierde), noile trans
formatoare care s-ar monta în locul 
celor vechi ar putea fi realizate in 
variantă criorezistivă. însă faza crio
rezistivă reprezintă doar o etapă în 
realizarea criotransformatoarelor, e- 
tapa finală, definitivă fiind cea care 
se bazează pe utilizarea supraconduc- 
torilor de niobiu-titan sau niobiu- 
staniu, la temperatura heliului lichid. 
Ceea ce se impune la noi este acce
lerarea ritmului de obținere a firelor 
de niobiu-titaniu si de separare a 
heliului. S-au înregistrat rezultate 
bune, referitoare la niobiu-titaniu, la 
întreprinderea de articole din metale 
neferoase București. însă această ac
țiune trebuie mai mult susținută de 
ministerele economice. De asemenea, 
trebuie impulsionată separarea heliu-, 
lui gazos, iar Ia I.C.P.I.A.F. din Cluj- 
Napoca este necesară intensificarea 
procesului de executare a pri
mului lichefiator românesc de he
liu. , La toate acestea trebuie 
adăugată o mai bună conlucrare 
între cadrele de cercetători, în 
scopul depistării unor eventuale solu
ții valoroase sau al rezolvării opera
tive a neajunsurilor ce s-ar putea ivi.

NIcolae PETOLESCU

De ce întîrzie omologarea 
unei realizări tehnice originale?

Normele privind 
securitatea traficului 
feroviar ’ prevăd ca 
toate locomotivele să 
fie echipate cu o in
stalație de protecție 
contra incendiului. în
treprinderea „Electro- 
putere" Craiova, prin
cipal producător de 
locomotive, iși acope
rea, pină nu de mult, 
necesarul în aseme
nea dispozitive de 
mare complexitate 
tehnică pe calea im
portului.

în anul 1975, Insti
tutul de cercetări teh
nologice în transpor
turi a luat asupra sa 
sarcina de a concepe 
o astfel de aparatură. 
Dar realizarea a două 
elemente foarte im
portante — sesizoare- 
le de incendii și re
leele electronice res
pective — care intră 
în compunerea dispo
zitivului, depășeau po
sibilitățile institutului, 
punindu-se problema 
achiziționării lor pe 
piața externă, ceea ce 
ar fi echivalat' cu tot 
atitea cheltuieli valu
tare. Solicitat să par
ticipe la finalizarea cu 
forțe proprii a cerce
tării, Institutul de fi
zică și tehnologia ma
terialelor se obligă să

realizeze cele două 
componente. Șl, în
tr-adevăr. în scurt 
timp sint concepute, 
într-o viziune origina
lă, sesizoarele de in
cendii, precum și re
leele electronice. A- 
ceste dispozitive în
globează materiale 
noi. cu totul speciale, 
realizate în acest in
stitut.

Mai mult încă : pe 
ansamblu, costul celor 
două componente este 
la jumătate, fată de 
costul celor achizițio
nate din import, iar 
comportarea lor — de
monstrată în cei a- 
proape doi ani de tes
tări pe locomotivele 
românești — este la 
fel de bună ca cele 
străine.

Această remarcabilă 
realizare a fizicienilor 
din I.F.T.M. — meni
tă să scutească tara 
de un important efort 
valutar — este insă 
umbrită de un fapt 
aparent minor, dar cu 
repercusiuni negative 
asupra rostului însuși 
al cercetării în cauză : 
cele două componente 
nu au fost încă omo
logate și in mare mă
sură vina o are insti
tutul menționat.

O primă consecință:

un număr de 300 lo
comotive fabricate în 
ultimul timp la „Elec- 
troputere" Craiova nu 
au montate instalația 
de protecție contra in
cendiilor, deoarece 
contîndu-se pe produ
cerea lor în tară nu 
au mai fost achizițio
nate din import. în al 
doilea rind, o unitate 
industrială — între
prinderea de semna
lizări șl automatizări 
feroviare — care ur
mează să producă în 
serie aceste instalații 
este pusă în sittiatia 
de a întîmpina, în ca
zul cînd în anul viitor 
ar începe fabricarea 
lor, greutăți în ceea 
ce privește aprovizio
narea cu materiale 
(produsul nefiind o- 
mologat nu se aprobă 
cota de materiale), cit 
și cu organizarea și 
lansarea producției. Se 
impune deci cu nece
sitate urgentarea aces
tei , operații, îndeosebi 
din. partea I.F.T.M. 
pentru ca noile loco
motive să fie puse, în 
cel mai scurt timp. în 
legalitate și din punc
tul de vedere al pro
tecției contra incen
diilor.

Vlalcu RADU

care.se
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250 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI HOREA

Simbol al voinței de emancipare politică,
de eliberare națională a poporului român

Izbucnită în epoca de criză a orîn- 
duirii feudale, răscoala lui Horea 
marchează începutul procesului revo
luționar de înlăturare a feudalismu
lui. Datorită unei semnificative evo
luții istorice și ambianței create de 
mutațiile intervenite în secolul lumi
nilor. țărănimea, antrenată in răs
coală, manifesta o mentalitate diferită 
în comparație cu perioada medievală. 
Acum ea privește hotărâtă spre viitor, 
fiind în stare să conceptualizeze de
zideratele ei, să le fixeze programa
tic. Radicalismul revendicărilor sale 
Înseamnă negarea hotărită a viziunii 
reformiste de ameliorare a relațiilor 
feudale. Programul, ca tonalitate, este 
revoluționar, postulînd, pur și sim
plu, răsturnarea societății feudale și 
împărțirea pămînturilor țărănești.

Așa cum sînt oglindite revendică
rile țărănimii de programul răscoalei, 
ele au fost, așadar, îndreptate esențial 
Împotriva nobilimii si a iobăgiei. 
Prin participarea masivă a iobăgimii 
In majoritate da naționalitate româ
nă, răscoala are însă *1 un caracter 
național, opoziția dintre nobilimea 
de alt neam și țărănimea românească 
determinind. chiar de la Începutul 
răscoalei, accentele el naționale. Mai 
mult dedt aricind plnă atunci, sepa
rațiilor sociale și juridioo-constltuțio- 
nale, dintre Imensa masă a țărănimii 
și nobilimea vorbind o altă limbă șl 
avlnd o altă credință, li se asociază 
distincțiile de ordin național. Răscoa
la era deci, in opinia țăranilor, româ
nească, fiind îndreptată Împotriva 
nobililor maghiari, fapt ce explică nu 
numai opoziția socială Înverșunată, 
ci și accentele naționale, stimulate 
dealtfel în secolul al XVIII-lea de 
evoluția generală spre lumea mo
dernă.

In același timp, refuzul categoric 
și constant al stărilor privilegiate fată 
de cererile mișcării da emancipare 
românești făcuse ca adversitățile 
politice dintre casta conducătoare si 
români să se transmită, prin intelec
tualitatea rurală, mediului iobăgimii. 
Deosebit de activă ca reprezentantă 
a unei religii nerecunoscute de stat 
și. ca atare. lipsită de drepturi. Inte
lectualitatea rurală impulsionează 
lupta țărănimii Împotriva nobilimii 
căci în mentalitatea țărănimii și. deo
potrivă, a intelectualității rurale, no
bilimea și beneficiarii avantajelor c« 
decurgeau din apartenența la religiile 
recunoscute de stat erau cei care re
prezentau sistemul politic restrictiv 
pentru români al principatului. Or, 
prin aceasta, răscoala din 1784, păs- 
trindu-și esențial caracterul său so
cial, a lovit in fapt si în sistemul 
politic constituțional al principatului, 
alcătuit din cele trei națiuni privile
giate și patru religii recunoscute. în 
primul rind în reprezentanții siste
mului politic șl institutional, in nobi
limea stăpină a domeniilor și dețină
toarea avantajelor politice.

Atunci cînd, la apogeul răscoalei, 
țărănimea a revendicat ca nobili să 
nu mai fie și ea nobilimea să trăias
că din slujbe, ea a afirmat revendi
carea ei fundamentală a desființării 
feudalității și, ca firească consecință, 
a sistemului politic anacronic, moște
nire a lumii medievale. Deci partici
parea masiv românească la răscoală

șl direcția principală a revendicărilor 
antifeudale au avut și sensul prăbu
șirii sistemului politic, expresie a 
dominației nobiliare, a privilegiului 
asupra dreptului majorității popu
lației. Programul a oferit astfel so
luția țărănească a problemei româ
nești, pe o cale proprie, revoluționară, 
fiind orientat împotriva feudalității, 
prin emanciparea națiunii de sub 
opresiunea nobilimii, care exercita 
deopotrivă exploatarea iobăgimii și 
asuprirea națională. în locul sistemu
lui politic în ființă, țărănimea răscu
lată voiește să realizeze o stăpînire 
românească. îndreptățită de mărimea 
numărului lor, ca și de vechimea lor 
pe pămîntul transilvan. Informa
țiile din vremea răscoalei sînt eloc
vente în acest sens. La Turda, un

jeler nu se sfiește să declare : „■ ră
sărit steaua românilor... căci ei sînt 
mai vechi locuitori ai acestei țări". 
Un țăran din Cricău își rostește des
chis părerea : „de-acum a noastră e 
țara... căci doar fie că ne ducem la 
tirg, fie la moară, fie in orice adu
nare de oameni, peste tot e plin de 
români locul**. „Tara asta-1 a noastră** 
este convingerea generală țărănească 
care slujește ca legitimare a răscoa
lei românești.

Prin ridicarea masivă la luptă a ță
rănimii, gravitatea problemei româ
nești apare în toată amploarea ei. se 
impune tot mai insistent atentiel 
cercurilor conducătoare, dar și Inte
lectualității românești care revendică 
drepturi politice pentru națiune în 
ansamblul ei. Dovadă evidentă și 
faptul că în actele politice reprezen
tative, incepînd cu cel de-al doilea 
Supplex, problemele sociale ale țără
nimii încep să-și ocupe locul în ca
drul revendicărilor general românești. 
Deci problema națională în secolul al 
XVIII-lea cîștigă sensuri noi prin 
răscoala Iui Horea care a demon
strat, o dată mai mult, complexitatea 
situațiilor și forța țărănimii, dimen
siunile reale ale națiunii, intr-o pe
rioadă de constituire a națiunii mo
derne, Evoluția ulterioară va apropia 
planurile in cadrul viitoarei lupte na
ționale, cînd, în ambianta spiritului 
democratic european, cele două as
pecte ale acțiunii de emancipare se 
contopesc lntr-o unică problemă ro
mânească.

Răscoala lui Horea a avut, prin 
proporțiile ei, un larg răsunet euro
pean, a declanșat o difuzare fără pre

cedent a problemei românești in opi
nia publică a continentului. Interve
nită intr-un moment cînd ideile re
voluției democratice americane ves
teau amurgul vechiului regim, răs
coala dezvăluie Europei eșecul despo
tismului luminat, invalidind imaginea 
„monarhului desăvirșit". Luptătorii 
pentru libertate din Occident, imbrâ- 
țișind cu căldură in pledoaria lor în
dreptățirile răscoalei, ridică în fata 
opiniei publice problema românească.

într-o perioadă de generală evolu
ție spre lumea modernă, cei care s-au 
ocupat de răscoală in Occident, au 
reținut caracterul ei national, ideea 
că in evenimentele din 1784 erau im
plicate și obiectivele emancipării na
țiunii. Românii în această viziune sînt 
urmașii coloniștilor romani din Da
cia, autohtonii tării, cei mai nu
meroși, trăind In legătură strînsâ cu 
frații lor din Tara Românească si 
Moldova. Reluînd o idee, larg rfts- 
pindită in epocă, a numărului oovîr- 
șitor al românilor în spațiul carpato- 
dunărean. Horea apare in publicistica 
străină drept liderul conștient da mi
siunea da a reînvia vechiul regat al 
Daciei, primul deșteptător al Ideii 
naționale la români. Nobilimea însăși 
amintește in memoriile ei numărul 
covirșitor al masei românești, faptul 
că oridnd românii din Transilvania 
li puteau atrage pe frații lor din 
Moldova si Tara Românească. Astfel, 
la 28 decembrie 1784, nobilul Ștefan 
Sigmond din Ciumbrud scrie că in
tenția lui Horea era „să unească ou 
Țara Românească Ardealul șl fiind 
toți români el să le fie principe**. 
Tot din surse nobiliare provin șl ști
rile despre legăturile lui Horea cu 
celelalte două țări române, despre 
titulatura pe care și-ar fi atrlbuit-o 
Horea „Rex Daciae**. Chiar dacâ 
atari legături nu se pot dovedi, stă
ruința cu care slnt invocate de nobi
lime relevă teama de posibila lor 
realizare. Si tocmai de aceea nobili
mea, care asistase la desfășurarea 
răscoalei șl la formularea deziderate
lor țărănești antifeudale, !n tot radi
calismul lor, va lntlmpina, după 1791, 
cînd se declanșează mișcarea politică 
românească, cu totală ostilitate pro
gramul emancipării formulat de in
telectualitate. Ea va incrimina miș
carea politică a românilor In terme
nii unei înverșunări neobișnuite, în 
care putem descifra resentimentele 
provocate de răscoala lui Horea.

Dar ceea ce este mai important 
este faptul că, în acești ani de anga
jare revoluționară și de afirmare a 
problemei românești în planul euro
pean, românii apar în lumina publi
cisticii ca o națiune unitară în spa
țiul țărilor române. în acest sens, 
contribuția răscoalei la difuzarea pro
blemei românești peste hotare a fost 
infinit superioară ecourilor luptei de 
emancipare politică de la sfîrșitul 
secolului. Deci, așa cum s-a mai ară
tat, răscoala lui Horea contribuie 
substanțial la răspindlrea numelui de 
român pe continent, intr-un timp de 
accentuare a interesului pentru spa
țiul central și de sud-est. aj Europei, 
istoria a impus-o definitiv ca un 
eveniment de valoare națională.

Pompllfu TEODOR

Aspect dintr-o nouă expoziție a cunoscutului caricaturist Silvan lonescu. La Galeriile de artâ ale municipiului Bucu
rești, privitorii pot admira „Portretele paralele" ale cîtorva dintre personalitățile culturii noastre de ieri și de azi 
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SPIRITUL ETIC 
AL SATIREI

Piesa Concurs de fru
musețe, de Tudor Po
pescu, noua premieră a 
Teatrului de Comedie 
din Capitală, este un 
amestec de burlesc și 
gravitate, cu puternice 
accente satirice la 
adresa ipocriziei, a 
goanei după succese 
nemeritate, a traficu
lui de influentă, a e- 
goismului și necinstei, 
dezvăluite In cadrul 
unei acțiuni de 
„Grand-Guignol" pa
rodia tic.

Izvorîtă din dorința 
de a condamna menta
lități și practici străine 
societății și concepției 
noastre despre viață, 
de a pune în lumină 
pericolul dezumaniză
rii, datorat goanei după 
profituri și parveni
tism, comedia Concurs 
de frumusețe se înscrie 
printre reușitele genu
lui.

Mijloacele utilizate 
de Tudor Popescu 
pentru realizarea sco
pului propus aparțin 
unui amplu registru 
«mic, incepînd cu 
cele proprii burlescu
lui și bufonadei, ter- 
minînd cu incisivitatea 
amară și lucidă a sati
net Notele dominante 
țin insă de comedia da 
moravuri, bine pigmen
tată cu situații de far
să; de aici contradicția 
evidentă, ostentativă 
Intre angrenarea păti
mașă a eroilor în lup
tă și micimea scopului 
lor, unilateralitatea și 
fixitatea de marionetă 
a personajelor satiri
zate, prinse sub lupa 
nemiloasă a atacului 
satiric șl păstrate In 
nemișcare, ticurile 
verbale, automatis- 
mele, poantele, În
curcăturile, amplificate 
cu Inventivă ingenio
zitate de regizorul A- 
lexandm Tocliescu șl 
Interpreții Teatrului 
de Comedie.

Mlnuite cu iscusin
ță de autor, chiar dacă 
în exces, ele lasă să 
se întrevadă filonul de 
revoltă amară și In
transigența față de cei 
ce aduc prejudicii so
cietății noastre, prin 
egoismul lor — cei din 
categoria lui Anatol, 
directorul spațiilor 
verzi dintr-un oraș 
de provincie, cîndva 
un om integru, dar azi 
preocupat doar de in
terese personale, am

bițioasa lui soție, Didi, 
fostă „brigadieră" pa 
un șantier de construc
ții in tinerețe, cu idea
lurile adevărate pără
site însă, capricioasa 
lor fiică, Mariana, dar 
mai ales cei care ii 
șervesc din slugărni
cie, interes, comodi- 
tate, indiferență și 
conformism. Aceștia 
din urmă, Urechel, 
mina dreaptă a lui 
Anatol și a soției lui, 
slăbănogul Panait, dor
nic să capete o casă, 
și doctorul Blindu, in 
căutarea unui post 
mai bun, sînt cei care 
devin ținta principală 
a unei necruțătoare 
demascări, satirizarea 
slugărniciei și a lași

tății datorită cărora 
pot să apară și să 
prospere „Ânatolii" e- 
goiști și soțiile lor 
fiind poate latura cea 
mai originală a acestei 
comedii.

Piesa are șl incon
secvente, atît în exce
sul „poantelor", și re
petarea automatismd- 
lor, cit șl în Introduce
rea încă stîngace șl 
palidă în firul acțiunii 
a personajelor poziti
ve, a lui George, fiul 
lui Anatol, conștient 
de defectele părinților, 
a lui Tudor, un modest 
profesor de muzică, 
proprietarul patrupe
dului concurent.

Pe scena Teatrului 
de Comedie, lucrarea 
lui Tudor Popescu s-a 
transformat intr-un 
spectacol Încărcat de 
ironie, cu sclipiri de 
spirit și dinamism, 
dezlănțuind imagina; 
ția actorilor, lăsind să 
se întrevadă limpede 
săgețile satirice, chiar 
dacă sfntem uneori co
pleșiți de mișcările 
amețitoare de mane
chine furibunde ale 
„eroilor" negativi, 
care calcă prea des „in 
străchini". Pe prim 
plan este Urechel, că
ruia Cornel Vulpe cu 
autentice explozii de 
inițiativă, uneori chiar 
prea mari, i-a dat și
retenii sadice și rău
tăți primejdioase, re-

liefind cu spirit critic 
tot ceea ce inseamnă 
primejdie socială in 
atitudinea slugarnică. 
Didi, ambițioasa soție 
a lui Anatol, gata să 
facă orice pentru visul 
ei „canin", a fost ju
cată cu vervă subtilă 
de Liliana Ticău, in
tr-un registru carica
tural, controlat însă cu 
mult gust și măsură. 
La rîndul său, Silviu 
Stănculescu a rezolvat 
cu detașare ironică pe 
Anatol, cel prea prins 
de pasiunea puterii și 
a autorității lui, pen
tru a-și mal da seama 
ce este bine și ce este 
rău.

Membrii juriului for
mat „ad-hoc“ pentru 
a-1 servi pe Anatol au 
fost interpretați de 
Candid Stoica, Gheor
ghe Simonca și Aurel 
Giurumia, fiecare în 
parte punînd în lumi
nă o altă fațetă a con
formismului, primii doi, 
in Panait și doctorul 
Blindu, rellefînd ipos
tazele primejdios-do- 
cile, in timp ce Aurel 
Giurumia, in Macarie, 
a punctat cu mult haz 
încercările lui dispera
te de pensionar ce vrea 
să rămină cinstit.

Profesorul de muzi
că. naivul Tudor, pro
prietarul cîinelui rival, 
a fost jucat cu finețe 
de Constantin Băltă- 
rețu, interpretul reu
șind să acopere unila
teralitatea personajului 
cu un aer bonom, dar 
și enigmatic, „nu“-ul 
său final opus încer
cării de corupție fiind 
rostit cu emoționantă 
simplitate. La rîndul 
său, și Șerban Celea, 
în George, „fiul cel 
bun" a lut Anatol, * 
acoperit unele stîngft- 
cii ale personajului cu 
energie interioară șl 
causticitatea replicilor, 
contrastînd în perma
nentă cu sora lui, Ma
riana, superficială și 
capricioasă, jucată co
rect de tinăra studen
tă Magda Catone.

O contribuție reală 
la libertatea de miș
care a actorilor, la cro
matica vie, proprie 
unei comedii, șl la re
liefarea Intențiilor sa
tirice a avut-o și de
corul creat de Anca 
Pâslaru.

Ileana 
BERLOGEA

Noul roman al lui Au
gustin Buzura — „Vocile 
nopții" — ne înfățișează, 
ca și „Absenții" sau „Orgo
lii", un personaj care se 
detașează da celelalte prin 
atenția pe care i-o acordă 
autorul, fiind, altfel spus, 
romanul unui erou. Ștefan 
Piiltea. după cum „Absen
ții** este romanul lui Mihai 
Bogdan, iar „Orgolii" al lui 
Ion Cristian. In acest sens, 
prozatorul este destul de 
departe de „noul roman", 
care propovăduia dezagre
garea, pulverizarea tipolo
gică, toate cărțile sale fiind, 
prin soliditatea protagoniș
tilor, destul de aproape de 
romanul clasic, Întemeiat pe 
acceptarea individualităților 
și pe coerența tipologică. 
Convenția noii scrieri a lui 
Buzura nu este inedită, nici 
în cadrul limitat al literatu
rii sale, nici în contextul 
mai larg al prozei noastre. 
Tînărul Ștefan Pintea aș- 
teaptă să fie interogat la 
miliție in legătură cu o 
acuzație ce se va dovedi 
eronată, deși toate probele 
de ordin logic, așa cum re
zultă ele din dosarul întoc
mit de locotenentul anche
tator Veza, par a duce, 
indubitabil, la concluzia cul
pabilității eroului. într-o 
anumită măsură este același 
demers al lucrurilor întîlnit 
in „Orgolii", unde profeso
rul Cristian va si suporta 
consecințele învinovățirii 
nedrepte datorită, ne a- 
mintim. unui anchetator 
abuziv, ca șl în romanul lui 
Marin Preda „Cel mai iubit 
dintre pămintenl", unde 
eroul, Victor Petrini, va fi 
condamnat pe nedrept. In 
romanul lui Constantin 
Țoiu „Galeria cu vită săl
batică" situația era destul 
de apropiată. Nu este însă 
deloc cazul să presupunem, 
cu atft mai mult să conchi
dem. că „Vocile nopții" ar 
relua, cu atît mai puțin ar 
repeta, scheme epice deja 
exersate. Căci, după opinia 
noastră, In timp ce in cazul 
cărților mal-nalnte mențio
nate acest motiv nu era 
decît un impuls de declan
șare a adevăratei materii li
terare, constituite din con
secințele nefericite ce ur
mau actului de Injustiție, 
romanul lui Buzura are 
chiar In nucleul său genera
tor, dar și pe tot parcursul 
textului, această divulgare a 
cursei ce ni se poate întin
de căzind in fetișizare sau 
fanatizarea logicii, chiar 
dacă sîntem de cea mai 
perfectă bunăcredintă. Rea-

•) Augustin Buzura :
„Vocile noptii“

Dialogul artelor
La Cluj-Napoca, lntr-un* din 

zilele acestui noiembrie capri
cios, s-a deschis o fereastră 
colorată, ca o explozia lumi
noasă a materiei : expoziția pic
torului Mihai Bandac, „Anotim
purile Transilvaniei". Despre arta 
acestui rafinat colorist al picturii 
contemporane s-au pronunțat cu 
autoritatea competentei profesiona
le critici de artă, dar șl poeți care 
au simțit In creațiile Iul Mihai 
Bandac o consubstanțialitate a lim
bajului dominat de o fabuloasă lu- 
miniscență și de o melodicitata ce 
nu pot veni decît, pe tăinuite căi, 
din bucuria calmă a culorii și lumi
nii oe cîntă in doinele maramure
șene. tn bogata și străvechea artă 
populară in care acest pictor șl-a 
găsit izvoarele creației sale. „Cu un 
ochi în Maramureșul natal șl celă
lalt lingă Mare, Mihai Bandac fră- 
mintă aur și cenușă intr-o lacrimă 
de albastru" — spunea poetul loan 
Alexandru, sesizînd admirabil sin
teza dintre sobrietatea nordului 
maramureșean și exuberanta sudu
lui marin, atît da expresiv împle
tite în „ferestrele colorate** ale Jui 
Mihal Bandac. „Pictura lui are ca
racter simfonic — scrie undeva Ni- 
chita Stănescu. Anotimpurile lui ne 
amintesc de „Anotimpurile" lui Vi
valdi și mărturisesc că rareori mi-a 
fost dat să întîlnesc o mai mare 
afinitate electivă între pictură și 
muzică, cum se poate vedea și auzi 
In acest caz. Culoarea lui Bandac 
nu este în sine și pentru sine, ci 
expresia nemijlocită a unui dor, a 
unei melancolii sau a unei jubila
ții în fața măreției naturale, cu 
precădere a peisajului transilvan". 
Continuator al tradiției colorismu- 
lui autohton, „sinteză inefabilă de 
solaritate apolinică și dionisiacă, 
de elegiacă nostalgie și frust pan
teism vitalizant** (Virgil Mocanul, 
ecest pictor care „cutează să picte
ze timpul" — după expresia lui 
Gheorghe Pituț — deschidfV4>o)Ți*i 
tainice spre un imperiu al culorii’ 

\^și luminii ce nu sint altceva decit
4

expresii ala bucuriei da a trăi, plc- 
tind de fapt o natură umanizată, 
un peisaj în care s-au depus, de-a 
lungul timpului, ca intr-un nemu
ritor tezaur, celo mal trainice sen
timente, stări de spirit ale oameni
lor acestor locuri.

Deschiderea expoziției „Anotim
puri** la Cluj-Napoca a Însemnat, 
practic, o sărbătoare a picturii, 
poeziei și muzicii românești intr-un 
veritabil colocviu al artelor — me
sagerei ale unei spiritualități speci
fice. lnconfundabile. După ce a pre
zentat foarte numerosului public

LA CLUJ-NAPOCA
„Anotimpurile" iul M. Bandac, 
poetul Nichlt* Stănescu «-* tntllnlt 
cu studenții filologiei clujene. Nici 
nu se putea un mai nimerit prilej 
de a omagia, in amfiteatrul facul
tății de filologie, măreața umbră a 
unui mare poet : Lucian Blaga. Ni- 
chita Stănescu a evocat creația a- 
cestui mare poet al nostru, văztnd 
intr-insul .umil din spiritele tutela
re ale artei naționale, cel care, ală
turi de Eminescu și Arghezi. a ri
dicat la o demnitate universală eu- 
vîntul poetic românesc. Impresio
nantă, demnă de condiția artistului 
veritabil, a fost această lecție de 
respect față de marii predecesori, 
mărturia recunoștinței pe care cei 
de azi o datorează truditorilor cu- 
vintului care au deschis largi ori
zonturi creatoare, aducînd la lu
mină bogăția sufletului inepuizabil 
al poporului. Totodată, numeroșii 
studenți clujeni prezenti la această 
întilnire au fost martorii tulburăto
rului elogiu pe care Nichjta Stă
nescu l-a adus unor artiști contem
porani ai cuvințului, precum Adrian 
Hjunețgț* ,.șau;>4on Lăncrănjar^ga 
căror prețuire de către autorul !.,E- 
picei Magna** exprimă, de fapt, o

trăsătură fundamentală ce tinde să 
definească Însuși climatul literar 
contemporan : stima reciprocă, 
respectul față de creația altuia, re
cunoașterea meritelor fiecăruia si 
Încrederea că numai unirea tutu
ror veritabilelor forte creatoare de 
care dispune azi literatura română 
este capabilă să slujească Înalte
lor teluri ale culturii noastre socia
liste. Căci intorcînd spre cititori, 
beneficiarii culturii, un asemenea 
chip spiritual luminat de compre
hensiune ei respect al valorilor, 
creatorii de azi mărturisesc, si prin 
astfel de intllnlri. o frumoasă co
munitate da Idealuri artistice, 
transmit celor ce le stau în față o 
tonică Încredere in destinul artei 
românești. In forțele ei creatoare, 
atlt de diverse, capabile să sur
prindă tn opere durabile culoarea, 
muzica, tonalitatea vieții sufletești 
oomplexe a contemporanilor noștri. 

Acest „colocviu al artelor**, des
fășurat zilele trecute la Cluj — la 
care un artist excepțional. Dumi
tru Fărcașu. a făcut auzite doinele 
Maramureșului. Someșului si Nă- 
săudului pe care nl le-au trimis cel 
de demult — a constituit în între
gul luî o veritabilă sărbătoare pu
blică a artelor, o demonstrație a 
faptului că, atunci cind sînt bine 

, gîndite și organizate, înțîlnirile 
creatorilor cu destinatarii operei lor 
se transformă în manifestări cu 
prelungit efect educativ. înscrisă in 
cadrul „Decadei culturii clujene", 
la manifestarea aceasta și-au adus 
contribuția poeții Mircea Micu, 
Gheorghe Pituț, Victor Felea, Ma
riana Bojan, Ion Noja. Petre Buc
șa. Doina Cetea. Teohar Mihadaș, 
Mircea Vaida, Negoiță Irimie. Ho- 
ria Bădescu, actorii Anton Tauf și 
Ion Caramitru — acesta din urmă 
recitind în chip magistral „Oul 
dogmatic" de Ion Barbu și inter- 
pretind într-o originală tonalitate 
meditativă o pagină eminesciană 
din „Geniu pustiu**.

C.STĂNESCU

litatea, sugerează cu subtili
tate autorul, poate juca fes
te bunei noastre logici pe
ripatetice, ceea ce însem
nează că trebuie să fim. 
mai ales, cu ochii in patru 
asupra realității, decit să ne 
consumăm energia constru
ind mental supoziții, ipo
teze, concluzii, bucurîn du
ne, copilărește, de rezulta
tele inteligentei noastre do- 
bîndite după chinuitoare 
eforturi, cărora ins» o „u- 
milă" realitate ignorată le 
poate da un bobîrnac zdra
văn, prăbușindu-le fără 
drept de replică. în acest 
sens, introducerea pe firul 
epic al celui de al doilea 
personaj important al căr
ții, locotenentul anchetator 
Veza, este mai mult decit 
semnificativă, demonstrînd.

foarte greu examen. De
monstrația cărții, cu totul 
elocventă, vizează Ideea că 
fanatismul, inclusiv cel li
teralmente intelectual, poa
te fi nociv, că fascinația 
minții noastre, jocul iedelor, 
neconfruntată cu realitatea, 
poate dezumaniza. Adevăra
ta fascinație este realitatea, 
în „Vocile nopții", alterna
tiva este fericită, dezuma
nizarea, gata să se producă, 
este evitată. Ștefan Pintea 
putea să cadă victima silo
gismelor sau sofismelor ju
diciare. ca atiția alți eroi ai 
lui Buzura și ai altora. De 
data asta n-a căzut insă, iar 
romanul este, sub această 
latură, tonic, evitind inutile 
dramatizări, atît de frec
vente incit au devenit, prin 
recurență, scheme. Evitind

:<■

Îndrăgostit, de anchetat, 
raporturile sale cu cei din 
jur, cu părinții, rudele etc., 
toate acestea se susțin ar
tisticește, chiar dacă unele 
episoade par cam aleatorii 
sau ad-hoc inventate. In 
general, aș putea să spun că 
substanța cărții este uneori 
minată de o regie insufici
ent de abilă. Nu sintem, de 
pildă. întru totul edificați 
asupra motivelor pentru 
care protagonistul abando
nează facultatea de filozofia 
și intră muncitor la fabrica 
de la care tocmai se pen
sionase tatăl său. Intenția 
de a construi o casă pentru 
părinți, calamități de inun
dații, e cam naivă chiar în 
sine. Putea fi totuși cre
dibilă, dacă prozatorul ar fi 
făcut din tînărul student un

Realitate și ficțiune*)
din partea autorului, o ex
cepțională intuiție si o in
teligență artistică superi
oară. Veza este 'un tînăr 
ofițer plăcut, cultivat, com
prehensiv, fără malforma
țiile profesionale aproape 
inerente îndeletnicirii sale. 
El va pierde, în cele din 
urmă, partida, adică cel bă
nuit era imaculat și locote
nentul însuși, în mod ca
valeresc, nu poate decît să 
accepte evidenta realității, 
împotriva .evidenței logicii 
de investigare. Dacă acest 
personaj, care este contra- 
pus, din primele pagini, lui 
Ștefan Pintea, ar fl fost din 
tagma celor bine știuțl, din 
alte cărți ale acestui autor, 
dar și ale altora, adi
că abuziv. îngust, orgolios, 
cu partipriuri inflexibile, 
fiind convins dinainte de 
vina acuzatului si întreprin- 
zînd ancheta mai mult de 
formă, ca să-1 convingă pe 
acuzat de propria lui vină 
pe oare el. anchetatorul, o 
știe dinainte, atunci întrea
ga țesătură epică si întrea
ga substanță morală s-ar fi 
simplificat și s-ar fi diluat 
pină la inevitabilul schema
tism al unor atari situații. 
Personajul acesta este insă 
veridic. înfățișat in chip 
credibil, complex. Evitind 
deci riscul schematizării cu 
o remarcabilă capacitate de 
supraveghere artistică. Au
gustin Buzura a trecut, 
după părerea noastră, un

schema, ridicîndu-ee la o 
idee generală, cea a supe
riorității realității vil. neso
fisticate. asupra probelor, 
chiar cele mai subtile, ale 
mintii omenești. îndemnînd. 
prin urmare, înainte de ori
ce la observarea vieții, în 
infinitele și imprevizibilele 
ei manifestări, romanul 
acesta, folosind uneori și 
recuzita confruntărilor ce 
țin de literatura polițistă, 
este, în fapt, o carte de 
adinei semnificații în ordi
nea ontologică.

în acest sens, după opinia 
mea, cartea a atras atentia 
mai ales prin laturi minore 
și de un pitoresc, evident, 
de cele mai ispititoare cu
lori, dar care se cere inte
grat edificiului intelectual 
pe care cred că autorul l-a 
avut în vedere. Desigur că 
fără pregnanta amănunte
lor, care să convingă nu 
numai prin raportarea la 
ansamblu, dar si prin ele 
insele, orice structură lite
rară, oricît de meșteșugită. 

, rămîne o simplă intenție șl 
o schemă. Și dacă recentul 
roman al lui Buzura se cu
vine să întrunească sufra
giile criticii, aceasta se in- 
timplă tocmai prin solidi
tatea relațiilor dintre nu
cleul reflexiv si tablourile 
de viată. în acest sens. în
săși experiența prin care 
trece Ștefan Pintea. cea de 
student, de muncitor, da

Închinător al cultului părin
ților, ceea ce insă n-am ob- 
sevat. dragostea lui pentru 
părinți fiind i-eală, dar în 
limitele obișnuite. Apoi dra
gostea. puternică altfel, în
tre Pintea și Lena Filipaș, 
are o pornire cam nevero
similă : tînărul muncitor e 
luat în gazdă de viitoarea 
amantă, femeie căsătorită, 
al cărei soț era inginer 
chiar în uzina unde lucra 
Pintea. E drept că aici in
tervin calitățile de tandră 
proxenetă ale Ioanei Sto- 
ian, dar povestea nu prea 
rezistă, sincer vorbind. Cit 
despre scena iubirii dintre 
studentul Pintea si o fru
moasă italiancă, prea ușor 
cucerită, deși era cu soțul 
ei. și aceasta poate provoca 
zimbetul cititorului, impre
sia că autorul lși prea aran
jează scenele. Nedumerirea 
provine și de acolo că eroul 
nu este deloc descris ca un 
Don Juan, dimpotrivă este 
— și el însuși se crede — 
un om obișnuit, un fel de 
Mann ohne Eigenschajten 
(„om fără însușiri"), după 
formula din romanul lui 
Robert Mușii. Pină la urmă, 
nu este un om obișnuit, dar, 
în orice caz. nu dovedește 
însușiri de conchistador 
erotic. Dar să nu mergem 
prea departe în a amenda 
convenționalismul unor ase
menea scene fiindcă. în cele 
din urmă, contează ceea ce 
introduce autorul în ele și.

trebuie spus, conținuturile 
lor, făcind abstracție de 
unele scăpări ale vigilenței 
arhitectonice a romancieru
lui, sint remarcabile. Via
bilă artisticește este umani
tatea tinără a uzinei. Cițiva 
tineri, în frunte cu Goran, 
sint, la o primă apreciere, 
puși de autor să joace rolul 
unor demistificatori, al unor 
oameni care, lipsiți de 
prejudecăți, luptă. în primul 
rind pe calea limbajului, îm
potriva oricăror prejudecăți. 
Evident, ei nu știu totdeau
na să opereze distincțiile 
necesare, fronda e nu numai 
filozofia lor. dar și modul 
curent de comportare. Ceea 
ce. evident, la vîrsta lor e 
de așteptat. însă nu e mal 
puțin adevărat că fronda 
lor, anarhică, fără țintă, ex
primă o stare confuză a 
unor tineri cu peraonalita- 
tatea încă neprecizată, ne
cristalizată într-o atitudine 
ghidată de un exemplu 
ideal de viață. Scriindu-și 
romanul din perspectiva 
personajului principal, evi
dent, viziunea propusă de 
acesta este fatal mai în
gustă, unilaterală, iar „lu
mea" romanului — împăr
țită in două categorii dis
tincte, cam rigide, „alb- 
negru" ■— este în fond re
zultatul felului cum și cit 
poate să vadă și să înțe
leagă eroul principal, el 
însuși, cum am văzut, con
fuz în anumite privințe. 
Privirea lui nu cuprinde 
totul, iar lumea înfățișată 
de el se colorează, subiectiv, 
de propriile lui neîmpliniri, 
supărări, eșecuri. Remarca
bile 6înt unele tipuri fe
minine, în primul rind bo- 
varica Lena Filipaș.

Noul roman al lui Augus
tin Buzura ne pare o tenta
tivă de regîndire și reînnoi
re a mijloacelor de expre
sie. Textul grav, cam cenu
șiu altădată, psihologismul 
incurabil au făcut loc poli
cromiei și unui umor, de 
atîtea ori pe cit de savuros 
pe atît de subtil. Neîndoios, 
prozatorul conferă o mal 
înaltă expresivitate stilu
lui. realizînd scene de o 
mare densitate și plastici
tate, ca în imaginea halu
cinantă a satului după 
inundații. Un scriitor ca
pabil să-și îmbogățească 
registrul artistic ne furni
zează Încă o dovadă a fe
telor multiple ale talentului 
său.

Pomplllu MARCEA

sențial pe date extrase din lupta pen
tru eliberarea națională și socială a 
popoarelor, pe cîntarea frumuseților 
naturii patriei și a oamenilor ei, cu 
insistențe asupra laturilor eroice, 
luptătoare, ale existenței și concluzii 
moral-educative explicite. In această 
direcție, marea literatură, cea care a 
întreținut prin vreme încrederea in 
triumful adevărului, cultul omului și 
al marilor virtuți, opoziția față de ti
ranie, față de încercările de aservire 
a popoarelor, a impus memoriei pos
terității, cu valoare mereu actuală, e- 
xemple mobilizatoare de luptă și de 
jertfă in slujba patriei și a existen
tei ei.

Au intrat in legendă, încărcate de 
semnificații simbolice, nume de eroi 
care vorbeau despre necesitatea și 
înălțimea sentimentului patriotic, 
despre solidaritatea cu Cetatea, iar 
marii creatori de la noi sau din alte 
părți, printr-o sublimă integrare în 
psihologia și oonștiința individuali
tății popoarelor, cu reliefarea conse
cințelor care decurg de aici, expri
mă voința acestora de a obține nu 
numai independența externă, dar și 
drepturi democratice interne, deopo
trivă. Patriotismul acestei literaturi 
Ișl Întregește sensurile și lai clarifi
că atitudinile prin implicare* directă 
* unei viguroase problematici socia
le si a noțiunii de popor, totul con- 
curînd la traducerea in faptă a unul 
adevăr, atlt de concis șl inspirat 
enunțat de Tudor in pragul secolu
lui al XIX-lea : „Patria este noro
dul, iar nu tagma jefuitorilor."

Imaginii scriitorului cetățean 1 oe 
adaugă, mal ales Incepînd cu epoca 
romantismului, cea a unei conștiințe 
revoluționare, scrisul devenind astfel 
cronica vie a marilor acte care au 
condus Ia emanciparea națională și 
socială a popoarelor. Nu trebuie uitat, 
d« asemenea, faptul că există lite
raturi naționale care și-au Împletit 
organic propria lor ființă cu cea a 
națiunii pe care o reprezintă. O ase
menea literatură este șl cea română, 
care, silită de Împrejurări istorice vi
trege să apară relativ tirzlu și tntr-un 
moment in care se puneau cu acuita
te probleme referitoare la individua
litatea noastră specifică, la originea, 
unitatea și drepturile românilor, și-n 
subordonat tn întregime idealurile 
proprii celor care interesau destinul 
națiunii, devenind unul dintre prin
cipalele mijloace ale luptei de elibe
rare națională și socială, de trezire șl 
alimentare continuă a conștiinței naționale.

Majoritatea marilor noștri scriitori 
au fost în același timp și oameni po
litici și toate marile momente pe care 
le-a cunoscut literatura noastră în 
evoluția ei coincid cu perioadele de 
pregătire sau de înfăptuire a marilor 
evenimente politice si sociale din 
istoria noastră modernă și contem
porană. îndemnul Iul Cantemir, „Ba- 
te-te pentru moșie", se transmite cu 
sensuri amplificate în opera corifei
lor Școlii ardelene, cel care introdua 
tipul cărturarului ..apostol" în cultu
ra noastră, iar, mai apoi, printr-o 
exemplară schimbare a centrelor de 
lumină și de acțiune, va constitui 
substanța ideologică și afectivă fun
damentală a realizărilor generației de 
creatori din epoca de la 1848, a Uni
rii și a cîștigării independentei noas
tre de stat, a marii Uniri din 1918 și 
a revoluționarelor transformări pe 
care România le-a obținut în anii noștri.

în acest context, și ținind seama de 
natura specifică a literaturii române
— literatură a luptei pentru propă
șirea patriei și emanciparea poporu
lui. de mobilizare a energiilor crea
toare și de deschidere de drumuri 
spre marile avinturi sociale si politice
— este greu de dat o definiție ri
guros exactă noțiunii de literatură 
patriotică. Înțelesurile acesteia con- 
cretizîndu-se, intr-o formă sau alta, 
aproape în tot ceea ce a dat mai bun 
scrisul românesc pină acum. De aceea, 
conceptul clasic de literatură patrio
tică, reductibil la cîteva tenie si mo
duri caracteristice de exprimare, ni se 
pare, cel puțin in cazul literaturii ro
mane, insuficient, sentimentul și ati
tudinea patriotică fiind prezente di
rect sau incluse în substanța majori
tății marilor construcții ale poeziei, 
prozei sau dramaturgiei noastre. Este 
drept, luate in mod restrins. există 
citeva teme șl modalități de interpre
tare a lor care au popularizat o anu
mită tradiție și o anumită accepție in 
public a noțiunii de literatură patrio
tică, de cele mai multe ori materia
lizată in scrieri cu caracter festiv, de
clamatoriu. sentimental-evocator sau 
avintat-retoric. Firește, și aceste scri
eri au rosturile lor, îndeplinesc o 
funcție cultural-educativă, dar pro
blema nu se reduce doar Ia atît. Ge
nul „patriotic" este, poate, cel mai 
dificil de realizat in literatură. Limi
tarea noțiunii doar la scrieri cu 
caracter ocazional ar compromite 
semnificațiile adinei, de natură con
ceptuală și afectivă, ale problemei, și 
poate tocmai de aceea rezultatele în
scrise într-o asemenea optică au fost 
privite cu îngăduință, dacă nu chiar 
respinse, Încă din vremea lui Maio- 
rescu, Gherea, Ibrăileanu și Lovines- 
cu, și anulate, practic, de creația au
tentic patriotică, întemeiată pe talent 
și pe trăirea sinceră a ideilor afir
mate, a unor mari poeți și prozatori.

Din toate acestea rezultă adevărul 
că a fi scriitor patriot înseamnă a fi 
contemporan cu (ara și cu poporul 
tău, a elimina prejudecățile înapoia
te, „provinciale", teren fertil al „mo
delor** importate și al eșecurilor for
maliste, a îngusta aria de acțiune a 
egoismului bolnav și primitiv, a intra 
in ritmul creator al timpului, în ma
rile Iui responsabilități. Și mai în
seamnă, în același timp, a avea ta
lent, a stăpîni temeinic posibilitățile 
expresive ale limbii române, valorile 
culturii noastre populare și culte, 
sensurile istoriei și devenirii noastre.

A apărut: 
„Revista română 

de studii internaționale"
Din sumar : „Un tezaur de idei re

voluționare și originale : Din gîn- 
direa social-politică a președintelui 
României" (Nicolae Călina) ; „Conti
nuitate și perspectivă în conceptul 
românesc de securitate europeană" 
(Ion Datcu) ; „Limite și carențe fun
damentale ale conceptului privind 
«controlul armamentelor» (I)“ (Ni
colae Ecobescu și Vasile Secăreș) ; 
„Noua ordine economică internațio
nală și componenta sa energetică" 
(Ion Avram și Maria Avram) ; „25 de 
ani de la intrarea României în 
O.N.U." (Romulus Neagu).

Revista mai cuprinde rubricile : 
Documente de politică externă româ
nească, Note și comentarii. Re
cenzii, Jurisprudent* română de 
drept al comerțului exterior. Activi
tatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție In limbi 
străine — „Revue Roumaine d’Etudeș 
Internationales" — (articole in limbi
le franceză, engleză, rusă).
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COMITETULUI CENTRAT
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Executiv al partidului nostru, vă exprim calde 

mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră adresat cu ocazia celei de-a 80-a 
aniversări de la crearea Partidului Comunist din Marea Britanie.

Noi dăm o înaltă apreciere acestei expresii a solidarității dumneavoastră 
cu lupta partidului nostru pentru instaurarea socialismului în Marea Britanie.

Cu salutări frățești,
Gordon McLennan

Secretar general

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Iile Verdeț, prim-ml- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, joi după- 
amiază, pe Herman Ruding, director 
executiv ai Fondului Monetar Inter
național, care face o vizită in țara 
noastră.

în timpul convorbirii, care a avut 
loț cu acest prilej, a fost apreciată 
colaborarea pozitivă stabilită intre 
România și Fondul Monetar Interna
țional. S-a efectuat, de asemenea, 
un schimb de păreri privind dezvol
tarea viitoare a raporturilor de co
laborare dintre țara noastră și 
F.M.I. și au fost abordate unele pro
bleme economico-financiare interna
ționale.

La primire, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, a partici

Vizita delegației economice sovietice
Joi dimineață, tovarășul Paul Nl

culescu, viceprim-ministru al guver
nului, reprezentantul permanent al 
României in C.A.E.R., s-a întîlnjt cu 
N. V. Talîzin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
participă la lucrările Comisiei inter- 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică româno- 
sovietică, ce se desfășoară. In aceste 
zile, la București.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul intîlnlrilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nlcolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev, in timpul 
convorbirii au fost abordate proble
me privind dezvoltarea in continua
re pe multiple planuri a relațiilor ro- 
mâno-sovietice, intensificarea coope
rării economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări în cadrul Con

Cronica
Joi, tovarășul Comei Burtică, vi

ceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a avut 
o întrevedere cu Ahmed Ezzeddin 
Hllal, vicepremier al guvernului, mi
nistrul petrolului din R.A. Egipt.

Cu acest prilej au fost abordate, 
In spiritul înțelegerilor convenite în 
cadrul înt'ilnirilor și convorbirilor din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat, probleme privind 
creșterea volumului schimburilor co
merciale dintre România și Egipt, 
extinderea și diversificarea conlu
crării în sectoare de interes comun.

Au participat Ion M, Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, Ion Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Ion Popescu, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului șl geologiei.

Au fost prezenți Ion Iosefide, am
basadorul României la Cairo, și Mah
moud Haroun, însărcinat cu afaceri 
a.i. al R-A. Egipt la București.★

Ahmed Ezzeddin Hilal, vicepremier 
■1 guvernului, ministrul petrolului 
din R. A. Egipt, împreună cu Virgil 
Trofin, viceprim-ministru, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, au 
vizitat joi, în județul Prahova, o son
dă în foraj de mare adîncime, precum 
și Institutul de cercetări și proiectări 
pentru petrol șl gaze din Cîmpina. 
Oaspeții au luat cunoștință de unele 
tehnologii și procedee românești de 
șăpare șl exploatare a sondelor.★

Tovarășul Comei Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit, joi. pe Corrado Fiaccavento, 
președintele grupului industrial 
„EFIM" din Italia. Au fost discutata 
aspecte vizînd intensificarea și di
versificarea cooperării industriale și 
ehnice între întreprinderi românești 
:i firme ale grupului EFIM, ampli
ficarea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

în aceeași zi, Alexandru Mărgărl- 
tescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
șî Corrado Fiaccavento au semnat o 
convenție-cadru de cooperare indus
trială. tehnică și comercială.

A fost de față ambasadorul Italiei 
Ia București.

Joi au avut Ioc la București con
vorbiri intre ministrul afacerilor ex
terne Ștefan Andrei și dr. Arun Pa- 
nupong, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membru al guvernului 
Thailandei.

în timpul convorbirilor a fost ex
primată dorința comună de a se ac
ționa pentru dezvoltarea și diversi
ficarea colaborării și cooperării româ
no-thailandeze, îndeosebi pe plan e- 
conomic, tehnico-științific, cultural, 
precum șl pe tărimul vieții interna
ționale.

Schimbul de păreri în legătură cu 
unele aspecte ale actualității inter
naționale a reliefat importanța in
tensificării eforturilor tuturor state
lor și guvernelor pentru reluarea po
liticii de destindere, pace și înțele
gere în lume, pentru reglementarea 
exclusiv pe cale politică a litigiilor 
dintre state. ★

Ministrul comerțului interior. Ana 
Mureșan, a primit, joi. pe Karoly 

pat tovarășul Paul Nlculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor.

Tovarășul Paul Nlculescu. vlceprim- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit, joi, pe H. O. 
Ruding, director executiv al Fondu
lui Monetar Internațional.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind colaborarea 
dintre România și Fondul Monetar 
Internațional și s-a efectuat un 
schimb de păreri referitoare la situa
ția monetară Internațională.

A participat Iulian Bltuleanu, ad
junct al ministrului finanțelor.

(Agerpres)

siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La întrevedere au fost prezenți 
ambasadorul României la Moscova și 
ambasadorul U.R.S.S. la București.★

Delegația sovietică, condusă de 
N. V. Talîzin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al UJR.S.S., care 
participă la lucrările celei de-a XlI-a 
sesiuni a Comisiei interguvernamen- 
tale de colaborare economică și teh
nico-științifică româno-sovietică, a 
vizitat, joi, întreprinderea de mașini 
grele și întreprinderea de calcula
toare din Capitală.★

Cu prilejul prezenței în 
tră a delegației sovietice, 
rul Uniunii Sovietice la 
V. I. Drozdenko, a oferit, 
zi, o recepție.

tara noas- 
ambasado- 
București, 
în aceeași 
(Agerpres)

zilei
Molnar, adjunct al ministrului co
merțului interior din R.P. Ungară.

în aceeași zi. Dumitru Petrescu, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui interior, și Karoly Molnar au 
semnat protocolul privind schimbul 
de bunuri de consum între cele două 
ministere pe anul 1981.

A fost prezent Săndor Rajnai, am
basadorul Ungariei la București,★

Ministrul hidraulicii din Republica 
Algeriană Democratică și Populară, 
Brahim Brahimi, care face o vizită 
în țara noastră, a avut convorbiri 
cu Ion Iliescu, președintele Consi
liului Național al Apelor, și s-a in- 
tîlnit cu Enache Sîrbu. adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare. Cu acest prilej, s-a efec
tuat un schimb de informații despre 
activitatea reciprocă și s-au analizat 
modalități de extindere a cooperării 
româno-algeriene în aceste domenii.

Oaspetele a vizitat, de asemenea, 
centrale electrice de pe riul Argeș, 
alte obiective economice din această 
zonă, laboratoarele Institutului de 
construcții București și ale Institu
tului de cercetări hidrotehnice, 
precum și sistemul de irigații Ia
lomița — Călmățui.

La întrevederi a participat Abdel
hamid Adjali, ambasadorul Algeriei 
la București. ★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Liban, joi după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală desfășurată sub egida In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Ziaristul 
Crăciun Ionescu a prezentat asisten
ței impresii din Liban. A fost vizio
nat apoi un film documentar.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Samih El-Baba, 
ambasadorul Republicii Liban la 
București, și membri ai ambasadei.★

Joi după-amiază â-au încheiat, la 
București, lucrările celei de-a 31-a 
sesiuni a Comitetului administrativ 
al Uniunii internaționale a sindica
telor oamenilor muncii din metalur
gie și construcții de mașini — U.I.S.
— Metal.

Timp de două zile, particlpanții au 
dezbătut probleme ale activității 
sindicale de ramură și aspecte ale 
procesului de întărire a Unității de 
acțiune în lupta pentru pace, secu
ritate și bună înțelegere în lume.

A fost adoptat planul de acțiune 
al uniunii pe anul 1981.★

La sala „Arghezi" din Capitală 
a fost deschisă, joi, expoziția „Gra
fica italiană contemporană", care re
unește lucrări ale cunoscutului pic
tor și grafician Luigi E. Matei — ci
clul „Cele 12 luni ale anului", pre
cum și creații ale altor reprezen
tanți ai artelor figurative din Italia
— Giuliano Giuliani, Alfonso Fras- 
nedi, Nino Migliori, Loris Grandi, 
Antonio Saliola. Emilio Contini, Dan
te Mazza si Erico Visani.

La vernisaj au rostit alocuțiuni cri
ticul de artă Dan Grigorescu și Vito 
Grasso, atașat cultural al Ambasa
dei italiene la București, directorul 
Bibliotecii italiene din Capitală.

La deschidere au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, artiști, critici de 
artă, un numeros public. (Agerpres)

încheierea vizitei în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe al Republicii Senegal

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Stefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Senegal. 
Moustapha Niasse. a efectuat o vi
zită oficială în țara noastră între 17 
și 20 noiembrie 1980.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a priiplt pe ministrul afacerilor 
externe senegalez, care i-a înmînat 
un mesaj de prietenie din partea 
președintelui Republicii Senegal, Leo
pold Sedar Senghor.

în timpul vizitei, cel doi miniștri 
au avut convorbiri, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
încredere si înțelegere reciprocă, re
feritoare la dezvoltarea în conti
nuare a raporturilor româno-senega- 
leze șl la principalele probleme in
ternaționale actuale.

Subliniind rolul hotărîtor al Intîl- 
nirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Leopold 
Sedar Senghor, la București în anii 
1975 și 1976 și la Dakar în anii 1973, 
1975 și 1977, pentru promovarea și 
dinamizarea raporturilor de strînsă 
prietenie și conlucrare rodnică între 
cele două țări, miniștrii de externe 
român și senegalez au analizat re
zultatele obținute pe linia înfăptui
rii hotărîrilor adoptate cu prilejul 
acestor întîlnirl. Exprimînd satisfac
ția pentru dezvoltarea colaborării 
româno-senegaleze în diverse dome
nii, ei au evidențiat hotărîrea guver
nelor lor de a acționa în continuare 
pentru Întărirea acestei colaborări. 
In acest scop, el au convenit să se 
adopte măsuri cotespunzătoare pen
tru extinderea și diversificarea co
merțului și cooperării economice, pre
cum și a schimburilor în domeniile 
culturii, științei, învățămîntului șl 
sănătății.

Referindu-se la schimburile comer
ciale, miniștrii s-au pronunțat pen
tru creșterea acestora pe baza poten
țialului real al economiilor celor două 
țări și au convenit luarea de măsuri 
pentru îmbunătățirea structurii și 
echilibrarea lor prin încurajarea re
ciprocă a exporturilor, intensificarea 
schimburilor de delegații comerciale, 
participarea reciprocă la tîrguri și 
expoziții ș.a.

Ei au exprimat, totodată, hotărîrea 
guvernelor lor de a accelera reali
zarea acțiunilor de cooperare econo
mică convenite la nivel înalt și în 
cadrul ultimei sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare româno-senega- 
leZe de la București din luna iu
nie a c. privind îndeosebi domeniile 
energiei, agricol, minier și indus
trial.

Pentru lărgirea în continuare a ca
drului juridic și asigurarea condiții
lor optime de dezvoltare a raportu
rilor româno-senegaleze pe multiple 
planuri, s-a negociat o Convenție 
privind cooperarea economică șl 
tehnică în sectorul energetic și a fost 
semnat Programul de aplicare a 
Acordului cultural dintre cele două 
țări pentru anii 1981—1982.

Efectuind un schimb de păreri asu
pra principalelor probleme interna-

Spectacolul de gală al Ansamblului de clntece 
șl dansuri al naționalităților din R. P. Chineză

Sala Palatului Republicii Socialiste 
România a găzduit, joi seara, specta
colul de gală al Ansamblului de cîn- 
tece și dansuri al naționalităților din 
Republica Populară Chineză, care 
întreprinde un turneu în tara noastră.

Au asistat tovarășii SUzana Cădea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste, Dumitru Turcus, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, reprezen
tanți ai Asociației de prietenie 
româno-chlneze, ai conducerii unor 
instituții centrale, organizații de masă 
și. obștești, personalități ale vieții 
noastre cultural-artistice, un numeros 
public.

Au fost prezenți Chen Shullang, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

în sală se aflau șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. membri al corpului diplomatic.

Mesagerii artei populare din tara 
prietenă au susținut un bogat pro
gram ce a scos in evidență varieta
tea, bogăția, coloritul și specificul 
folclorului de pe întreg cuprinsul 
Chinei, tradițiile milenară ale culturii 
și artei acestei țări.

ȘTIRI SPORTIVE
• în noua sală a sporturilor din

orașul Rm. Vilcea s-au disputat, joi, 
meciurile din ziua a treia a competi
ției internaționale feminine de hand
bal pentru „Trofeul Carpați". Iată 
rezultatele Înregistrate : România (ti
neret) — Ungaria 15—14 (6—7) ;
România — U.R.S.S. 16—16 (7—8) ; 
R.D. Germană — Danemarca 134-8 
(4—3). Astăzi este zl de odihnă.
• în sala sporturilor Floreasca II 

au continuat campionatele balcanice 
de scrimă. în proba de spadă titlul a 
fost cucerit de sportivul român Oc
tavian Zidaru, cu 5 victorii (a cîști- 
gat toate asalturile). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat D. Stolanov (Bul
garia) — 4 victorii și L. Angelescu — 
3 victorii. Proba feminină de floretă 
s-a încheiat cu succesul sportivei 
românce Aurora Crișu Dan, cu 5 vic
torii.
• La sediul Federației române de 

fotbal a avut loc ieri la amiază tra
gerea la sorți a „16-milor" de finală 
ale „Cupei României".

Iată programul meciurilor-: Gloria 
Bistrița — A.S.A. Tg. Mureș ; Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Chimia Rm. 

ționale, cei doi miniștri au reliefat 
importanta și actualitatea aprecierilor 
și pozițiilbt cuprinse în documentele 
politice semnate cu prilejul întîlniri- 
lor româno-senegaleze la cel mai 
înalt nivel.

Miniștrii român si senegalez au 
evidențiat îngrijorarea țărilor lor 
fată de înrăutățirea climatului politic 
mondial, care pune în pericol pacea, 
independenta si suveranitatea po
poarelor. Ei au subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor tuturor po
poarelor pentru reluarea si conti
nuarea cursului spre destindere, ba
zată pe respectarea cu strictețe a 
principiilor egalității în drepturi, inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, pe recunoașterea drep
tului fiecărui popor la o dezvoltare 
de sine stătătoare.

Preocupați de persistența unor 
stări de încordare Și conflict în dife
rite zone ale globului, în care adesea 
sînt antrenate șl țări în curs de dez
voltare, ale căror eforturi și resurse 
sînt deturnate de la obiectivele lor de 
dezvoltare economică și socială, cei 
doi miniștri de externe și-au expri
mat convingerea că pacea și securita
tea internațională reclamă soluțio
narea tuturor diferendelor exclusiv 
pe cale pașnică, prin tratative între 
părțile interesate.

Miniștrii au relevat însemnătatea 
deosebită a securității și dezvoltării 
cooperării în Europa, subliniind nece
sitatea ca, în cadrul reuniunii de la 
Madrid, să se adopte măsuri concre
te de natură să dea un nou impuls 
aplicării ca un tot unitar a preve
derilor Actului final de la Helsinki, 
ceea ce va contribui la crearea unui 
climat de destindere, pace și coope
rare nu numai pe continent, ci șl în 
întreaga lume.

Analizînd situația de pe continen
tul african, cei doi miniștri au expri
mat satisfacția lot față de victoria 
strălucită în lupta de eliberare a po
porului din Zimbabwe și crearea sta
tului său independent și suveran, 
eveniment istoric de largă rezonanță 
pe plan african și internațional, o 
contribuție de seamă Ia politica ge
nerală de independență națională, 
pace și colaborare între popoare.

Miniștrii român și senegalez au sub
liniat cerința urgentă a asigurării in
dependenței Namibiei, a dreptului 
poporului namibian de a-șl alege li
ber calea dezvoltării viitoare. în con
formitate cu aspirațiile și interesele 
sale, și au reafirmat solidaritatea mi
litantă și hotărîrea țărilor lor de a 
sprijini pe plan politic, moral și ma
terial lupta poporului din Namibia 
pentru libertate și independență, sub 
conducerea S.W.A.P.O., reprezentan
tul legitim al poporului namibian. Ei 
au reafirmat sprijinul țărilor lor pen
tru eforturile O.N.U. menite să asigu
re accesul Namibiei la independență.

Cei doi miniștri s-au pronunțat 
pentru eliminarea și lichidarea poli
ticii de apartheid și discriminare ra
sială în Africa de Sud. Au fost con-

Șpectacolul — demonstrație artistică 
de înaltă ținută — a evocat, totodată, 
prin cintec și dans, dragostea pu
ternică a poporului chinez pentru 
patria sa, bucuria împlinirilor dobîn- 
dite în construirea socialismului. în 
făurirea unei vieți puse în slujba 
păcii și progresului. Suitele de dan
suri, piesele vocale și cele exe
cutate la instrumente populare 
tradiționale au relevat, talentul re
marcabil al artiștilor oaspeți, frumu
sețea portului popular din diversele 
regiuni și provincii ale R.P. Chineze.

In semn de profundă prietenie față 
de poporul român, artiștii chinezi au 
inclus in repertoriul lor piese de mare 
popularitate din creația corală româ
nească și din folclorul nostru.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes, frumusețea cîntecelor șl 
dansurilor chinezești, înalta măiestrie 
interpretativă la membrilor ansam
blului fiind răsplătite cu îndelungi 
aplauze. ★

în continuarea turneului, ansamblul 
chinez va mai susține spectacole la 
clubul întreprinderii „23 August" din 
Capitală, precum și în orașele Giur
giu, Ploiești, Tîrgoviște, Cîmpina, 
Moreni, Predeal și Brașov. (Agerpres).

Vîlcea ; F.C. Constanța — Politehni
ca Iași ; C.F.R. Craiova — F.C.M. 
Galați; Energia Slatina — S.C. Ba
cău ; Unirea Oradea — Progresul 
Vulcan ; Minerul Șuncuiuș — F.C.M. 
Brașov ; Sticla Arieșul Turda — F.C. 
Baia Mare ; Laminorul Nădrag — 
Steaua ; Olimpia Rm. Sărat — F.C. 
Olt ; Viitorul Gheorgheni — Sportul 
studențesc; Automecanica București— 
F.C. Argeș Pitești ; Caraimanul Buș
teni — Universitatea Craiova ; Lami
norul Roman — Politehnica Timișoa
ra ; Jiul Petroșani — Universitatea 
Cluj-Napoca ; Dinamo — Corvinul 
Hunedoara.

Toate jocurile se vor .disputa 
miercuri, 26 noiembrie, la ora 13.
• Pe stadionul ..Wembley" din Lon

dra, în prezenta a peste 70 000 de 
spectatori, selecționata Angliei a în
trecut greu, cu scorul de 2—1 (2—0), 
formația Elveției.

• Ieri, în Capitală, în cadrul cam
pionatului național de polo pe apă. 
Rapid a învins cu 8—7 (2—1, 1—2, 
3—1, 2—3) pe Dinamo. în alt meci, 
C.N. A.S.E. a întrecut cu 6—5 pe 
Progresul. 

damnate energic acțiunile militare a- 
gresive Întreprinse de regimul rasist 
din Africa de Sud împotriva statelor 
africane independente, cerîndu-se să 
se pună capăt tuturor încălcărilor su
veranității și integrității teritoriale 
ale acestora.

Cei doi miniștri au apreciat că di
ferendele și stările confllctuale din 
Africa trebuie să fie soluționate pe 
calea tratativelor directe între părți
le interesate sau în cadrul O.U.A., 
pe baza principiilor respectării inte
grității teritoriale, a independentei și 
suveranității naționale, fără nici un 
amestec din afară. Aceasta va per
mite concentrarea eforturilor țărilor 
africane asupra problemelor presante 
ale subdezvoltării, pentru asigurarea 
propășirii lor economice și sociale.

Apreciind că dezarmarea este una 
din problemele fundamentale de care 
depinde existența însăși a lumii con
temporane, miniștrii s-au pronunțat 
hotărît pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru adoptarea de măsuri 
reale și semnificative de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru trecerea la reducerea chel
tuielilor militare și folosirea resurse
lor eliberate în acest fel pentru con
strucția economică și socială și spri
jinirea țărilor în curs de dezvoltare.

Miniștrii de externe au reliefat ne
cesitatea lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale. Ei au subliniat nece
sitatea urgentă ca la actuala sesiune 
a Adunării Generale O.N.U. să se 
ajungă la un acord permițînd lansa
rea în 1981 a negocierilor globale de
dicate acestui obiectiv.

Cei doi miniștri au apreciat că în 
actualele condiții internaționale este 
necesar să se asigure creșterea rolu
lui O.N.U. în viața internațională, a 
contribuției sale la soluționarea pe 
calea tratativelor a problemelor cu 
care este confruntată omenirea.

Miniștrii afacerilor externe român 
șt senegalez au evidențiat buna cola
borare dintre cele două țări la O.N.U. 
și în cadrul altor organizații și or
ganisme internaționale, în „Grupul 
celor 77“ și în mișcarea de nealiniere 
și au convenit să adîncească și să 
diversifice această conlucrare in 
viitor.

A fost exprimată satisfacția pentru 
atmosfera prietenească în care s-au 
desfășurat convorbirile, care au rele
vat larga convergență a pozițiilor 
celor două guverne asupra probleme
lor discutate.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Senegal, Moustapha Niasse, 
a exprimat omologului său român 
profunda sa gratitudine și sincere 
mulțumiri pentru ospitalitatea deose
bit de călduroasă și amicală cu care 
au fost înconjurați soția sa, delegația 
care l-a însoțit și el însuși în cursul 
acestei vizite oficiale în România.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Senegal a adresat ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România invitația de a 
efectua o vizită oficială în Senegal. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită pe 
căi diplomatice.

Joi dimineața, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Senegal, Mous
tapha Niasse, a părăsit Capitala.

La aeroportul Otopenl, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1

te.oo Telex
16,06 Politehnic* TV (cum de pregătire 

pentru admiterea în lnvățămîntul 
superior). Matematică. Ecuații 
logaritmlce și ecuații exponențiale
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IAȘI • Comunicările „Rolul 
asociațiilor studenților comu
niști in stimularea și valorifi
carea creației literare studen
țești militante, promotoare a 
marilor noastre valori politice și 
naționale" și „Rolul societăților 
și cenaclurilor literare studen
țești in sporirea contribuției 
creatorilor studențl la dezvol
tarea mișcării literar-artistice 
studențești", Împreună cu alte 
zece referate au constituit tema 
Colocviului național al societă
ților și cenaclurilor literare stu
dențești, care s-a ținut la Iași, 
timp de trei zile. (Manele 
Corcaci).

MURES • La sediul aso
ciației județene a artiștilor plas
tici amatori din Tg. Mureș a fost 
vernisată expoziția plasticianu- 
lui amator Mâthe Andrâs. Ex
ponatele — 26 lucrări de acua
relă, unele premiate în cadrul 
celei de-a doua ediții a Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei" — relevă scene și eroi din 
trecutul de luptă al poporului 
nostru. (Gh. Giurgiu).

VASLUI • Muzeul județean 
Vaslui a organizat o manifesta- . 
re științifică consacrată împli
nirii a 112 ani de la nașterea lui 
Emil Racoviță. Viața și activita
tea biologului român de renume 
mondial au fost evocate de pro
fesori de la Universitatea „Al. 
I. Cuza" din Iași, cercetători de 
la Muzeul județean Vaslui și

Peisaje noi în 
„Ostrovul de secară"

Există în R. S. Cehoslovacă o zonă 
în care se îmbină armonios toate ti
purile de relief : Slovacia occidentală, 
una din cele trei regiuni slovace. Se 
află aici prelungirile Carpaților aco- 
periți de păduri, dealuri pe ale căror 
versanți rodește vița de vie și apoi 
cimpia situată de-a lungul Dunării. 
Este o regiune presărată de vestigii 
istorice — castele și forturi — istoria 
sa milenară consemnînd lupte neîn
trerupte pentru libertatea poporului. 
Dar abia în anii socialismului Slova
cia occidentală, asemenea celorlalte 
regiuni slovace, a cunoscut o dez
voltare care să o poată situa alături 
de zonele industrializate ale țării. 
Muncitorii slovaci, membrii coopera
tivelor agricole, fiecare om al muncii 
de pe aceste meleaguri simte din plin 
binefacerile socialismului, industriali
zarea intensă și modernizarea agricul
turii constituind principalele izvoare 
ale bunăstării materiale.

Străbătînd această regiune in plin 
progres economic și social zărești co
loanele argintii 
ale combinatului 
petrochimic „Slov- 
naft" de la Vicia 
Hrdlo sau ale 
uzinei chimice 
„Juraj Dimitrov", 
halele fabricii de mase plastice de 
la Nitra sau ale celei de zahăr 
de Ia Dunajska Streda, alte nu
meroase întreprinderi. Ele sînt o re
plică viguroasă forturilor și castele
lor pe care le întîlnești la tot pasul 
și care-ți vorbesc de trecutul de asu
prire, dar și de luptă al poporului slo
vac. Ar fi multe de scris despre 
aceste remarcabile realizări pe tărî- 
mul industriei slovace, care au dus 
la valorificarea mai deplină a resur
selor locale și folosirea forței de mun
că din această zonă, asigurîndu-se 
astfel condițiile necesare egalizării 
nivelurilor de dezvoltare economică 
ale R. S. Cehe și R. S, Slovace. Ne-am 
îndreptat spre o zonă considerată în 
trecut cea mai înapoiată din țară 
— Zitny Ostrov — (Ostrovul de se
cară) — devenită în ultimii ani grî- 
narul Cehoslovaciei.

In apropiere de Bratislava, din Du
năre se desparte un braț — Maly Du- 
naj — care revine în albia bătrînului 
fluviu lîngă orașul Komarno. Insula 
formează un raion cu reședința în 
orașul Dunajska Streda. Suprafața lui 
însumează 1 078 kilometri pătrați și 
are o populație de 108 000 locuitori. 
In lunca Dunării poți admira păduri 
întinse, care, primăvara, după cum 
spun localnicii, sînt inundate de apela 
Dunării. Numeroase bălți au făcut din 
acest pămînt un sol neroditor, unde 
își găseau odinioară refugiu oamenii 
săraci — iobagii fugiți de pe moșiile 
grofilor. în sate se mai păstrează 
citeva căsuțe joase, acoperite cu stuf, 
simbol al trecutului. înaintam pe șo
seaua asfaltată care taie în două 
aceste pămînturi, care, prin lucrări 
de hidroameliorații, au devenit deose
bit de fertile și productive. Merită 
amintit că bună parte din cele 380 mi
lioane de coroane alocate în 1979 pen
tru lucrări de îmbunătățiri funciare 
în regiunea Slovaciei occidentale au 
revenit „Ostrovului de secară". Aici, 
din cele 75 000 hectare arabile, 35 000 
hectare sînt irigate. Secara, cultiva
tă înainte pe terenurile dintre 
mlaștini și care a dat numele
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casa memorială „Emil Racoviță" 
din comuna Dănești-Vaslul. 
• Teatrul „V. I. Popa" a pre
zentat în premieră, în actuala 
stagiune, piesa „Cei din urmă" 
de Maxim Gorki. (Crăciun Lă- 
luci).

ARGEȘ • în cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României", la complexul mu
zeal de la Golești a avut loc o 
sesiune anuală de comunicări 
științifice. Pe secții de speciali
tate au fost prezentate și su
puse dezbaterii numeroase co
municări și referate • Dumi
nică și luni, la casa de cultură 
a sindicatelor și în școli gene
rale din Pitești a fost organi
zată o „Sărbătoare sadoveniană", 
în cadrul căreia protagoniști ai 
filmului „Dumbrava minunată" 
au evocat în fața pionierilor 
municipiului momente deose
bite din opera marelui scriitor 
Mihail Sadoveanu. (Gh. Cir- 
stea).

HARGHITA • în cadrul tra
diționalelor „Zile ale culturii", 
care se desfășoară în munici
piul Miercurea Ciuc și care 
programează o suită de mani
festări politico-educative și 
cultural-artistice complexe, in 
organizarea Muzeului județean, 
a avut loc o sesiune de comuni

acestui ostrov, a rămas doar un 
simbol. S-au extins griul și porum
bul, care produc cîte 5 000—6 000 și, 
respectiv, 6 000—7 000 kg la hectar. 
Despre intensificarea agriculturii ne 
vorbesc și alte cifre : la suta de hec
tare teren arabil se cresc 78 bovine, 
din care 29 vaci — cea mai mare 
concentrare de bovine față de alte 
regiuni — precum și 310 porci și 462 
găini. Pentru un ținut altădată mlăș
tinos, patria păsărilor de baltă, ase
menea randamente sînt, fără îndoială, 
de invidiat. Cum au fost obținute 7 
Pentru a găsi răspuns la întrebare 
vizităm o cooperativă agricolă, cea 
din Lehnice. Ne-am adunat într-o 
sală a noului cămin cultural secreta
rul organizației de partid, președin
tele cooperativei, inginerul agronom 
și ecohomistul cooperativei pentru a 
„desface firul în patru". Secrete nu 
există aici, ca în nici o altă unitate 
agricolă din R. S. Cehoslovacă. Din 
cele 2 000 hectare teren arabil, din 
care o bună parte sînt Irigate, sînt 

destinate bazei 
furajere : 204 hec
tare lucemă, 104 
hectare finețe a- 
meliorate, care a- 
sigură, împreună 
cu frunzele de 

sfeclă de zahăr și cocenii de po
rumb, cantități îndestulătoare de fu
raje. Pe tot timpul verii, vacile pasc 
și nu primesc decît puține concen
trate. Și chiar s-a ajuns la concluzia 
că cel mai scăzut cost al laptelui se 
realizează la vacile ținute la pășune, 
îmbinarea culturii cerealelor cu zoo
tehnia permite să se realizeze o pro
ducție vegetală echivalînd cu 21,3 mi
lioane lei, iar cea zootehnică — cu 
21,5 milioane lei. în cadrul noului 
mecanism economic ce s-a generalizat 
în agricultură, fiecare formație de 
muncă trebuie să se încadreze în fon
dul de cheltuieli ce i-a fost reparti
zat. Economiile realizate — cu condi
ția îndeplinirii planului — se cumu
lează cu fondul de retribuire, din 
aceasta cîștigind toți cooperatorii.

Și alte unități agricole din „Ostro
vul de secară" obțin rezultate de pro
ducție remarcabile. Pentru creșterea 
eficienței economice, în raion s-a dez
voltat o puternică industrie alimen
tară : la Dunajska Streda există o 
fabrică de zahăr și una de conserve, 
la Samorin — o uzină de vinificație 
care prelucrează intr-un sezon 790 
vagoane de struguri, la care se adau
gă întreprinderi de prelucrare a căr
nii și alte unități de producție.

Intensificarea și modernizarea agri
culturii a ridicat din „letargia" de 
veacuri „Ostrovul de secară". Dar 
drumul prefacerilor .nu este încheiat. 
Aici, în cooperare cu R. P. Ungară, 
se construiește o hidrocentrală pe Du
năre cu o capacitate de 800 megawați, 
în acest scop se amenajează un canal, 
care va prelua apa din fluviu și o va 
dirija spre turbine. Se vor îmbună
tăți astfel și condițiile de navigație în 
acest sector destul;-de dificil al Du
nării. Lucrările au început. Pentru ca 
o dragă să poată fi introdusă pe noul 
canal, a trebuit să fie distrus un dig 
protector. A frtst semnalul începerii 
lucrărilor și, totodată, începutul unei 
noi etape de dezvoltare pentru „Os
trovul de secară".

Ioan HERȚEG
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cări pa tema „Din Istoria cul
turală a județului Harghita". 
Au luat parte muzeografi, pro
fesori, bibliotecari și arhiviști 
din județ. Cu acest prilej a fost 
vernisată și expoziția „Legături 
de cărți vechi". (I. D. Kiss).

BISTRIȚA-NASAUD • La 
casa municipală de cultură a 
avut loc faza județeană a con
cursului formațiilor de montaje 
literare, brigăzilor artistice, 
colectivelor de satiră și umor din 
cadrul unităților comerciale. 
• Căminul cultural din comuna 
Căianu Mic a fost gazda unui 
simpozion cu tema „Mărturii 
de veche cultură și civilizație 
românească pe Valea Rîului 
Ilișua". (Gheerghe Crișan).

VILCEA • In cadrul dialogu
lui cultural-artistic „Rapsodiile 
muncii", din cadrul etapei de 
masă a Festivalului național 
„Cîntarea României", timp de 
două săptămîni s-au desfășurat 
întrecerile dintre reprezentati
vele consiliilor unice agroindus
triale Galicea, Rîmnicu Vîlcea, 
Zătreni, Berbești, Crețeni și 
Drăgășani. (Ion Stanciu).

CLUJ O La Cluj-Napoca a 
avut loc simpozionul dedicat 
împlinirii a 250 de ani de la 
nașterea lui Horea, conducătorul 
răscoalei de la 1784. organizat 
de Universitatea cultural-știin- 
țifică și Arhivele Statului. (Alex. 
Mureșan).

• ÎNGRĂȘĂMINTE a- 
GRICOLE DIN CENUȘA 
VULCANICĂ. Cercetările 
întreprinse de oameni de știin
ță americani au relevat că imen
sa cantitate de cenușă vulcanică 
rezultată în urma erupțiilor re
petate ale vulcanului St. Helen 
este un excelent îngrășămint și 
mijloc de ameliorare a solului. 
Cenușa aceasta este bogată în 
microsubstanțe hrănitoare, ea 
conținind, totodată, mai puțin 
plumb și cadmiu decît un sol 
normal. Deși conține cantități 
importante de săruri de sodiu, 
acestea sînt repede spălate de 
precipitații, necontribuind astfel 
la sărarea solului.

• NAVE CU... DU
BLĂ TRACȚIUNE. p“te 200 
experți din mai multe țări ale 
lumii au participat la un sim

pozion international, desfășurat 
la Londra din inițiativa Aso
ciației arhitecților navali bri
tanici, consacrat perspectivelor 
folosirii navelor cu pînze pentru 
transporturile maritime comer
ciale, în condițiile creșterii con
tinue a preturilor combustibili
lor. S-a estimat că, în mai puțin 
de două decenii, mai mult de 50 
la sută din navele comerciale de 
cursă lungă vor dispune si de 
pînze, ceea ce va permite redu
cerea considerabilă a consumu
lui de carburanți. Un exemplu 
elocvent este micul petrolier ja
ponez „Shin Aitoku Maru", de 
1 600 tone (fotografia alăturată). 
Dotat cu un motor de 7 500 CP, 
acest vas, lung de 60 de metri, 
dispune și de două pînze cu su
prafețe de circa 200 mp, fixate 
pe catarge de metal. Pinzele

sînt manevrate automat, cu a- 
jutorul unui ordinator ce la in 
considerare toți factorii nece
sari: forța vîhțului, curenții ma
ritimi, direcția ce trebuie men
ținută etc., ceea ce face ca nava 
să nu necesite echipaj supli
mentar.

• AEROPORT... IN 
CORT. Noul terminal al ae
roportului din Djedah (Arabia 
Saudită) va fi, în 1982, cel mal 
mare cort din lume: 50 de hec
tare de pinză întinsă pe o struc
tură metalică vor apăra de soa
rele arzător pe călători și per
sonalul aeroportului. Nu este 

vorba, desigur, de o pînză o- 
bișnuită, ci de una specială țe
sută din fire de sticlă și impreg
nată cu teflon. Firele de sticlă 
vor asigura rezistența la foc, iar 
teflonul le va proteja împotriva 
uzurii. Teflonul va reflecta tot
odată lumina, reducind căldura 
din acest cort de proporții ne
obișnuite.

• CENTRALE EOLIE
NE LA MAREA BALTICA, 
în cadrul cercetărilor privind u- 
tilizarea unor «urse alternative 
de energie, in R.D.G. urmează a 
fi instalate în mod experimen
tal o serie de centrale eoliene, 

energia vlntului putînd fi ex
ploatată, în condițiile acestei 
țări, extrem de avantajos. Re
giunea cea mai favorabilă din 
acest punct de vedere este 
țărmul Mării .Baltice, unde, la 
70 m înălțime, vîntul atinge o 
viteză de 28 km/h.
• STIMULATORI 

MUSCULARI. O utilizare 
neobișnuită a fost dată stimula
torilor cardiaci de către o echipă 
de medici canadieni din Toronto. 
Mai precis, este vorba de un 
aparat derivat din stimulatorul 
cardiac și funcționînd deci pe 
principiul acestuia, care însă ac
ționează asupra sistemului mus
cular. Oamenii de știință cana
dieni au tratat cu rezultate 
bune scolioza infantilă pronun
țată. implantînd stimulatori în 

mușchii dorsali susținători ai 
coloanei vertebrale. în timpul 
nopții, cînd copiii dorm, sînt de
clanșați prin intermediul unui 
radioemițător stimuli electrici 
care au ca efect întărirea mus
culaturii.

• UNDE ESTE „GOL- 
CONDA D’OR"?
conda d’Or" este numele unul 
diamant de 95,4 carate care, ca 
orice lucru de mare preț și 
jinduit de multi, a avut o istorie 
extrem de aventuroasă. După 
ce fusese mîndria unui sultan 
turc, el a traversat mări și o- 
ceane pentru a deveni, la anti
pozi, primul (ca mărime) dia
mant al Australiei. Iată însă că 
recent, „Golconda" a dispărut 
din vitrina unei expoziții din 
Sydney, unde era expus, în locul 

său hoțul punlnd o bucată de 
sticlă ordinară...

• ORAȘ MILENAR 
ÎN AFRICA. Pe mica insulă 
Pate din dreptul coastei kenyene, 
arheologii au făcut o descoperire 
considerată de pe acum ca una 
din cele mai importante din ul
timii ani. Este vorba de urmele 
unui oraș — se pare că orașul 
Shana — care a cunoscut peri
oada sa de maxim avînt în se
colul al X-lea, cînd locuitorii săi 
se ocupau cu negoțul de miro
denii și fildeș. Au fost detectate 
ruine de clădiri, portul, nume
roase morminte și obiecte. Spe
cialiștii kenyeni vor continua 
studierea acestui important sit 
arheologic în speranța aflării 
unor noi date interesante des
pre viața acestui important oraș.



MANIFESTĂRI CULTURALE
CONSACRATE ROMÂNIEI
In numeroase țâri ala lumii continuă să aibă loc manifestări consa

crate Romanici socialiste, culturii fi civilizației românești.

La MOSCOVA a avut loc o sesiune 
științifică consacrată centenarului 
scriitorului Mihail Sadoveanu, care 
a fost deschisă de D. F. Markov, 
membru corespondent al Academiei 
de științe. El a evidențiat importan
ța creației sadoveniene pentru litera
tura română și Universală.

La BEIJING, studenții șl cadrele 
didactice de la Secția de limba ro
mână a Institutului de limbi străine 
au organizat o șezătoare literară de
dicată „Centenarului Sadoveanu". 
Despre viața și opera marelui scriitor 
român a vorbit lectorul Ion Flori
cica. S-au citit pagini sadoveniene in 
tălmăcire chinezească.

O seară literară dedicată „Centena
rului Sadoveanu" a avut Ioc Ia Uni
versitatea din LIUBLIANA.

în orașul austriac HARTBERG au 
fost organizate manifestări cultu
rale românești consacrate împlinirii 
a 2050 de ani de la constituirea pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent. Primarul Josef Lind a evi
dențiat satisfacția municipalității, a 
cetățenilor acestui oraș de a găzdui 
aceste manifestări, menite să ofere 
posibilitatea unei mai bune cunoaș
teri a1 istoriei poporului român, a po
liticii de pace si colaborare multilate
rală ne care o desfășoară președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Europa și în lume.

Asociația de prietenie „Roumanie — 
Normandie — Ion Creangă", din ora
șul francez ROUEN, a organizat o

seară culturală românească, în cursul 
căjeia a fost audiată o expunere pe 
tema „Strămoșii românilor — fonda
torii unui mare stat independent", ur
mată de o gală de filme documentare 
românești.

în localitatea LEUVEN, din Bel
gia, a fost organizată o seară cultu
rală „Omagiul tineretului flamand 
adus culturii românești", consacrată 
marcării centenarului poetului Tudor 
Arghezi. Poetul Mihail Steriade, ini
țiatorul manifestării, a prezentat via
ța și opera lui Tudor Arghezi.

La LONDRA, Asociația de priete
nie .Marea Brjtanie — România a or
ganizat o seară dedicată istoriei și 
tradițiilor poporului român.

La LIMA, în cadrul, forumului „Ex
periențe ale sistemului cooperatist in 
lume", organizat de Institutul latino- 
american de dezvoltare la Centrul de 
conferințe „Crillon", a avut loc o. re
uniune consacrată experienței Româ
niei în acest domeniu.

în India, Ia Muzeul „Jawaharlal 
Nehru", din CALCUTTA, a fost des
chisă expoziția „Copiii în România". 
O. P. Rajgarhia, președintele Socie
tății culturale indo-romăne din Ben
galul de vest, și prof. S. K. Kar, 
secretar general al societății, au sub
liniat că. prin înfăptuirea in viață, a 
concepțiilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu, România reduce cheltuie
lile militare șl alocă resursele, astfel 
create în investiții Importante pentru 
creșterea și educarea copiilor. . .

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-venezuelene 
de cooperare economică și industrială

CARACAS 20 (Agerpres). — La 
Caracas s-au desfășurat lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-vene
zuelene de cooperare economică și 
industrială.

Cu acest prilej, șeful delegației 
române. Adrian Stoica, adjunct al 
ministrului industriei chimice, a avut 
convorbiri cu conducerile unor mi
nistere și departamente, ca și ale 
unor întreprinderi de stat șl firme

particulare, în cadrul cărora au fost 
analizate posibilitățile de dezvoltare 
a schimburilor comerciale, a coope
rării economice în domeniile indus
triei, agriculturii, construcțiilor de lo
cuințe, precum și in sfera colaborării 
tehnico-științifice.

Protocolul încheiat prevede măsuri 
concrete pentru realizarea de schim
buri comerciale și inițierea de ac
țiuni de cooperare.

Convorbiri bulgaro-iugoslave
SOFIA 20 (Agerpres). — „Miniștrii 

afaceriloi externe ai Bulgariei și Iu
goslaviei au exprimat dorința celor 
două țări de a dezvolta relațiile bila
terale pe baza reșpectării principiilor 
independentei și suveranității, inte
grității teritoriale, inviolabilității 
frontierelor și neamestecului în tre
burile interne, a respectării poziții
lor internaționale ale celor două țări 
și a particularităților dezvoltării lor 
interne", se arată în comunicatul pu
blicat la Sofia cu prilejul încheierii 
vizitei in Bulgaria a lui Iosip Vrho- 
veț, secretar federal pentru afaceri 
externe al R. S. F. Iugoslavia, infor
mează agenția B.T.A.

Comunicatul arată că. in timpul 
convorbirilor, cei doi miniștri au ex
pus pozițiile Bulgariei și Iugoslaviei

asupra problemelor aflate în discuție 
între cele două părți, subliniind. în 
același timp, că acestea „nu trebuie 
să constituie un obstacol in dezvol
tarea colaborării dintre ele" și că se 
vor depune eforturi in vederea găsi
rii de soluții problemelor aflate în 
discuție, se subliniază în comunicat, 
în timpul convorbirilor s-a convenit 
asupra unor noi măsuri în vederea 
creșterii schimburilor comerciale., a 
colaborării în domeniile energeticii, 
industriei chimice, metalurgiei, in
dustriei electronice, transportului și 
turismului.

Comunicatul relevă importanta pe 
care Bulgaria și Iugoslavia o acordă 
relațiilor de bună vecinătate și co
laborare dintre țările balcanice.

MAREA BRITANIE

Mesajul tronului la deschiderea 
sesiunii parlamentare

LONDRA 20 (Agerpres). — Regina 
Elisabeta a II-a a Marii Britanii și 
Irlandei de Nord a inaugurat, joi, 
noua sesiune parlamentară, pronun- 
țind tradiționalul „Discurs al tronu
lui", ce cuprinde principalele direcții 
de acțiune ale politicii interne și ex
terne a guvernului conservator.

Referindu-se la problemele econo
mice, documentul, potrivit agenției 
Reuter, arată că vor fi continuate 
eforturile in direcția limitării cheltu
ielilor publice șl a reducerii inflației, 
concomitent cu facilitarea condițiilor 
pentru dezvoltarea producției și crea
rea unor noi locuri de muncă. în 
acest sens este reafirmată hoțărîrea 
guvernului de a aplica in continuare 
cu fermitate politica sa monetară și

fiscală. Se preconizează, totodată, 
consolidarea sectorului particular.

în domeniul activității internațio
nale. documentul reafirmă atașamen
tul ferm al guvernului de la Londra 
față de Piața comună, subliniind, tot
odată, că sint privjte favorabil intra
rea Greciei în C.E.E., precum și per
spectiva lărgirii ulterioare a comuni
tății, prin aderarea de noi membri.

Este relevată; pe de altă parte, „de
plina contribuție" a Marii Britanii la 
Alianța atlantică, subliniindu-se in 
același timp că guvernul de la Lon
dra va acționa pentru a se ajunge la 
o mai mare stabilitate în relațiile 
Vest-Est și pentru adoptarea de mă
suri eficace in domeniul „controlu
lui armamentelor".

F.A.O. elaborează un program consacrat atenuării 
efectelor crizei alimentare în țările sărace

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
Situația alimentară din lume este 
nefavorabilă, a declarat îri cadrul 
unei conferințe de presă,- organizată 
la Budapesta, directorul general al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație Și Agricultură (F.A.O.), 
Edouard Saouma. El a menționat 
că 1930 este al doilea an în pare 
producția de alimențe rămine consi
derabil in urma consumului, mai 
multor țări trebuind să li se acorde 
ajutoare pentru satisfacerea nevoi
lor lor alimentare. Rezervele mon
diale de cereale s-au redus, experții 
considerind că ele sint insuficiente, 
în afară de aceasta, stocurile ali
mentare de rezervă, se află în țările 
emisferei nordice și nu la dispoziția 
guvernelor, ci a unor firme și per
soane particulare, a arătat vorbi
torul.

Edouard Saouma a relevat, de ase
menea. ță F.A.O. elaborează un pro
gram de ajutorare a țărilor aflate 
in dificultate din punct, de vedere 
alimentar. Asemenea țări vor primi 
aproximativ un milion de' tone de 
alimente, dar în viitor nevoile lor 
pe plan alimentar vor crește.

Directorul general al F.A.O. a re
levat. totodată, că, din cauza difi
cultăților în domeniul energetic, 
unele țări fabrică etanol din pro
duse alimentare, soluție pe cit de 
costisitoare pe atît de păgubitoare, 
după opinia F.A.O.. din cauză că se 
irosesc cantități mari de produse 
care ar putea fi folosite ca alimente. 
Menționînd că F.A.O. se opune unor 
asemenea tendințe, vorbitorul a re
levat că. în schimb, organizația 
sprijină producerea de materiale 
energetice din reziduurile rămase 
de pe urma produselor agricole.

în țările capitaliste

Prognoze economice îngrijorătoare
WASHINGTON 20 (A- 

gerpres). — Raportul a- 
nual intitulat „Perspec
tivele economice in 
1981“, dat publicității de 
„BANK OF AMERICA" 
— una dintre cele mal 
mari instituții de credit 
din Statele Unite — re
levă, între altele, că anul 
viitor se va caracteriza 
in țările capitaliste in
dustrializate prin ritmuri 
scăzute ale creșterii eco
nomice. niveluri înalte 
ale inflației si instabili
tate pe piețele valutare. 
Autorii documentului a- 
preciază, de asemenea, 
că Încetinirea ritmurilor 
de dezvoltare — acestea 
vor fi de 2,5 la sută In 
medie — va afecta chiar 
țările care In 1978 și

1979 înregistraseră rit
muri ceva mai înalte de 
creștere economică, cum 
ar fi Japonia și R.F.G. 
Prognoza arată, totodată, 
că in primul semestru 
din 1981 ritmul de creș
tere economică va fi în 
S.U.A. de numai 0.4 la 
sută, iar nivelul infla
ției — de 10 la sută.

Potrivit opiniei, exper- 
ților americani, inflația 
continuă să rămină una 
dintre cele mai acute 
probleme ale economiei 
capitaliste. Astfel, se es
timează că ritmul de 
creștere a preturilor va 
fi pe ansamblul țărilor 
occidentale de aproxi
mativ 14—15 la sută.

Se va încetini consi
derabil și ritmul de

sporire a volumului co
merțului mondial, care, 
in următorul deceniu, va 
fi in medie de 2—3 la 
sută pe an, față de 6 la 
sută — în anii ’70.

Raportul citat relevă, de 
asemenea, intensificarea 
concurentei intre princi
palele țări capitaliste, 
relevînd că, în acest 
context, poziția de „li
der" a S.U.A. va fi și 
mai zdruncinată. Astfel, 
se amintește că dacă in 
1950 ponderea S.U.A. in 
produsul național total 
al țărilor capitaliste era 
de 45 la sută, aceasta a 
scăzut, in prezent, la 25 
lg sută. Tendința amin
tită va avea efecte ne
gative și asupra poziției 
dolarului, relevă autorii 
studiului.

Problemele destinderii și dezarmării 
in centrul dezbaterilor reuniunii de la Madrid

100 DE ANI DE LA STABILIREA PRIMELOR CONTACTE OFICIALE

DINTRE ROMÂNIA Ș[ STATE DIN AMERICA LATINĂ
MADRID 20 — Trimisul Agerpres 

N.. Chilie transmite : în continuarea 
dezbaterilor plenare ale. reuniunii de 
la Madrid, reprezentanții statelor 
participante au prezentat punctele de 
vedere ale guvernelor lor cu privire 
la modul de aplicare a Actului finai, 
concentrîndu-se îndeosebi asupra 
transpunerii în viață a principiilor 
noi de relații convenite prin documen
tele semnate la Helsinki, asupra pro
blemelor destinderii și aspectelor mi
litare ale securității.

Reprezentantul SUEDIEI a relevat, 
astfel, că nivelul deja anormal al for
țelor militare este sporit inclusiv prin 
modernizarea atit a armelor nucleare, 
cit și a celor convenționale. Pentru 
acest motiv și pronunțîndu-se pentru 
organizarea unei conferințe europene 
de dezarmare. Suedia, împreună cu ce
lelalte țări neutre și nealiniate parti
cipante, elaborează o serie de propu
neri privind măsurile generatoare de 
încredere menite să reducă încordarea 
militară, pe care urmează să le pre
zinte la reuniunea de Ia Madrid.

în aceeași ordine de idei, reprezen
tantul POLONIEI arăta că „princi
pala cauză a deteriorării destinderii 
o reprezintă intensificarea gravă a 
cursei înarmărilor". La rîndul său, 
șeful delegației FRANȚEI aprecia că 
„in circumstanțele actuale, destin
derea reclamă, mai mult decît în urmă 
cu cîțiva ani, claritate. Destinderea nu 
reprezintă o chestiune de vocabular, 
ci o disciplinare a atitudinilor, care 
refuză atît confruntarea sterilă a sis
temelor și ideologiilor, cit și declara
țiile de complezență. Destinderea nu 
înseamnă căi facile, scuze și iluzii. Ea 
cere moderație în comportare si res
pectul principiilor comune". Vorbito
rul s-a pronunțat pentru desfășurarea 
dezbaterilor reuniunii de la Madrid pe 
baza independentei și respectului În

tre părți, prin depășirea rivalităților 
și divizărilor de bloc.

Șeful delegației. FINLANDEI s 
prezentat pe larg propunerea cunos
cută a Finlandei privind elaborarea 
unui program cuprinzător de dezar
mare în Europa, apreciind că acesta 
este necesar datorită nivelului ridicat 
al înarmărilor pe continentul nostru.

Cu toate că majoritatea covîrșitoare 
a delegaților care au luat cuvintul 
asupra aspectelor militare ale secu
rității în Europa s-au pronunțat iii 
favoarea conferinței europene de 
dezarmare. în intervențiile unor state 
s-au constatat, din păcate, unele în
cercări de avansare a unor condiții 
prealabile pentru ținerea acestei con
ferințe sau de stabilire a unei le
gături între convocarea ei și solu
ționarea altor probleme actuale ale 
vieții internaționale, ceea ce. după 
opinia predominantă. in rîndul pațti- 
cipanților, nu corespunde . cerințelor 
arzătoare ale națiunilor continentului.

îricepînd de joi, în plenara reuniunii 
au Ioc și dezbateri'asupra probleme
lor cooperării economicei comerciale, 
tehnico-științifice și în alte domenii 
între statele participante, în confor
mitate cu prevederile capitolului, doi 
din Actul final de la Helsinki.

★
Șeful statului spaniol, regele Juan 

Carlos, a primit, la palatul Zarzuela, 
pe șefii delegațiilor statelor partici
pante la reuniunea de la Madrid, in
tre care și reprezentantul României, 
ambasadorul Ioii Datcu.

Cu acest prilej, suveranul Spaniei 
a urat succes deplin lucrărilor reuniu
nii, relevînd importanță ei deosebită, 
în actualele condiții internaționale. în 
promovarea obiectivelor păcii, destin
derii și cooperării' în Europa și in 
întreaga lume.

țările africane se pronunță în favoarea creării 
unei zone denuclearizate pe continent 

„Africa de Sud trebuie Împiedicată să achiziționeze arme 
nucleare I"

NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager
pres). — Nigeria, împreună cu alte 
20 de state, a prezentat Comitetului 
pentru probleme politice și de secu
ritate al Adunării Generale a O.N.U. 
un proiect de rezoluție care cere 
Consiliului de Securitate să împie
dice colaborarea altor state cu Afri
ca de Sud în domeniul nuclear.

Inițiativa urmează unui raport 
prezentat de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, ce reflectă 
preocuparea statelor africane, în con
dițiile în care Africa de Sud deține 
potențialul dezvoltării armamentului

nuclear, de a crea pe continent o 
zonă denuclearizatâ.

în baza documentului. Consiliul 
de Securitate este solicitat să acțio
neze pentru ca Africa de Sud să nu 
pună în pericol pacea și securitatea 
internațională prin achiziționarea de 
arme nucleare. Guvernului de la 
Pretoria i se cere, pe de altă parte, 
să accepte ca instalațiile sale nu
cleare să fie inspectate de echipe de 
experți al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, unul dintre 
puținele organisme ale O.N.U. din 
care Africa de Sud mai face parte ca 
membru activ.

Reluarea negocierilor intercomunitare 
in problema cipriotă

NICOSIA 20 (Agerpres). — La Ni
cosia au fost reluate miercuri nego
cierile intercomunitare consacrate 
soluționării problemei cipriote. Ac
tuala rundă de convorbiri este a 
treia, primele două avînd în esență 
un caracter de explorare. Discuțiile 
se desfășoară sub președinția repre
zentantului special al Națiunilor Uni
te, Hugo Gobbi. într-o conferință 
de presă, el și-a exprimat speranța

că negocierile vor continua, amin
tind că există rezoluții ale O.N.U. 
în această privință și că rămine în 
contact cu cele două părți pentru a 
crea mecanismul necesar desfășură
rii lor.

Delegațiile comunităților greco-ci- 
priotă și turco-cipriotă sint conduse 
de Gheorghios Ioannides și, respec
tiv, Urnit Onan.

BEIJING

Procesul unor persoane acuzate 
de activități contrarevoluționare
BEIJING 20 (Agerpres). — Tribu- persecutarea unor conducători de

naiul extraordinar de pe lingă Tri
bunalul Popular Suprem al R.P. Chi
neze ă Început, joi, audierea a zece 
persoane acuzate de a fi principalii 
vinovat! in cadrul grupurilor lui Lin 
Biao și Jiang Qing — Informează a- 
genția China Nouă. în prima ședin
ță s-a dat citire actului de acuzare, 
care reține in sarcina celor două 
grupuri crime privind denigrarea și

partid și de stat, complot vizînd răs
turnarea puterii politice a dictaturii 
proletariatului ; persecutarea ei su
primarea unui mare număr de cadre 
și cetățeni de rind ; complot urmă
rind asasinarea președintelui Mao 
Zedung și organizarea unei lovituri 
de stat armate contrarevoluționare ; 
complot privind organizarea unei lo
vituri de stat contrarevoluționare la 
Shanghai.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demonstrație de protest 
la Ierusalim a studenților șt 
elevilor arabi • Noi contacte 

politico-diplomatice
TEL AVIV 20 (Agerpres). — Mai 

multe sute de studenți și elevi arabi 
de la universitățile și școlile din te
ritoriile ocupate de Israel in Cisior
dania au participat joi la o demon
strație organizată in partea arabă a 
orașului Ierusalim, in semn de pro
test împotriva măsurii adoptate de 
autoritățile israeliene de a suspenda 
cursurile Universității Bir Zeit.

Această măsură arbitrară a fost ur
mată, după cum s-a anunțat, de ac
țiuni de protest in școlile din Cisior
dania și la universitățile din Beth- 
leem și Nablus. Armata israeliană a 
intervenit Împotriva manifestantilor 
trăgind focuri de armă și folosind 
bastoanele de cauciuc. Potrivit agen
ției palestiniene de presă, W.A.F.A., 
in cursul demonstrațiilor din ulti
mele trei zile au fost uciși 22 de pa
lestinieni.

ADEN 20 (Agerpres). — Președin
tele Prezidiului Consiliului Suprem 
al Poporului ai Republicii Democra
te Populare Yemen, Aii Nasser Mo
hammed, a avut o Întrevedere cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, sosit intr-o 
vizită oficială la Aden. în cadrul con
vorbirilor au fost examinate ultime
le evoluții ale situației din Orien
tul Apropiat și ale problemei pales
tiniene.

Șeful statului yemenit a reafirmat 
poziția țârii sale de solidaritate și 
sprijin față de lupta dreaptă a po
porului palestinian pentru realizarea 
drepturilor sale legitime, inclusiv al 
creării unui stat propriu, indepen
dent.

PARIS 20 (Agerpres). — Situația 
din Orientul Mijlociu va constitui 
principala temă a dezbaterilor viitoa
rei reuniuni la nivel înalt a țărilor 
Pieței comune, ce se va desfășura in 
zilele de 1 și 2 decembrie la Luxem
burg — a declarat primul ministru 
luxemburghez. Pietre Werner, după 
un dejun de lucru cu președintele 
Franței, Valăry Giscard d’Estaing.

Relații de colaborare rodnică 
în interesul reciproc, al cauzei păcii 

și înțelegerii internaționale
împlinirea unul secol de la stabi

lirea primelor contacte oficiale din
tre România și state diți America 
Latină Constituie un prilej de a.evo
ca acele acte politico-diplomatice 
care, pe fundamentul originii latine 
comune și al aspirațiilor de dezvol
tare liberă, de sine stătătoare, au 
stimulat realizarea pe parcursul 
timpului a unei rodnice- colaborări 
bilaterale și multilaterale.

începuturile relațiilor dintre țara 
noastră și statele latino-americane 
coincid in timp cu proclamarea in
dependenței de stat a României, 
înștiințate in scris despre acest eve
niment memorabil in istoria po
porului . nostru, republicile Argentina, 
Chile. Columbia, Mexic, Peru. Uru
guay, Venezuela și alte state latino- 
americane au salutat cu simpatie 
intrarea României în marea familie 
a țărilor Independente. Notificarea 
actului independentei pe cale diplo
matică, in scris, a fost însoțită de 
prezenta unor „misiuni speciale", 
trimise in Europa, ca și în alte zone 
ale lumii, inclusiv in America Lati
nă, pentru contacte directe cu fac
torii responsabili ai țărilor vizitate, 
în scopul examinării posibilităților 
de stabilire a unor raporturi politice 
și economice. Astfel, in toamna 
anului 1880, un „trimis extraordinar 
In misiune specială" a fost primit 
de suveranul Braziliei, Pedro al II-lea, 
care a declarat că „dezvoltarea sta
tului român este trebuincioasă echi
librului european și oferă o garan
ție de progres și prosperitate în 
Orient" și că va face tot ce stă in 
puterea sa „pentru ea raporturile 
stabilite între țările noastre să de
vină cit mai plăcute posibil". De
altfel, in capitala Braziliei avea să 
ia ființă prima reprezentantă diplo
matică românească pe continentul 
sud-ameriean. Ginduri asemănătoare 
au fost exprimate și de conducăto
rii altor state latino-americane : în 
răspunsul său Ia demersul diploma
tic al României, în 1889, președin
tele Mexicului arăta, de exemplu, 
că a primit cu „mare satisfacție" no
tificarea privind independența 
României și că dorește' să se stabi
lească „relații cordiale" intre cele 
două state.

Că urmare, începînd cu cea de-a 
doua jumătate a anului 1880, o serie 
de State latino-americane (Argenti
na, Brazilia. Mexic, Venezuela. Peru, 
Columbia, Costa Rlca, Ecuador, Hon
duras, Nicaragua, Salvador, Haiti, 
Uruguay. Chile. Guatemala. Republi
ca Dominicană) au recunoscut inde
pendenta de stat a României, pu- 
ninda-se bazele unei colaborări 
prietenești în cele mai diverse do
menii.

Chiar și o sumară trecere în re
vistă a relațiilor româno-latino-ame- 
ricane desfășurate de-a lungul 
timpului nu poate să. nu pună in evi
dentă evoluția pozitivă a legăturilor 
politice, a unor schimburi economice 
destul de susținute, ca și a unei'ac
tive colaborări pe planul vieții cul- 
tural-artistice, care au contribuit la 
apropierea continuă dintre România 
și țările continentului de la sud de 
Rio Grande. în mod deosebit s-a 
reliefat conlucrarea constantă și efi
cientă în domeniul internațional, 
unde România și țările Amerlcii 
Latine s-au întîlnit pe poziții ase
mănătoare sau apropiate, sprijinin- 
du-se reciproc, acționînd . in comun 
în diferite organizații și conferințe 
internaționale. Aderarea României la 
„Pactul Saavedra-Lamas", vizînd or
ganizarea unui sistem permanent de 
conciliere in conflictele internaționa
le prin condamnarea războaielor de 
agresiune și a anexiunilor teritoria
le obținute prin forța armelor, con
stituie una dintre cele mai semnifi

cative manifestări ale concordanței 
de vederi dintre diplomația română 
și aceea a statelor latino-americane. 
„Deschideți procesele verbale ale So
cietății Națiunilor Unite — declara 
cunoscutul om politic și diplomat ro
mân Nicolae Titulescu. Ele sint nu
meroase. Alegeți după plac oricare 
chestiune care a făcut obiectul dez
baterilor noastre. Desfid să se gă
sească una singură asupra căreia 
România și statele Americii Latine 
să nu fi emis un vot identic. Și 
aceasta fără consultare prealabilă".

Evoluția pozitivă a relațiilor prie
tenești dintre România și țările A- 
mericil Latine, întrerupte temporar 
în perioada celui de-al doilea război 
mondial, avea să fie reluată pe o 
treaptă superioară în anii care au 
urmat actului Istoric de la 23 August 
1944. Nivelul de reprezentare a fost 
ridicat la rang de ambasade, înre- 
gistrindu-se, totodată, multiplicarea 
contactelor pe diverse planuri, am
plificarea schimburilor economice, a 
conlucrării. internaționale.

O contribuție de excepțională în
semnătate la extinderea și aprofun
darea raporturilor de colaborare prie
tenească dintre România și țările la- 
tino-americanc au adus întâlnirile 
avute de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de state din Ame
rica Latină cu ocazia vizitelor ofi
ciale întreprinse în țările respective 
sau pe pămintul românesc. în ca
drul acestor întâlniri au fost puse 
bazele unej conlucrări trainice, în
delungate pe tărîrn politic, economic 
și tehnico-științitic, adăugind la 
vechile tradiții ale relațiilor ce lea
gă popoarele noastre noile realități, 
preocupările comune pentru dezvol
tarea economico-socială, pentru con
solidarea independenței și suverani
tății,. pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune. Documentele 
semnate cu aceste prilejuri — tra
tate de prietenie și colaborare, de
clarații solemne comune — au așe
zat raporturile dintre țara noastră șl 
statele latino-americane pe un fun
dament politic nou. Ele au consa
crat principiile noi de relații între 
state — egalitatea in drepturi, res
pectul independenței și suveranității 
naționale, neamestecul in treburile 
interne, avantajul reciproc, dreptul 
fiecărui popor de a fi stăpin pe 
soarta proprie și pe propriile bogă
ții naționale — reprezentând astfel o 
prețioasă contribuție comună la a- 
firmarea tot mai puternică a aces
tor principii in viața internațională.

Cele peste 50 dă acorduri comer
ciale șt de cooperare economică și 
tehnico-științifică, majoritatea înche
iate cu ocazia convorbirilor Ia nivel 
înalt, au dat un puternic impuls re
lațiilor in aceste domenii. Raportu
rile economice ale României cu ță
rile Americii Latine includ tot mat 
mult forme moderne, cum ar fi 
crearea unor obiective comune îri in
dustrie, in exploatarea și valorifi
carea bogățiilor solului și subsolului 
ș.a. în acest sens pot fi consemna
te, între altele, acțiunile de colabo
rare și cooperare Intre întreprinde
rile specializate din. România și 
Peru (societățile mixte „Antamina" 
și „Coninsa"), Venezuela (asistență 
tehnică în extracția de petro] și a- 
gricultură). Brazilia (cooperare in 
producția de vagoane de marfă), Co
lumbia (colaborare în valorificarea 
cărbunilor cocsifirabili), Ecuador 
(asistență tehnică în domeniul mi
nelor, petrolului și geologiei). Mexic 
(livrări complexe de instalații și u- 
tilaj chimic), Argentina . (asistență 
tehnică. în extracția de țiței, livrări 
de Instalații de foraj și utilaj petro
lier) și altele. O dinamică accentua
tă cunosc schimburile comerciale: 
România furnizează țărilor partene

re latino-americane o gamă diversă 
de produse industriale, intre care 
mașinl-unelte, instalații și utilaje 
petroliere, produse chimice, tractoa
re, importând la rindul său din a- 
ceste țări materii prime și produse 
manufacturate necesare economiei 
noastre. Desigur, la atingerea aces
tui stadiu al schimburilor comercia
le și economice au contribuit pro
gresele importante obținute de țara 
noastră, ca și de o serie de state la
tino-americane pe calea dezvoltării, 
nivelul, mereu mai Înalt al industriei, 
potențialul sporit al gindirii tehnico- 
științifice.

Cronica schimburilor culturale a 
înregistrat, de asemenea, în ultimii 
ani un larg evantai de acțiuni or
ganizate în mod reciproc: expoziții 
de artă populară, de pictură, de car
te, de fotografii, săptămîni ale cul
turii și filmului, turnee ale unor an
sambluri folclorice sau grupuri de 
artiști, schimburi de profesori și 
studen.ți, participarea la congrese 
științifice. Creațiile unor prestigioși 
scriitori latino-americani sint tot mai 
larg cunoscute de cititorii români, 
după cum lucrările scriitorilor noștri 
clasici și contemporani sint tot mal 
răspindite pe meleagurile latino-ame
ricane.

Un deosebit interes în rindul po
poarelor latino-americane au trezit 
cărțile privind România, editate în 
anii aceștia in Argentina, Brazilia, 
Mexic, Costa Rica, în prim plan si- 
tuîndu-se volumele privind activita
tea și opera teoretică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, in care sint 
expuse opțiunile dezvoltării politice 
și economice a țării noastre, pozi
țiile României în problemele majore 
ale lumii in care trăim.

Dezvoltând în continuare spiritul 
unei vechi tradiții, colaborarea 
României socialiste cu țările Ameri
cii Latine pe terenul vieții interna
ționale a căpătat noi dimensiuni și 
valențe. Pe temeiul unor poziții con
vergente față de problemele ce con
fruntă lumea contemporană, repre
zentanții români și ai statelor lati
no-americane s-au pronunțat si au 
acționat împreună pentru adoptarea 
de măsuri în direcția destinderii, 
pentru întărirea legalității interna
ționale, creșterea rolului O.N.U., 
realizarea de progrese efective pe 
calea dezarmării, pentru lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea unei noi 
ordini politice și economice mon
diale. Aprecierile de care se bucură 
relațiile de strinsă colaborare prie
tenească. ale tării noastre cu state
le Americii Latine și-au găsiț o e- 
locventă -consacrare in faptul că, în 
cadrul „Grupului celor 77", România 
este membru al grupării țărilor la
tino-americane. în cadrul „Grupului 
celor 77". la O.N.U., ca și in alte 
organizații șl organisme internațio
nale,. colaborarea României cu țări
le latino-americane s-a concretizat în 
numeroase inițiative și rezoluții co
mune, pe linia eliminării decalajelor 
dintre state, a lichidării subdezvol
tării și accelerării progresului țări
lor rămase în urmă.

Aniversarea unui secol de la sta
bilirea primelor contacte oficiale 
dintre România și state din Ameri
ca Latină oferă opiniei publice din 
țara noastră prilejui de a-și reafir
ma profunda simpatie față de efor
turile popoarelor latino-americane de 
dezvoltare economico-socială liberă și 
independentă, convingerea că rela
țiile statornicite între națiunile și ță
rile noastre se vor extinde și am
plifica necontenit, spre binele po
poarelor noastre, în interesul cauzei 
generale a păcii. Înțelegerii și 
colaborării. '■

Valentin PAUNFSCU

GENȚ1ILE DE PRESA 
pe scurt

MISIUNE O.N.U. PENTRU SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI DIN
TRE IRAN ȘI, IRAK. Președintele Iranului, Abolhassan Banisadr, i-a 
primit joi pe fostul premier suedez Oiof Palme, trimis special al secre
tarului general al O.N.U., intr-o misiune de bune oficii pentru a facilita 
o soluție a conflictului dintre Iran și Irak. în aceeași zi, Oiof Palme a 
fost primit de primul ministru iranian, Mohammad Aii Rajaî. Fostul 
premier ai Suediei urmează să viziteze și Bagdadul, unde va conferi cu 
oficialitățile irakiene.

CEL DE-AL II-LEA CONGRES 
AL. P.C. DIN CUBA va avea loc in 
zilele de 17—20 decembrie a.c. — 
informează agenția Prensa Latina, 
citind un comunicat. dat publicității 
la Havana. Congresul va analiza, 
intre altele, liniile directoare ale 
dezvoltării economice și sociale a 
Cubei în perioada 1981—1985. Vor fi, 
de asemenea, supuse aprobării une
le modificări la statutul partidului.

PLENARA C.C. AL P.C. JAPO
NEZ. După cum relatează ziarul 
„Akahata", la Tokio a avut loc ple
nara C.C. al P.C. Japonez. Partici
pant» au dezbătut și aprobat rapor
tul prezentat de președintele Pre
zidiului C.C. al P.C.J., Kenji Miya
moto. asupra situației politice inter
ne și internaționale, precum și ,ra- 

. portul privind activitatea și sarci
nile partidului, prezentat de șeful 
Secretariatului C.C. al P.C.J.. Tet- 
suzo Fuwa. Plenara a aprobat, de 
asemenea, linia luptei electorale a 
comuniștilor japonezi.

8ENATUL SPANIEI A APROBAT 
O LEGE PRIVIND SECURITATEA 
PUBLICA și care este menită să 
sprijine eforturile de combatere a 
acțiunilor teroriste. Noua lege pre
vede mărirea duratei de detenție 
preventivă pentru cei ce tac parte 
din organizații teroriste sau bande 
armate ce pun in pericol securitatea 
publică.

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI POPULAR REVOLUȚIONAR 
MONGOL, desfășurată la Ulan 
Bator., a analizat proiectul planului 
de dezvoltare a economiei naționale 
și a culturii și proiectul bugetului 
de stat pe anul 1981. Plenara a ho- 
tărit ca al XVIII-lea Congres al 
P.P.R.M. să fie convocat la 26 mai 
1981, Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M.. pre
ședintele . Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole, a rostit in cadrul, plenarei 
o cuvintare.

COMPONENTA CONSILIULUI 
REVOLUȚIEI DIN GUINEEA- 
BISSAU. în capitala Republicii Gul- 
neea-Bissau a fost dată publicității 
componenta Consiliului Revoluției 
rare a preluat puterea la 14 noiem
brie — relatează agenția France 
Presse. Președinte al consiliului 
este comandantul de brigadă Joao 
Bernardo Vieira, fost prim-ministru, 
Iar vicepreședinte — Victor Saude 
Maria, fost ministru al afacerilor 
externe. Noul organism este format 
din nouă membri.

NUMĂRUL ȘOMERILOR IN 
BELGIA a fost de 364 000, la 15 
noiembrie a.c., ceea ce reprezintă 
8,8 la sută din forța de muncă a 
țării. Această cifră reprezintă pen
tru Belgia un record pentru pe
rioada postbelică în materie de 
șomaj.

SESIUNEA SOVIETULUI SU
PREM AL R.S.F.S.R. și-a Încheiat 
lucrările la Kremlin. Deputății ' au 
aprobat planul de stat de dezvolta
re economică și socială pe anul 
1981. precum și bugetul federației 
ruse pe anul viitor. După cum rele
vă agenția T.A.S.S., venitul național 
va spori în R.S.F.S.R. cu 3,6 la sută, 
producția. Industrială cu 4 la sută, 
iar venitul real pe cap de locuitor 
va crește cu 3 la sută. Sesiunea a 
adoptat, de asemenea, legea privind 
sovietele de ținut și regionale ale 
deputaților populari, care precizea
ză componențele organelor respec
tive.

RELAȚIILE IUGOSLAVO-AL- 
GERIENE. Președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. Lazar Moisov, a 
primit delegația Frontului de Elibe
rare Națională' — F.L.N__ din Al
geria, condusă de Slirhan Hofman, 
membru al C.C. al F.L.N.. care se 
află in vizită la Belgrad. A fost ex
primată, cu acest, prilej, dorința 
părților de a promova și dezvolta 
relațiile de cooperare dintre U.C.I. 
și F.L.N., dintre cele două țări și 
popoare — relatează agenția Taniug.

CREȘTEREA VALULUI DE VIO
LENȚA ÎN SALVADOR. în Salva
dor alte 35 de persoane și-au pier
dut viața in ultimele 24 de ore, ca 
urmare a atentatelor teroriste.

LA HANOI au început lucrările 
celui de-al IV-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist „Ho Și 
Mirt" din Vietnam — transmite a- 
genția V.N.A. La deschiderea con
gresului a rostit o cuvintare Le 
Duan, secretar general al C.C. al 
Partidului . Comunist din Vietnam. 
La lucrările congresului participă și 
o delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist din țara noastră, condusă 
de Hampu Virgil, secretar al C.C. 

. al U.T.C.
PENTRU REUNIFICAREA PAȘ

NICĂ A COREEI. După cum trans
mite agenția A.C.T.C., la Phenian 
s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. ai Partidului Democratic din 
Coreea, in cadrul căreia au fost 
dezbătute măsuri menite să ducă la 
traducerea în practică a noilor pro
puneri avansate de președintele 
Kim Ir Sen, cu privire la crearea 
Republicii Confederate Democrate 
Koryo. în raportul prezentat de 
Kan Ryan Uk, vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, președintele C.C. al 
P.D.C., s-a subliniat că noile pro
puneri privind reunificarea patriei 
concordă cu interesele tuturor co
reenilor, țin seama de condițiile 
specifice ale țării și duc la reali
zarea completă a suveranității na
ționale.

„MASĂ ROTUNDA- SOVIETO- 
NIPONA. La Moscova s-au înche
iat lucrările celei de-a doua con
ferințe a „mesei rotunde" sovieto- 
nipone. consacrată dezvoltării rela
țiilor bilaterale în diverse domenii, 
precum și unor probleme interna
ționale. Participanta la reuniune — 
oameni de știință, membri ai con
ducerii unor departamente ai or
ganizațiilor obștești, parlamentari 
din cele două țări — au. subliniat, 
după cum relevă agenția T.A.S.S., 
necesitatea adoptării de măsuri 
efective în domeniul dezarmării, al 
interzicerii tuturor mijloacelor de 
distrugere in masă.
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tN SPRIJINUL TRANSFORMĂRILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE DIN 
NICARAGUA. în cadrul primei ședințe a Consiliului de Stat din Nicaragua, 
organ . legislativ auxiliar, conducătorii „Frontului patriotic al revoluției" 
eu prezentat o declarație in care se angajează „să sprijine in continuare 
procesul de transformări economice și sociale pe o bază populară și de
mocratică" — informează agenția E.F.E. Este reafirmat totodată Întregul 
sprijin față de politica guvernului de la Managua de oonsolidare a inde
pendenței naționale.
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