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Un succes

SĂ ACȚIONĂM FERM PENTRU
REDUCEREA MAI ACCENTUATĂ
A CHELTUIELILOR MATERIALE!

An de an. odată cu creșterea for
ței economice a țării, sporește tot 
mai mult producția de mașini și uti
laje pentru dezvoltarea potențialu
lui productiv de mărfuri pentru a 
participa in condiții tot mai eficien
te la circuitul mondial al valorilor 
materiale, de bunuri de consum des
tinate ridicării bunăstării oamenilor 
muncii. Firește, pentru a produce se 
consumă, inevitabil, resurse materia
le și energetice, resurse ale căror 
cantități sînt limitate sau care se 
procură tot mai dificil, la prețiiri tot 
mai ridicate, pe piața externă. Un 
exemplu din multele posibile în le
gătură cu creșterea prețurilor pe pia
ța externă: la 
sfîrșitul lunii oc
tombrie. prețul 
cuprului electro
litic a ajuns la 
2100 de dolari 
tona. După cum se 
știe, noi impor
tăm cupru pen
tru a realiza ma
șini și motoare 
electrice, cabluri 
pentru panouri și 
tablouri de auto
matizare. Alte e- 
xemple: prețul 
ral: 1414 dolari 
ciucul natural - 
producem în 
dispensabil în compozițiile de fa
bricație ale anvelopelor și altor pro
duse tehnice din cauciuc ; prețul 
bumbacului — 2 350 de dolari tona, iar 
bumbacul intră în structura firelor 
pentru țesăturile atîtor și atîtor ar- 

' ti cole de îmbrăcăminte ; în tine, 
petrolul se vinde la prețuri în ju
rul a 270 de dolari tona, iar în anul 
viitor urmează să importăm 12,5 mi
lioane tone de petrol. Și. iată, încă 
un calcul semnificativ ; pentru reali
zarea unei tone de oțel se utilizează 
o cantitate de fontă ce se obține din 
circa 1.4 tone minereu și 0,7 tone de 
cărbune cocsificabil. Pe piața exter
nă, minereul și cărbunele cocsi
ficabil pentru fabricarea unei tone de 
oțel costă 75 de dolari. Să multipli
căm aceste date la volumul produc
ției de oțel pe care urmează să o 
realizăm in anul viitor — 14,6 mili
oane tone.

Pe plan intern, pentru a se asigura 
minereurile de fier, de cupru, de alte 
minereuri neferoase din zăcămintele 
pe care le avem, cu concentrații uti
le destul de reduse, cu condiții difi
cile de exploatare, se investesc sume 
importante. Se dezvoltă producția de 
fire si fibre sintetice și de cauciuc 
sintetic, dar și pentru aceste produse 
materia primă de bază o constituie 
tot petrolul. Aceste cîteva exemple 
demonstrează convingător că, in con-

dițiile crizei mondiale de materii 
prime și energie, gospodărirea cu 
cea mai înaltă chibzuință a fiecărui 
gram de metal sau de hidrocarburi, 
a fiecărui centimetru pătrat de ma
terial textil, a fiecărui kWh de ener
gie electrică, reducerea pe toate căi
le a consumurilor materiale repre
zintă o necesitate vitală.

Și, să o spunem deschis, dispunem 
de posibilități mari, insuficient valo
rificate, de diminuare substanțială a 
consumurilor materiale, de limitare 
strictă a importurilor in fiecare ra
mură, in fiecare unitate economică. 
Este cunoscut că, an de an, prin mă
surile tehnice și economice adoptate,

al constructorilor

de la Medgidia
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tona, iar 
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și construcțiile de mașini rezultă că 
dintr-o tonă de oțel brut ajung 
în produsele finite ale industriei 
construcțiilor de mașini, în me
die, numai 550 kg de metal.

Diferența de 450 de kg o constituie 
resturi de metal ce se trimit la re
topit sau pierderile tehnologice ne
recuperabile. Și astfel se irosesj nu 
numai minereuri de fier, ci și căr
buni cocsificabili, gaz metan, energie 
electrică, feroaliaje, materiale refrac
tare, adică resurse materiale scumpe, 
care se obțin cu dificultate. Așadar, 
risipa de tablă de oțel inoxidabil, ca 
și de oricare materie primă sau ma
terial, ne privește pe noi toti. a- 

fectează proprii
le noastre intere
se, însăși bună
starea fiecăruia.

Adesea, ne sim
țim pe bună drep
tate mîndri de 
produsele muncii 
noastre. într-ade- 
văr. pentru o se
rie de mașini și 
utilaje. pentru 
confecții și în
călțăminte. pen
tru produse chi- 

și alte mărfuri pe

Vineri, 21 noiembrie, odată cu 
întreruperea temporară a circu
lației auto pe șoseaua Con
stanța — Cernavoda, construc
torii celui mai mare pod rutier 
care va traversa Canalul Du
năre — Marea Neagră, făcind 
legătura între orașul Medgidia 
și zona industrială a acestuia 
din nord, au inaugurat o etapă 
decisivă în realizarea acestui o- 
biectiv, prin montarea unei 
uriașe grinzi de 38 metri lun
gime și o greutate de 84 tone. 
Aceasta este a 67-a grindă din 
totalul de 90 cite va avea podul, 
constructorii angajindu-se să fi
nalizeze lucrarea în anul viitor. 
Podul de la Medgidia va avea 
689 metri lungime și patru benzi 
de circulație. împreună cu po
durile care se execută la Cer
navoda, Nazarcea, Basarabi și 
Agigea vor constitui adevărate 
arcuri de triumf ale construc
torilor Canalului Dunăre — 
Marea Neagră peste magistrala 
de ape care va străbate Dobro- 
gea. (George Mihăescu),

PE LOTRU Șl OLT

2 miliarde kWh

în noul cartier din Lunca Bîrzavei (în fotografie) din 
Reșița, la blocul G 9 a fost predat beneficiarului al 
35 000-lea apartament. El a fost executat de lucrătorii 
șantierului 101 din localitate, la care și-au dat con
cursul muncitorii conduși de șefii de echipă Gheorghe 
Ianoș, Petru Băluță, Ion Capră. Ștefan Istrate, Ni- 
colae Hîndea și alții, ca și de cei conduși de maiștrii 
Titus Tudorache și Ștefan Mogonea. Predarea acestui

apartament coincide și cu împlinirea a 12 ani de la 
înființarea întreprinderii județene Caraș-Severin de 
construcții și montaje. Numai in acest cincinal, con
structorii întreprinderii au realizat peste 6 600 a- 
partamente pe vatra Reșiței și multe altele in centrele 
miniere Anina, Moldova Nouă. Bocșa, ca și în orașele 
Caransebeș, Oțelul Roșu. Oravița și Băile Herculane. 
(Nicolae Cătană).

Sensul muncii noastre
drumul spre mai bine

consumurile materiale specifice au 
marcat o pronunțată curbă descen
dentă. Aceasta nu înseamnă însă 
deloc că s-au epuizat toate resursele 
de economii. Ar fi un fel simplist de 
a vedea lucrurile, o concepție de 
automulțumire care nu are nicidecum 
suport real. Aproape în fiecare între
prindere mai pot fi, din păcate, intil- 

•nite situații care pun în evidență 
existența unei risipe mai mari sau 
mai mici de metal, de alte materii 
prime. Ce altceva reprezintă maldă
rele resturilor de metal care ar 
putea fi refolosite. dar zac prin incin
tele uzinelor ? O investigație recentă 
liiciteva unități, constructoare de ma
șini a pus in evidență o situație care 
contravine spiritului gospodăresc : 
din foile de tablă inox, aduse din 
import, se croiau adesea reperele 
mai mari, iar colțurile. capetele, 
ștraifurile erau încărcate in contei- 
nere pentru a fi trimise la retopit. 
Cu toate că din acele resturi s-ar 
mai fi putut croi repere mai mici. 
Știți cit valorează un kg de tablă 
inox ? Spre a înțelege mai bine, 
arătăm că

pentru tabla inoxidabilă, pe pia
ța externă, adesea, se cer în 
compensație produse agioali- 
menlare. Bunăoară, pentru 1 kg 
tablă inox — 10 kg de fructe ori 
legume, sau 1,5 kg de carne, 
sau 6 litri de ulei comestibil. 

Iată incă un calcul semnificativ : 
dacă ne referim ia ansamblul pro
ceselor de prelucrare din siderurgie

«

mice, pentru alte
care le vindem pe piața externă, am 
cucerit cele mai favorabile aprecieri. 
Sint dotate, în bună măsură cu mij
loace tehnice proprii, noile unități de 
producție, menită să realizeze pro
duse calitativ superioare. Dar rare
ori se compară produsele realizate 
cu performanțele atinse pe plan mon
dial, îndeosebi în privința cantității 
de materii prime și materiale utili
zate sau înglobate în produsul finit. 
Comparații care, odată făcute, pot 
duce la concluzii surprinzătoare. De 
pildă. Ia un tractor U 445 fabricat la 
Brașov revin 40 kg de metal pe un 
C.P. Un consum bun comparativ cu 
tractorul „Massey Ferguson", de pu
tere apropiată, care are 43 kg de me
tal pe C.P. Dar iată că

la anumite tipuri de tractoare de 
puteri mai mari, consumurile de 
metal pe unitatea de putere sini 
cu 15—25 Ia sută mai mari față 
de tipurile similare fabricate în 
lume. La fel la vagoane. Bună
oară, vagonul de marfă pe patru 
osii încorporează un consum de

energie electrică
CONSEMNĂRI

Prezență de marcă in peisajul

urbanistic al Capitalei

ANSAMBLUL „TURDA
Intrată în procesul 

dinamic de sistemati
zare a Capitalei, zona 
1 Mai — Banu Manta 
se află în curs de re- 
dimensionare și adap
tare la exigențele ci
vilizației noastre so
cialiste, la proporțiile 
traficului rutier in ne
contenită expansiune. 
Edificii cu o arhitec
tură modernă, funcțio
nală flanchează de pe 
acum în bună parte 
aceste bulevarde, pre
cum și străzile adia
cente. iar constructorii 
au deschis un nou 
front de lucru pe stra
da Turda. Departe de 
a constitui o lucrare 
limitată ca importanță 
la acest perimetru, 
șantierul de aici prefi
gurează o amplă arte
ră de circulație stră
juită de blocuri de lo
cuințe și integrată in
tr-un ansamblu rutier 
de legătură a nordului 
cu sudul orașului, care 
include și pasajul de
nivelat Grant. Atît 
strada Turda, aflată 
pe traseul cel mai 
scurt dintre bd. 1 Mai. 
Calea Griviței. Giu- 
lești și prelungirile lor 
spre Băneasa — Plo
iești și spre Cringași 
— autostrada Pitești, 
cît și podul peste ca
lea ferată erau subdi
mensionate fată de in
dicele de trafic rutier 
din zonă. Tocmai de 
aceea, municipalitatea 
a hotărît să transforme 
acest culoar îngust de 
tranzit al autovehicule
lor intr-un sistem de 
circulație rutieră raoi- 
dă, care să excludă 
gituirile. Despre nasa- 
jul denivelat Grant 
am relatat intr-un nu
măr trecut al ziarului. 
Cit privește artera 
Turda, principalele 

\^date de referință ne-au

tova- 
_ _________ Paul 
Focșa, șef de secție, 
la Institutul „Proiect"- 
București, unde a fost 
conceput proiectul de 
construcție a ansam
blului Turda. Viitoarea 
arteră bucureșteană, 
cu cite trei benzi de 
circulație pe fiecare 
sens, va reprezenta un 
traseu optim, eficient, 
intre marile ansam
bluri de locuințe bd. 
1 Mai, Miciurin, zona 
aeroportului Băneasa, 
pe de o parte, și car
tierele noi Crîngași, 
Armata Poporului, 
Drumul Taberei pe de 
altă parte, precum și 
o axă corespunzătoare 
de acces in municipiu 
din direcțiile Ploiești 
și Pitești.

Proiectele în curs de 
execuție oferă soluții 
constructive deosebite 
pentru armonizarea in
tr-un spațiu comun, 
bine amenajat, a func
ției de transport cu 
cea de locuire. Artera 
Turda va grapa clă
diri cu un regim va
riat de înălțime, menit 
să confere o mai mare 
diversitate arhitectu
rală, cu unele retrageri 
de la aliniamentul 
stradal, cu plantații de 
arbori și flori. într-o 
asemenea retragere 
sint plasate, de exem
plu. o școală și o gră
diniță. menținîndu-se, 
în același timp, fru
mosul parc „România 
Muncitoare", care cen
trează acest spațiu și 
care va fi îmbogățit 
cu noi specii de ar
bori și arbuști. în 
continuarea arterei 
Turda, pe străzile 
România Muncitoare 
și Iani Buzoiani se 
propune integrarea 
Școlii generale nr. 270, 
a altor imobile încă

fost furnizate de 
rășul arhitect

în funcțiune pe rîurile 
și Olt au furnizat în sis- 
energetic național 2 mi- 
kWh energie electrică. în

De Ia Începutul anului și pînă 
în prezent, cele 11 hidrocentrale 
aflate 
Lotru 
temui 
liarde
această producție se regăsesc și 
cei 110 milioane kWh realizați 
în aceeași perioadă peste pre
vederile de plan, precum și 5 
milioane kWh economisiți de 
energeticienii vilceni prin dimi
nuarea consumurilor tehnologice 
planificate.

Colectivul de oameni ai mun
cii din cadrul întreprinderii E- 
lectrocentrale Rm. Vîlcea a pus, 
totodată, la dispoziția dispece
ratului național un spor de pu
tere instalată de 60 MW, ceea 
ce reprezintă aproape puterea 
hidrocentralelor de la Rîureni 
și Ionești de pe Olt, luate la un 
loc. (Ion Stanciu).

(Continuare in pag. a III-a)

solide și aspectuoase 
în noi fronturi de con
strucție. cu o volume- 
trie specială, care să 
marcheze această poar
tă de pătrundere 
spre pasajul denivelat 
Grant. La parterul 
unor blocuri din acest 
ansamblu sint prevă
zute spații comerciale, 
cu deosebire in imo
bilele de la intersecții. 
Aceste imobile vor a- 
vea o arhitectură și 
unele dotări aparte. 
Cel de la /intersecția 
Turda — 1 Mai, unde 
se află în prezent o 
unitate C.E.C., va adă
posti, în semicercul 
creat de forma sa, un 
cinematograf cu peste 
600 de locuri. De ase
menea, la intersecția 
bd. 1 Mai cu bd. Mi- 
ciurin, lingă Institutul 
central de informati
că, se lucrează la fun
dația blocului 84, care 
va găzdui la parter și 
etajul I magazine, pre
cum și un dispensar. 
Tot în vederea bunei 
serviri _ „ . ' /
s-a propus dezvoltarea 
și modernizarea clădi
rii și pieței România 
Muncitoare.

în momentul de 
față, pe strada Turda 
se execută , lucrări e- 
dilitare de termofica- 
re, concomitent cu de
mararea celor de in
frastructură la prime
le patru blocuri. Pre
zența în această zonă 
a mai multor grupuri 
de șantiere de con
strucții bucureștene 
este de natură să-i 
stimuleze pe construc
tori in munca lor. să 
contribuie la menține
rea unui ritm alert de 
execuție a lucrărilor, 
la ridicarea nivelului 
lor calitativ.
Gabriela BONDOC

a populației.

’■•V..

Un produs eficient, competitiv : . tractoarele U-455, fabricate la Brașov, 
încorporează consumuri minime, raționale de metal pe unitatea de putere

Copacul, se știe, dobîndește in 
fiecare an un nou cerc. Semnul tim
pului care s-a scurs, reper al vir- 
stei care s-a adăugat. Dar în viața 
omului a societății, unde să căutăm 
aceste repere ? Care sint „cercurile 
de recunoaștere ale dezvoltării 
La al II-lea Congres al consiliilor 
populare, secretarul general al parti
dului nostru a stăruit asupra unor 
date fundamentale ce concentrează 
în ele lumina solară a cîtorva de
cenii de socialism. Se arăta astfel 
că, în ultimii 30 de ani. „venitul 
național pe locuitor a crescut în 
România- într-un ritm de 8,4 la sută 
anual, în timp ce în Statele Unite 
acest ritm a fost de 2,1 la sută, in 
Canada de 2.6 Ia sută, în Italia de 
3,8 Ia sută, în R.F. Germania de 4.4 
la sută, în Franța de 3,8 Ia sută... 
Mai elocventă este comparația la 
oțel, unde producția pe locuitor a 
crescut în România de 17 ori ; în 
prezent realizăm o producție 1 de 
oțel pe locuitor mai mare decît Sta
tele Unite, Anglia, Italia. Franța, 
și sîntem foarte aproape de R.F. 
Germania, numărindu-ne printre 
primele țări din 
acest punct de ve
dere".

Și nu sînt singu
rele cercuri pe
care le-am adăugat în acest răstimp 
și față de care avem temeinice mo
tive să ne mindrim. Jaloanele in 
timp ale tuturor împlinirilor noas
tre, atit pe plan material cit și spi
ritual, certifică în egală măsură cit 
de necesar și bine ales este acest 
drum, singurul posibil să ne în
dreptățească la aspirația luptei 
spre mai bine.

Dar, precum se știe, exaltarea n-a 
făcut niciodată casă bună cu reali
tatea, Tocmai de aceea noi nu ne 
îngăduim să părăsim nici o clipă 
terenul lucidității. N-am susținut 
niciodată că azi, în România, curg 
numai rîuri de lapte și miere! Nu 
uităm o clipă de unde am pornit și 
pînă la ce treaptă am urcat, cit bine 
și cît de fierbinte este năzuința 
spre mai bine. Știm însă, tot
odată, că am adăugat nume
roase cercuri la copacul împli
nirilor noastre, și aceasta este reali
tatea Tot o realitate este că. in 
zorii revoluției socialiste. România 
pornea doar de la un venit națio
nal de 80 de dolari pe locuitor. Rea
litate e și faptul că. din 1944 și pină 
acum, producția industrială a cres
cut în România de peste 50 de ori. 
Am moștenit și alte realități (al că
ror inventar exact cei mai în vîr- 
stă îl au întipărit in memorie, toc
mai pentru că l-au trăit dramatic, 
din, generație în generație): singe- 
roa'sa exploatare in fabrici și pe 
moșii, traiul mizer in bordeie si 
cocioabe insalubre, analfabetismul, 
bolile sociale de tot felul, dispre
țul și umilința din partea celor 
avuti. Toate acestea sînt gravate 
cu durere si lacrimi in cercurile 
existentei noastre trecute. Urcușul 
tenace din aceste ultime decenii de 
socialism îl măsurăm de acolo, de- 
la punctul de jos a! startului — da
torat unor vitregii și nedreptăți ale 
istoriei pe care nu noi le-am che
mat să ne oropsească — și distan- 
ța străbătută nu ne atinge 
de puțin cu aripa infatuării, 
aceea a mindriei tonice.

Motivațiile acestei mindrii? 
citorul. țăranul, intelectualul din 

j^România orașelor și satelor renâs-

ci tuși 
ci cu

Mun-

cute au un singur răspuns : mîn- 
dria pentru existența zilei de azi 
nu ne-a fost dăruită de vreun ca
valer cu armuri strălucitoare, ci 
ne-am făurit-o noi, cu și prin mun
ca noastră. La ciocan, la plug, la 
planșeta unde se nasc visele — în- 
tiile. semne ale realității ce urmea
ză să treacă prin creuzetul muncii 
ca să aibă dreptul să se numeas
că realitate. Bogata zestre la care 
am ajuns — și care nu poate fi 
socotită in nici un caz punct ter
minus — s-a născut din muncă te
nace, în luptă cu greutăți de tot 
felul. Și nu o dată prin amînarea 
unor bucurii la care aveam pe de
plin dreptul. O spunem mereu, des
chis, pentru că și aceasta face parte 
din realitatea trăită de noi. O spu
nem mereu, deschis, pentru că noi 
singuri ne-am asumat ritmurile 
înalte in strategia dezvoltării, noi 
singuri am socotit, și decis, că este 
necesar să ne recompensăm mai 
cumpătat, cu măsură zgîrcită azi 
pentru a avea mai mult miine.

împrejurările istorice de pînă 
acum aproape patru decenii au fost, 

destul de apri
ge și nedrepte 
cu noi, și cu 
toate acestea n-am 
stat la mila ni

mănui să ne ridicăm demn 
în picioare, să ne ridicăm cu frun
tea sus. la o viață 
construim singuri, cu 
criticii, drumul spre 
drumul nostru spre 
numele aspirației omenești de feri
cire deplină, pentru toți, n-a stră
bătut numai dumbrăvi minunate... 
Priviți palmele întiilor șantieriști și 
veți descoperi și acum urmele adine 
Întipărite ale bătăturilor. Cercetați 
cu luare aminte palmele omului 
care urcă cărbunele în lumina pa
triei, ale zidarului de case, ale ță
ranului cooperator, care s-a con
fruntat in acest an cu una dintre 
cele mai aspre toamne. Luați amin
te la concentrarea din laborator a 
savantului, obsedat de generoasa 
idee care să determine mai binele 
tuturor, priviți încordarea cu care 
se apleacă asupra cărții școlarul 
atras de orizonturile cunoașterii, a- 
propiați-vă cu respect de munca 
anonimă a gospodinei care mun
cește și ea, pentru ai săi. uneori 
două schimburi din trei, și veți a- 
vea, astfel, dimensiunea reală a 
efortului prin care, obligatoriu, tre
ce drumul spre mai bine. Este un 
efort logic, necesar — numai mun
ca le naște pe toate ! Este un efort 
asumat conștient. Este o aspirație 
în numele căreia sîntem obligați 
o dată la sacrificii. Noi știm insă 
altă cale nu avem de ales. Știm 
ai numai dacă pui de unde iei, 
nu poți lua mai mult decît pui ; 
dimpotrivă, trebuie să adaugi me
reu mai mult pentru ca să poți 
avea mai mult.

Drumul spre mai bine este capul- 
compas al noii noastre orînduiri, 
însăși rațiunea noastră de a fi și 
aspira. Este un adevăr care face 
parte din structura realității noas
tre socialiste. După cum la fel de 
adevărat 
nu pot fi 
tră decît 
îndîrjite.

Teza
de doctorat 
in adîncu!

La interogația privind un tablou 
succint care să dea o perspectivă 
asupra unei axiologii a specificului 
național, diversele categorii de oa
meni își vor da răspunsuri din cele 
mai diferite. în ce ne privește ne-a 
nemulțumit totdeauna difuzarea 
unor interviuri cu acei străini care 
la întrebarea „ce părere aveți des
pre noi ?“ răspund printr-un auto
matism comun turiștilor de pretu
tindeni : „ne-a plăcut frumoasa 
dumneavoastră țară". Noi nu sîntem 
un peisaj, ci un popor cu o viață 
distinctă, multimilenară. Răspunsu
rile insă depind enorm de calitatea 
intrebărilor, dar lipsa de spațiu a 
difuzării sau graba turistului nu 
pot fi admise ca explicații ale mul
țumirii cu care se înregistrează ast
fel de păreri. „Ce știți despre 
noi ?“ ar fi o întrebare mai modes
tă, chiar dacă-1 pune in încurcătu
ră pe oaspetele tău. Oare ar fi o 
calamitate dacă i-ai explica unele 
lucruri din care și unii oameni de 
la noi să înțeleagă că noi nu ne 
confundăm cu un spațiu 
oricît de atrăgător, ci cu 
siune spirituală ?

în ce ne privește, ne 
modului exclusivist de a 
că numai din artă, nu și 
ori că numai din viață, 
artă se pot deduce valorile repre
zentative ale specificului național. 
Este o axiomă faptul că de cind 
există și viață și cultură ele s-au 
influențat și condiționat reciproc.

Trebuie să spunem că orgoliul de 
a fi teoreticieni ai specificului na
țional nu-1 avem ; de aceea ne pu
tem pleca urechea și ochiul la sus
ținerile altora ; dar din cuvintele 
noastre, din observații și din lec
turile modeste ce le-am făcut, 
avem o perspectivă sau un mă
nunchi de idei care ne asigură

măcar o sumară viziune asupra a 
ceea ce înțelegem prin specific na
țional.

Prima ar fi că omul de la noi are 
o incredere puternică in eternita
tea vieții în univers, deci și in dăi
nuirea noastră.

Apoi întreaga noastră experiență 
și cultură evidențiază adevărul că 
românul nu se opune niciodată la 
faptul de a fi al cuiva, decît la

folclorică: „Fă binele și dă-1 pe 
apă !“.

Credința robustă în viața fără 
sfîrșit a poporului nostru il situea
ză pe omul de la noi într-o postură 
de acceptare, fără spaime și de îm
păcare in fața morții. Din credința 
populară rezultă că și dincolo de 
acest prag urmează o altă și altă 
poveste. Aceasta înseamnă că pen
tru noi nu există categoria atît de

COMUNIST DU OMENIE
o expresie scumpă a prezentului nostru

Gheorghe PITUȚ

geografic, 
o dimen-

opunem 
considera 
din viață, 
nu și din

acel mod de a fi al cuiva, care i-ar 
nega lui dreptul la existență liberă.

Din această atitudine defensivă 
s-au născut blîndețea și înțelege
rea lui față de existența demnă a 
tuturor.

Individualismul strimt al tipului 
occidental contrastează profund cu 
deschiderea omului de la noi spre 
un personalism colectiv. Călătorul 
singuratic sau ciobanul din 
numai cu turma lui se simt 
solidari cu cei rămași acasă, 
treaga lor societate.

Ideea de a face bine cuiva 
cut în cultura noastră populară o 
atitudine mai mult decît dezintere
sată față de avantajul ulterior ; in 
fața unui mod cu totul pragmatic 
de a trăi trebuie să sune foarte 
curios acest îndemn din literatura

munți 
mereu 
cu în-
a năs-

des vehiculată în culturile occiden
tale. anume aceea de neant. Pen
tru spiritul nostru neantul nu exis
tă. nimicul nu există.

Dacă de-a lungul întregii noas
tre istorii, 
este, cum 
sentiment . ..
manifestat printr-o dirză și perpe
tuă opoziție față de încercările al
tora de a ne domina — pe toată 
durata aceleiași istorii lipsesc sem
nele prin care s-ar putea dovedi 
apetitul nostru imperialist sau do
rința noastră de a-i asupri și do
mina pe alții.

Atît experiența noastră istorică 
multimilenară, cît și cultura româ
nă credem că sint greu de înțeles 
în absenta acestor valori amintite 
pe care le socotim printre cele din-

ideea de libertate (care 
spunea Eminescu, „un 
aproape religios") s-a

demnă, să ne 
sudoare si sa- 
mai bine. Nu, 
mai bine, in

nu 
că 
că 
că

e că cercurile de bucurii 
gravate în existenta noas- 
cu faptele muncii dăruite, 
eroice.

Iile TANASACHE

tîi caracteristici ale specificului na- 
țional, pentru că ele sînt pretutin
deni prezente atit în spiritualitatea 
noastră, cit și în viața de zi cu zi 
a poporului nostru. Tradiția lor n-a 
încetat niciodată. Dar așa cum spu
ne un mare^ poet englez din acest 
secol, 
poate fi 
ș-o ai, 
printr-o 
supune, 
simț al 
spune, cu 
cineva pentru a rămîne poet din
colo de virsta de douăzeci și cinci 

ani ; iar simțul istoriei presupu- 
perceperea trecutului nu numai 
trecut, dar și ca prezent ; șim- 
istoriei te obligă să scrii avind 
numai generația ta în singe, dar 

litera-

„nuT. S. Eliot, tradiția 
moștenită și, dacă vrei 
trebuie s-o dobindești 

grea strădanie. Ea 
in primul rind, 
istoriei de care, 
greu s-ar putea

pre- 
un 
aș 

lipsi

de 
ne 
ca 
tul 
nu 
și sentimentul că întreaga 
tură europeană de la Homer și, in 
cuprinsul ei, întreaga literatură a 
țării tale au o existență simultană 
și alcătuiesc o ordine simultană".

Desigur, virtuțile caracteristice 
poporului nostru, cum ar fi inteli
gența nativă, ingeniozitatea sau 
cunoașterea fenomenologiei materiei 
etc. sînt de luat în considerare, dar 
niciodată singure, în descrierea 
specificului național. Unii turiști 
străini sau oameni îndepărtați de 
țară își amintesc poate cu plăcere 
despre mititeii ce se prepară în 
bucătăriile noastre sau despre sar
malele cu mămăliguță, dar acestea 
n-au a face cu problema de care 
vorbim și nu sînt decît nostalgii 
culinare, Împotriva definirii cărora 
drept specific național vom fi în
totdeauna.
(Continuare in pag. a IV-a)

de cărbune
Aflindu-mă în Valea Jiului, 

în inima orașului Petroșani, in 
imediata apropiere a clădirilor 
impunătoare ale combinatului 
minier, am dat pe neașteptate 
de un muzeu retras și onest, 
asemănător unei case familiare 
ca atitea altele. Era Muzeul 
Văii Jiului. Am intrat cu inte
res in antreul strimt, ce ducea 
în încăperile liniștite, mobilate 
cu vitrine și rafturi pline de 
documente, obiecte, hărți, foto
grafii de epocă, sute și sute de 
mărturii elocvente ale proce
sului istoric pe parcursul că
ruia acest peisaj mioritic de 
odinioară, populat de oameni 
obișnuiti doar cu ciobănitul. a 
devenit. In anii asupririi capi
taliste, o adevărată „vale a 
plingerii". bintuită de setea 
scormonirii febrile a adincu- 
rilor.

Mi s-a părut atunci că peri
plul in acest muzeu minuscul 
valorează de fapt cit o bine do
cumentată lecție de istorie. O 
lopată tocită si ruginită, o in
stalație primitivă de salvare. 0 
lampă de miner de odinioară 
sau o fotografie de epocă măr
turiseau cît se poate de con
vingător despre acea suferință 
și dezumanizare care astăzi 
aparține din fericire trecutului 
și despre care am ascultat atl-

de CSEKE Gâbor

tea și atitea lecții In școală. 
Ajungînd însă la capitolul con
temporaneitate, simțeam că 
imaginația cel i ce a organizat 
acest lăcaș de ultură s-a oprit 
undeva, la jumatatea drumului, 
deși sînt convins că nu există 
muzeu în lume care să poată 
tine pasul, zi de zi, cu o reali
tate ce se schimbă cu atita re
peziciune și pe multiple pla
nuri, cum este realitatea socia
listă.

Aflindu-mă în fața ultimelor 
exponate m-am gîndit deodată 
la teza de doctorat a lectorului 
Kovăcs Jozsef. Poate că citito
rul acestor rinduri va spune: 
frumos, nimic de zis, dar ase
menea teze nu constituie de 
mult o mare raritate. In
tr-adevăr. Dar în zilele cind 
mă aflam la Petroșani, roadele 
unei munci de 12 ani prezen
tate în această lucrare au și 
început să se materializeze, 
constituind un exemplu eloc
vent al îmbinării organice a 
învățămintului cu cercetarea 
științifică și producția.

Cadru didactic la Institutul 
de mine din Petroșani. Kovăcs 
este unul dintre numeroșii in
telectuali crescuți; in anii socia
lismului. care, dacă este cazul, 
își consacră, pe lingă activitatea 
lor cotidiană, deloc ușoară, chiar 
și un deceniu intreg unor cău
tări științifice menite să con
tribuie la ridicarea cerinței for
mulate de partid — „Mai mult 
cărbune tării și propășirii ei !“ 
Nu este de mirare deci că acest 
lector universitar și-a ales ca 
temă pentru doctorat problema 
dificilă a mecanizării complexe 
a minelor carbonifere, mai pre
cis a realizării unei combine de 
abataj de concepție românească. 
De la bun început era conștient 
de faptul că eforturile umane, 
fizice au și ele o limită precisă, 
că sporirea productivității mun
cii trebuie să se bazeze in pri
mul rind pe știința și inteli
gența umană.

Kovăcs Jdzsef și-a ales cu 
grijă punctul de plecare ; a 
studiat toate soluțiile elaborate 
in diverse “țări in care exploa
tarea cărbunelui a înregistrat 
ritmuri de dezvoltare din cele 
mai intense. Cunoștea îndea
proape acele utilaje aduse din 
import, prin care‘am avut tem
porar impresia că am rezolvat 
definitiv problema. El și-a dat 
seama însă că condițiile noas
tre din subteran nici pe depar
te nu corespund celor din alte 
bazine, iar ceea ce în țările res
pective s-a adeverit a fi o so
luție ideală la noi a provocat 
specialiștilor și minerilor, nu o 
dată, multă bătaie de cap.

în urma primelor tatonări 
teoretice era necesară stabili
rea minuțioasă a condițiilor 
geolosice specifice de la noi din 
tară si găsită acea parte a uti
lajului deja existent a cărei re- 
proiectare ar putea aduce șan
sele reușitei. Un microcolectiv 
entuziast, compus din cercetă-
fContinnare in pag. a V-s)
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Știam că numai oltenii 
nu prea admit să-i vor
bești... ; am descoperit de 
curînd un moldovean — 
ieșean — bucureștenizat, 
care multe Iartă, numai 
șă-i vorbești pe moldoveni 
— nu 1 (Ca ardelean, am 
zis : bine, fie, treacă de la 
mine. Nu i-am vorbit nici 
pe unii, nici pe ceilalți). 
Dar, mai zice ieșeanul- 
bucureștenizat Vasile Preo
teasa, nu mă pot opri să vă 
spun ce-am pățit cu un 
moldovean de-al meu, ve
nit aici la „mașini electrice" 
șl ajuns sub îndrumarea 
mea. (Discutam despre ca
litate, cum se obține, ce 
bază de pornire are și la 
ce folosește). Așadar, un 
moldovean dintr-un sat cu 
douăsprezece case, citind 
prin cărțile de școală și de 
popularizare despre elec
tricitate, ia trenul de Bucu
rești și se prezintă la în
treprinderea de mașini 
electrice, unde se și apucă 
să învețe meseria. Cum 
învăța moldoveanul din 
acel sat cu douăsprezece 
case meseria ? ! Privea în 
jur. la cum lucrează alții, 
pină-1 dureau ochii; atunci, 
venea la șeful de echi
pă. ori la maistru, la Va
sile Preoteasa. Permiteți 
să-ntreb ? Mai toate fra
zele lui începeau cu acest 
permiteți, învățat nu de la 
armată, cl de la părinți. 
Era zestrea cu care părin
ții îl trimiseseră in lume : 
cind nu pricepi ceva, te 
duci la un om, spui bună 
ziua, și-apol : permiteți să 
întreb ? Acest moldovean 
i-a zăpăcit pe toți cu între
bările. A doua fază, după 
ce 1 s-a dat de lucru : Per
miteți să întreb dacă am 
reunit ? Au vrut să-l ducă 
la, eîte-o petrecere, nu s-a . 
lăsat ; i-aU prezentat - fete 
drăguțe, le-a povestit emi
siuni de la televizor, au rls 
alea să se prăpădească ; 
au rîs de naivitatea lui, 
firește... Era ținta multor 
glume, pină intr-o zi, cînd 
a început să ridă și el de 
„cum arătam într-o vreme".

Cei din jur au admis, în 
stirșit, că au de-a face cu 
un excelent meseriaș, min
te ageră, pregătire severă, 
mîini de aur. Băiatul aces
ta dintr-un sat cu două
sprezece case și-a construit 
un apartament in Capitală, 
s-a căsătorit cu o fată care

și ea muncește. Drumul 
parcurs de el, în timp scurt, 
nu prezintă nimic deosebit, 
nimic aparte, este drumul 
parcurs de zeci de mii de 
tineri — deosebită a fost 
numai înverșunarea cu care 
și-a însușit o meserie. Ca
litatea muncii lui de azi 
este asigurată de o calitate 
umană, pe care și-a dobîn-' 
dit-o prin bun simt, curio
zitate și ambiție dusă pină 
aproape de limită.

Cu întrebările (fără for-
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trebuie să ai o bază pen
tru această calitate, un 
punct de pornire, familia, 
școala, primul colectiv de 
muncă, să fii teren priel
nic... Nu-i plac, nu-i inspi
ră cine știe ce încredere 
oamenii care nu se plimbă 
la aer curat, fie și numai 
prin parcuri (el, băiat de 
la țară ajuns la bloc, nu 
concepe să nu întîrzii pe 
aleile unui parc), oamenii 
care nu se duc la filme (ar 
vedea și două, trei pe zi),

singură întrebare : De ce 
pleci. Costică ? ! Sigur, ex
plicații de adio se pot găsi. 
Mai rămîne obrazul...

Cînd cineva spune că a 
pornit în viată de la zero, 
de la nimic, parcă îți vine 
să-l contrazici, a existat, 
totuși, ceva, măcar voința 
și puterea de muncă, ceea 
ce nu e puțin. Formularea 
succintă și atît de expresi
vă se rezervă mai mult la 
cheltuielile de ordin mate
rial. Vasile Preoteasa a

cursuri l-au obligat să 
ajungă acasă destul de tîr- 
ziu, seară de seară. Pe lin
gă ratele la casă, au venit 
și altele. De unde, o con
cluzie neașteptată; „în

SA NU PRECUPEȚEȘTI NIMIC
In folosui colectivității

CARE TEA FORMAT
afirmă, prin faptele lor, tineri 

dintr-o mare uzină bucureșteană

mula : permiteți). Iscodind 
mereu, făcînd și vă- 
zind, s-a format ca me
seriaș de elită, lăcătuș, șef 
de echipă și Constantin 
Tudor, de loc din Teleor
man, satul Comoara (de 
unde și-a adus și nevasta, 
o știa din școală, voia să 
fie sigur că nu se-nșeală, 
s-o știe el de cînd era 
mică...). Pentru anii lui, 
treizeci și unu, e destul de 
grav, o mai dă și pe zîm
bet, discută, știe povești, 
dar îți lasă impresia că 
atunci cînd stă la taclale 
stă ca pe ghimpi, optspre
zece oameni în echipă, ma
joritatea tineri, plan de lu
cru încărcat, casă, nevastă, 
doi copii, treburi obștești, 
nu-i ușor. Calitatea nu se 
obține prin dispoziții, nici 
intr-o școală sau împreju
rare anume, ci în viața de 
fiecare zi, cu toate situa
țiile •!, prevăzute și nepre
văzute, cu instruire, exa
mene, reușite și infrîngeri,

care nu pun mina pe o 
Carte.

Din 1970 de cînd lucrea
ză el aici, uzina s-a dez
voltat mult pe „același 
petic de loc" — întelegînd 
prin aceasta : producția 
mărită pe același spațiu, 
diversificare, asimilări, teh
nologii moderne — s-au 
făcut Investiții bănești se
rioase, dar nu s-a ajuns la 
calitate în producție decit 
prin calitate umană ; cu 
moldoveni, olteni și bucu- 
reșteni înverșunați in a 
pune întrebări. Cu pricepe
rea și conștiinciozitatea lut, 
Constantin Tudor ar face 
față cu succes la oricare 
altă uzină modernă (alții 
au plecat în industria aero
nautică). El nu pleacă, nu 
Se poate desprinde de oa
menii de-aici. cărora le-a 
pus nenumărate întrebări, 
i-a sîcîit, i-a „omorît" pînă 
a prins meseria. Ce s-ar 
face, dacă ei, văzindu-1 
gata de drum, i-ar pune o

pornit de, la zero tn sensul 
că, intr-adevăr, nu avea ni
mic a! Iul, doblndit prin 
strădania de fiecare zi, 
avea. în schimb, un mare 
necaz : de pe urma unei 
gripe s-a ales cu o afec
țiune la ochi, și doi ani n-a 
mai putut .citi, n-a mai pu
tut munci, totul părea dat 
peste cap. Cu medici, cu 
medicamente, cu voință — 
situația s-a restabilit și 
omul a venit la mașini 
electrice să-nvete strungă- 
ria, tocmai strungăria, care 
cere privire ageră. A fost 
ca un pariu cu el însuși, a 
reușit, l-a ciștigăt. Cînd a 
isprăvit eu școala profesio
nală, s-a înscris la liceul 
seral. Cînd Și-a luat ne
vastă, și-a construit apar
tament in Drumul Taberei 
și a intrat Ia rate. Pînă la 
cei treizeci și șapte de ani 
pe care-i numără, seralul 
și ratele l-au dominat tim
pul liber și bugetul. Școala 
de maiștri, alte școli și

cluzie neașteptată; 
condițiile astea n-ai cum 
să nu te faci om serios !“...

E un punct de vedere, e 
și puțin haz de necaz, ar fi 
fost mâi simplu să fi învă
țat la zi, la timpul potrivit, 
iar bugetul să-i permită 
apartament și mobilă și 
celelalte — fără rate, ar fi 
fost mai simplu, n-a fost 
chip — și-atunci spunem : 
e bine și așa, ne-am ales 
cu ceva pe viață, cu o me
serie. cu o casă, am mun
cit pentru fiecare capăt de 
ață, asta nu se poate să nu 
marcheze un om... Acum, 
a scăpat și de seral și de 
rate, parcă lipsește ceva, 
de ! obișnuința... Acasă tot 
tirziu ajunge, așa ajung 
maiștrii, tirziu, dar asta — 
numai în... primele trei 
decade ale lunii ! în rest, 
ce mai, boieresc. Băiatul 
lui, Gabriel, acum elev in 
clasa a IX-a la liceul in
dustrial, . n-are să mai por
nească de la zero, exclus ; 
„singura rningîiere e că nu 
va fi absolvit de greutăți", 
mai rămin destule și pen
tru el, „care să-J țină treaz 
și cu picioarele pe pămint".

Cu oamenii aceștia care 
pun întrebări, locuiesc la 
bloc, se plimbă prin parcuri 
visind la cimpul de-acasă, 
în primăvară, învață la 
seral și plătesc rate — aici 
la mașini electrice se dă o 
producție tot mai competi
tivă. Ei sint prezenți in 
lume prin motoare, apara
te electrice etc. Și-n toată 
lumea se evaluează produ
sul, e bun, sau nu, e bun, 
merge, ii merge faima — 
cine mai are timp și răb
dare să se întrebe cum or 
fi arătînd oamenii din min
tea și miinile cărora a ieșit 
acel produs ? Cine sînt ei ? 
Sînt toți aceșt.1 oameni de 
ispravă moldoveni, olteni, 
ardeleni, porniți spre marea 
industrie din sate cp două
sprezece case, cu două sute 
sau două mii, ageri, ambi
țioși, glumeți, năzdrăvani, 
gravi, duioși, pasionați — 
oameni noi, crescuți în spi
ritul muncii și al răspun
derii față de muncă, față 
de colectivitatea care i-a 
format.

Nicolae TIC

a-
in 
de

șe profila la orizontul bu
zelor lui. Toți erau niște 
lichele : șeful era afeme
iat. grobian, adjunctul șe
fului era intrigant, adjunc
tul adjunctului carierist 
ș.a.m.d. Urmărindu-i im
perturbabilul rechizitoriu 
nu era greu să descoperi 
că singurul personaj din 
întreprindere. demn de 
dreptul la o statuie, era el. 
El, care, cum ne asigura

problemele respectivei u- 
nități economice. erau 
mulți din cei pe care doar 
cu o zi în urmă ii prezen
tase în cele 
lori. Acum, 
țel ușor ros 
de zor cele 
competenții, 
ții" pe care îi tocase mă- 
runt-mărunt. ieri. în tren. 
M-am interesat mai în
deaproape de individ. Cu

mai negre cu- 
într-un carne- 
de vreme, nota 
spuse de „în
de nepricepu-

Cînd într-o lucrare de fic
țiune numărul coincidențe
lor este prea mare, ești ten
tat. de obicei, să-l suspec
tezi pe autor de artificiali
tate. Cînd, în viată, coinci
dențele se succed, mai ales 
nefavorabil pentru „per
soana in cauză", se spune 
că are ghinion, că o pin- 
dește piaza rea. Coinciden
ța a dus și la scrierea 
cestor rînduri...

Călătoream, cu vreme 
Urmă, într-un vagon
clasa a doua, spre orașul 
M. în compartiment 
meni 
care 
fiică, 
peri, 
unei 
ales atenția un ins cam ro
tofei. cu capul ca un balon 
bine umflat, luminat de un 
început de calviție. Cel 
mai vorbăreț din comparti
ment. Nici un subiect nu-i 
era inaccesibil. Cu o anu
mită intimitate insinuată 
în cuvinte, omul părea a- 
toatecunoscător. Si calm. 
Mai ales, calm. Pină cind, 
prin meandrele clasice ale 
discuțiilor purtate în tren, 
a venit vorba si de locul 
său de muncă. Ei, cite 
avea de spus ! Și în ce fel! 
Cifre și nume de oameni 
sș întreceau la gura lui. 
Forfeca, în ritmul roților de 
tțen. faptele din între
prinderea unde lucra. Ni
meni din cei investiți 
cu conducerea întreprin
derii nu era capabil, com
petent. Toți erau niște 
„nechemați". Locul în care 
muncea se afla, după cum 
cu panică o spunea, in pra
gul prăpastie!. De la pro
blemele competenței profe
sionale ale șefilor ca și ale 
colegilor, tipul trecea cu 
aceeași dezinvoltură si ne- 
cruțare la problemele vie
ții personala ale acestora. 

y^Un adevărat Turn Babei

oa- 
diferiți : o bătrină 

se întorcea de la o 
din Capitală, doi ti- 
pare-se. la începutul 
idile... Atrăgea mai

Palavragiul
tren

pe noi. întîmplătorii Iul 
convorbitori, „era decis, ce 
decis — hotărît !“ s-o rupă 

și 
de

definitiv „cu 
să-și aleagă 
muncă.

Coincidenta 
îndreptam cu

cloaca" 
alt loc

măfăcea că 
treburi spre 

acea întreprindere, atît 
calomniată, din orașul 
Mai mult, îi cunoșteam 
multă Vreme și bine 
cîțiva dintre cei pictați 
cuvinte dure, caricaturizați 
pină la a-ți naște revolta 
de volubilul și rotofeiul 
individ. M-am abținut să 
i-o spun, cu speranța unei 
noi coincidențe. Care s-a și 
întîmplat. Am avut surpri
za să-1 aflu a doua zi, — 
așezat intr-un scaun mai 
pe la coada mesei lungi a 
sălii de ședințe a respecti
vei întreprinderi, unde se 
discutau probleme de fond 
ale muncii de aici — și 
pe omul meu din tren. 
Parcă avea în priviri un fel 
de panică. Nu mă uita
se. Nici eu nu îl uitasem, 
în fața lui, exnrimîndu-se 
cu competență și in cu
noștință de cauză despre

• 1MMB....—

de 
M. 
de 
pa 
in

ce se ocupă ? Ce fel de om 
este ? „Este un om șters, 
fără personalitate, mi s-a 
răspuns. Unii ii suspectea
ză chiar de slugărnicie. I 
se spune «Tovarășul aveți 
dreptate»". „Nu se poate, 
am replicat eu. L-am cu
noscut din întîmplare și 
mi s-a părut a fi înzestrat 
cu un spirit deosebit de 
critic, necruțător chiar" ; 
„N-ai dreptate ! Este unul 
din cei mai blînzi oameni 
pe care i-am intîlnit", m-a 
asigurat 
prinderi.

Dornic 
lucrurile 
m-am apropiat mai tirziu 
și de omul meu din tren. 
„Mj s-a părut, in tren, că 
aveți multe lucruri de o- 
biectaț calor cu care lu
crați, l-am spus. Ați fi 
putut-o face acum". Omul 
mă privea clipind mărunt 
din pleoape. „N-ați făcut-o 
și n-o faceți din teamă 
l-am 
du-mă a nu-i pricepe țro- 
murul fin al 
preferat să-mi 
accelerînd doar

șeful acelei intre'
să-mi lămuresc 
pină la capăt.

întrebat, prefăcîn-
buzelor, A 

răspundă 
clipitul

PERSONAJE SI IPOSTAZE
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• Răspundere pentru 
viitor. ‘MLt Putem decit să iim de 
acord cu corespondentul nostru, lt. 
col. Mircea Cozma, de la Inspecto
ratul județean Iași al Ministerului 
de Interne, atunci cînd subliniază că 
„lenea, care nu-i deloc pe placul 
poporului român, trebuie repudiată 
ca o gravă faptă antisocială". Re- 
ferindu-se la cazuri concrete de 
adolescenți găsiți — Ia ora cind ar 
fi trebuit să se afle la școală — in 
baruri, cofetării, -săli de jocuri me
canice. autorul scrisorii se declară 
indignat de faptul că acum, in anul 
1980, mai poți întilni „Elevi scăpati 
de sub supravegherea părinților, a 
diriginților, a profesorilor, umblind 
brambura pe străzi, irosind prețio
sul timp ce le este afectat și asi
gurat pentru a învăța carte. Elevi 
care, obișnuindu-se cu „micile" ab
sente de la școală, pot lesne urma 
același drum și-n viată. Elevi care 
trebuie astfel educați incit să nu fie 
niște veșnic „absenți nemotivati" și 
în viată. Căci continuitatea idealu
rilor noastre o asigură tocmai edu
cația prin muncă și pentru muncă 
— virtutea cea mai de preț a unui 
popor, care-i conferă înflorire și 
nemurire. Aceasta înseamnă ade
vărata răspundere pentru viitor".

M-am întllnit ne stradă 
cu un cunoscut. M-a sur
prins văzindu-l abătut, fră- 
mîntat de ceva, „Ce e cu 
dumneata ? l-am întrebat, 
Ce-ai pățit ?“ Și îmi poves
tește, telegrafic, că șotia 
lui, care așteaptă un copil, 
nu ș»a simțit bine și. atunci 
s-au alarmat, au fugit la o 
policlinică, unde i-a intlm- 
pinat un medic grijuliu, 
amabil, Îndatoritor. Consul
tul ș-a făcut rapid și com
petent și ei s-au liniștit. 
Nu era nimic grav, „Și a- 
tunci de c® est' abătut il 

"hrtreb nedumerit, „l-am 
sțfîhs meditmlțti mina -- 
imf spurm — și i-am mul-1 
țumit. din inimă. Și el mi-a 
replicat, continuind să zim- 
bească. că ...podul casei lui 
geme de mulțumiri, 
lăsat stană de piatră, 
închipui așa ceva ?“ 
închipui, din păcate, 
scurtcircuite pe firul vieții 
normale, al vieții da mun
că. de satisfacții sau insa
tisfacții colectate pe par
cursul unor eforturi con
structive deosebite, care ne 
privesc pe fiecare si ne toți 
la un loc.

Făurim uzine și fabrici, 
ne confruntăm cu probleme 
științifice și tehnice com
plicate. ne lăsăm cuprinși 
de bucuria rezolvări) aces
tor probleme ; ne Iă*ăm le- 
gănați de bucuria faptului 
că simțim alături umărul 
tovarășilor noștri de mun
că animați de același flux 
al voinței de a merge me
reu înainte. Avem de lup
tat, in același timp, cu greu
tățile construcției noastre 
interioare, cu perfecționarea 
noastră umană. Este o epocă 
eroică, a amplelor desfășu-

M-a 
îti 

îmi 
Sint

rări de forțe umane și mate
riale menite să consolideze 
demnitatea cucerită cu sa
crificii imense — a fiecă
ruia și a tuturor la un loc, 
libertatea fiecăruia Si a 
tuturor, 'intr-o atmosfe
ră de muncă nu întot
deauna lipsită de aspe
rități. de greutăți, de încor
dări izvorite din giganticul 
proces al creșterii. Dar

a vieții noastre, fragmente 
din vechea magmă a men
talităților socotite, pe drept 
cuvint, anacronice. Oameni 
cărora le-am încredințai 
părți din răspunderea ge
nerală pentru a acționa in 
sensul intereselor generale 
izbutesc, printr-o metamor
foză nefastă șl subtilă, să 
transforme aceste îndatoriri 
in privilegii personale. Este

„Podul casei 
mele geme 

de mulțumiri..." 
...și ar vrea să geamă de 
„atenții66 sub orice formă

in acest 
creator, 
nobilă a 
apar pe 
de umbră cărora nu Întot
deauna le acordăm impor
tanta cuvenită.

Fapte, aparent minore, 
purtătoare de semnale de a- 
larmă. Prin cumul însă, ace
le mici semnale de alarmă 
iși încetează brusc sunetul și 
ne trezim consternați în 
fata accidentului moral. 
Acest accident, disecat, ne 
dezvăluie o istorie compli
cată. semnificativă, demon- 
strindu-ne că. alături de 
noi, încă mai stăruie, răs- 
pîndite în masa de lumină

trepidant proces 
purtînd amprenta 
marilor înfăptuiri, 
neașteptate conuri

o deturnare a încrederii so
ciale. mascată de un înve
liș de principii ad-hoc con
stituite, readucînd în amin
tire mentalități feudale, nu 
ușor de depistat și eradicat. 
Dialoguri, catifelate de um
bra in care viețuiesc, ni le 
semnalează uneori ; „Mă 
ajuți ? Te ajut" ! „îmi faci 
un bine ? îti fac un bine" ! 
„Mă servești? Te servesc!". 
Său, ca în cazul amintit la 
începutul acestor însemnări, 
pretenția obraznică, disimu
lată sub zîmbet : „Dragul 
meu, podul casei mele 
geme de mulțumiri".

Și acum. între noi : cu ce 
ai vrea, dumneata, să ai

• Sub ochii opiniei pu
blice Pornind de la ancheta 
„Turnanta periculoasă a căpătuielii" 
din „Scînteia" nr. 11 858. corespon
dentul nostru Petre Țigănuș, din 
Buzău, str. Independenței 4. solici
tă, cu argumente bine întemeiate, 
ca judecarea de către tribuna! 
a unor cazuri mai semnificative, 
cum este cel al „eroului" res
pectivei anchete, Vasile Nicolae, 
și al complicilor săi, să se 
desfășoare în cluburile unor în
treprinderi sau la case de cultură, 
în prezenta oamenilor muncii, sub 
ochii oniniei publice, unele dintre 
ele urmind a fi chiar filmate pen
tru ca secvențele mai încărcate de 
tîlc să fie prezentate ia televiziune. 
„Ar fi o lecție de înaltă Valoare 
educativă — conchide pe drept cu- 
vînt autorul scrisorii — nu numai 
pentru cei în cauză, „ci și pentru 
alții care, eventual, s-ar simți ten
tați de mirajele unei vieți lesnicioa
se, la marginea societății, viață ce 
duce inevitabil la rostogolirea pe 
toboganul hoției și viciilor".

• O vină deloc neglija- 
bilă Are deplină' dreptate citito
rul nostru Dumitru Demetriad, din 
București, str. Săgeții nr. 4. cînd 
cere ca, în anumite cazuri penale, 
să fie trași lă răspundere nu numai 
cet direct 
aflîndu-se 
posturi ce 
la timp a 
în plus și 
cesare, favorizează.
rea ochilor" sau prin „tăceri" com
plice. săvîrșirea unor fapte incom
patibile nu numai cu etica și echi
tatea socialistă, cl și cu înseși legile 
tării. Legi care — după cum subli
niază tovarășul Demetriad — ar 
trebui cu atit mal mult respectate 
și aplicate de către cei ce. prin în
săși învestitura lor socială, prin 
funcțiile pe care le dețin, au și 
înalta îndatorire de a fi promotori 
neabătuți ai legalității.

vinovați, ci și cei care, 
în unele organisme și 

le-ar fi permis curmarea 
neajunsurilor, posedînd 
cunoștințele juridice ne- 

prin „închide-

pleoapelor. „Și cînd intențio
nați să schimbați locul de 
muncă ?“, am perseverat 
eu. De data aceasta nu a 
mai clipit. M-a privit, par
că brusc electrocutat de 
întrebare. Apoi a devenit 
mieros : „In tren cite nu 
spune omul ! Ca să treacă 
vremea I Cum să schimb 
locul de muncă ? Dumnea
voastră n-ați văzut ? Avem 
un colectiv bun. Sint oa
meni pricepuți. Iar șel'ui, 
șeful... Ați văzut șl dum
neavoastră 1“ Și s-a oprit.

L-am privit încă o dată 
Îndelung. Ca să nu-1 uit.

...Am găsit zilele acestea 
în carnetul de documenta
re. pe lingă multe cifre 
care concentrau eforturile 
acelui harnic colectiv al 
întreprinderii din orașul 
M., notate cuvintele : „Pa
lavragiul din tren". Le no
tasem cu gindul să aștern 
cindva cîteva rînduri de 
stigmatizare a unor ase
menea specimene. Am a- 
minat să o fac, zicîndu-mi 
că nu merită. Dar, ducin- 
du-mă aseară la frizer, o 
voce de la scaunul din 
dreapta se voia neapărat 
auzită. Era a 
conversa cu 
precis, se 
alți client!.
clientului. Știa atîtea des
pre viața lor. Iar clientul, 
ascunș dună coroana de 
săpun, se grăbea să dea a- 
mănunte, Forfecindu-și șt 
el colegii. Constatînd. deci, 
că „Palavragiul din 
are frați unde vrei șl unde 
nu vrei, mi-am zis că to
tuși este bine să vi-1 în
fățișez. Și am făcut-o. 
Poate, dintr-o coincidență, 
vor citi și ei aceste rin- 
durl. Și, negreșit !, vor avea 
de discutat ore în gir des
pre autorul lor. Că doar 
știu ei...

frizerului. Se 
clientul, Mal 
interesa de 
colegi de-ai

tren'

Nicolae DUAGOȘ y

— ■
podul plin ? Și de ce să-J \ 
ai plin cu „altceva" cind, 
pentru munca si competen
ța dumitale, ești răsplătit 
cu parte din efortul gene
ral, după posibilitățile ac
tuale ale societății ? De ce 
această in cercare de furt 
ordinar din munca altuia — 
căci, oricum i-am spune, 
furt este 1 — de ce acest ri» 
coșeu de la răspunderea în
credințată. cu scopul de a-ti 
rotunji avuția personală 
pesțe limita echității. De 
unde această concepție pri
mară, rapace, intlinită, cite- 
odată, de-a lungul eșafo
dajului social care, prin 
semnul superior al timpu
lui nostru socialist, o ex
clude organic, ca pe o gre
fă imposibilă ?

Accidentul moral trebuie 
prevenit prin izolare la pri
mul semnal de alarmă, prin 
luare fermă de poziție. 
Semnale de alarmă, amin- 
tindu-ne că nu totul este 
încă perfect, in ciuda do
rinței noastre fierbinți de 
perfecțiune, că in iureșul 
nostru spre viitor apar de
seori și reziduuri din ve
chea societate sub forma 
unor mentalități capabile 
să reînvie in acele colțuri 
ale casei noastre scăpate de 
iradierile intransigenței co
lective. Gimnastica oribilă, 
care nu cere efort fizic, nu
mită printr-o perifrază „a 
mișca din urechi", poate fi 
eradicată numai prin efort 
colectiv de opinie, menținut 
continuu ca baraj inflexibil 
în calea abaterii de Ia dru
mul drept. O terapeutică 
socială complexă, indicînd 
că este infinit mai bine să 
previi decit să vindeci.

Dionisle SINCAN

dacă-i fericea pe locuitorT^ 

de la fașă la barbă albă, 
chiar dacă atirna cite o 
cruciuliță de gitul fiecărei 
viețuitoare din bătătură, să 
le poarte noroc, și tot i-ar 
mai fi

Dacă 
nu. la 
tunel...

Dacă 
din jur ar fi deschis ochii, 
la timp... Or. iată cum sună 
„caracterizările" obținute 
de la locul de muncă al 
citorva din autorii „cruciu
lițelor de Ierusalim" con
fecționate oe sub mină, din 
aluminiu furat, eloxate pe 
sub mină, sub firma și cu 
materialele cooperativei, 
distribuite Ia preț de spe
culă si in condiții de spe
culă de un individ la fel. 
fără scrupule. Pentru Vasile 
Victor: „este apreciat, cu o 
bună comportare la locul de 
muncă". (La un mai stră
lucit „certificat de bună 
purtare" nici nu spera omui 
care „magnetiza" cositorul 
și aluminiul magaziilor pe 
unde treceau ! n.a.). Pentru 
Georgescu Tiberiu : „are o 
bună pregătire profesiona
lă, este conștiincios, 
plinat", (Da, foarte 
știincios" cu munca 
miciliu, în beneficiu 
priu, 
n.a.), 
rian : 
sni^it 
văzut 
n.a.l.
„Este 
tit si 
comportare față de ceilalți 
tov." (Halal ..comnortare 
fa'ă de ceilal‘i tov.“ 1 n.a.l.

Se spune că somnul ra
țiunii naște monștri. Dar 
pierderea busolei unei 
existente demne. tentatia 
pentru banul învîrtit si ivit 
d<n necinste, poftele hră
părețe, exacerbate, oare ce 
nasc ?

mânui nu i-a trăznit pînă 
acum să semene... cruciu
lițe. Și erau la vedere, 
atunci, in magazie, vreo 
10 000, din aluminiu, elo- 
xate. Ba, o parte din „mar
fă" fusese chiar ambalată I 
Așadar, nedumeriri pe toa
tă linia. Tocmai de aceea 
privirile s-au întors spre

Dacă...
Dacă nu era, nu se po

vestea, spune zicala. Nu
mai că ceea ce urmează 
este, din păcate, o poveste 
adevărată, 
magazie de

. sului nr. 5, 
București, 
greu, de la _ ------ . —.
Olteanu Gigei, rhatrițer, vecinul Stan Iliuță... O vi- 
Olteanu Marian, lăcătuș, 
Olteanu Dănuț, conducător 
auto. „Ce tot faceți voi 
acolo ?“ s-a arătat curioasă,!
într-o zi, nevasta lui Ol
teanu Gigei. „Ia. lucrări 
urgente de serviciu. Si 
nu-ți mai băga nasul unde 
nu-ți fierbe oala", a repe- 
zit-o bărbatul.

Poate că lucrurile ar fi 
rămas aici, dacă...

Dacă lucrători de miliție 
din colectivul căpitanului 
A.M., de la sectorul 3. nu 
și-ar fi pus și ei întreba
rea : „Cam ce soi de ate
lier s-o fi deschis pe Irisu
lui nr. 5 ? Cum de cei in 
cauză „neglijează" să mon
teze firma de rigoare și- 
lămuritoare ?“. Descinde
rea necesară și. cei trei 
Olteni, plus un vecin — 
Stan Iliuță. de pe Irisului 
nr. 6, sînt surprinși în vîrf 
de producție.

— Ce faceți aici ? se re
petă, firesc. întrebarea.

— Ia, niște fleacuri, 
dau din colț in 
patru.

— Adică 1
— Uitați... cîteva 

de... cruciulițe...
„Lucrări urgente 

viciu ?“. Olteanu 
este încadrat Ia cunoscuta 
întreprindere „23 August". 
Nu s-a prea auzit ca aceas
ta să se fi reprofilat pe... 
fleacuri. Olteanu Marian 
este lăcătuș Ia întreprinde
rea „Progresul". De prisos 
să mai spunem că nici aici 
nu s-au dat ca indicatori de 
plan cele... sfinte. Olteanu 
Gigei e matrițer la un 
C.A.P. in solele căruia ni-

Deci : într-o 
pe strada Iri- 
sectorul 3 din 
trudeau din 

o vreme, frații 
Gigei,

Marian,

o
colt cei

mofturi

de ser-
Dănuț

zită și la acesta acasă, și se 
constată că și in ograda 
lui „creșteau" cruciulițe 
din aluminiu eloxat. Cind 
se trage linie, se dove
dește că în atelierul cu 
pricina fuseseră confecțio
nate multe zeci de mii de 
cruciulițe.

— Acum s-o luăm pe în
delete, își încep meseria 
oamenii ordinii publice. 
De unde făceați rost de 
aluminiu ?

In acest moment, unuia 
din cei patru îi scapă — 
drept scuză ? drept apă
rare ? drept semn de tar
divă dezmeticire cu min
tea de pe urmă ? — pri
mul dacă : „Dacă nu era 
Vasile Victor nu ajun
geam aici".

Cine-i Vasile Victor ? 
O vreme a lucrat ca mun
citor necalificat la între
prinderea de cabluri elec
trice București. Mai exact, 
pină în ziua cind este im
plicat in furtul unei în
semnate cantități de cosi
tor. Normal, este dat afară. 
El nu pune la inimă ne
cazul ăsta și întră munci
tor necalificat la una din 
magaziile întreprinderii de 
construcții metalice și pre
fabricate de oe Șoseaua 
Viilor 3-5. București. E 
adevărat — nu pe post de 
gestionar. Dar. tot la mie
re ! Incit, instantaneu 
pui întrebarea : „Dacă 
marii lui socoteau că 
mina de care s-a licit 
sitorul se poate lini 
altceva, și deci nu-i cazul 
să dai liberă trecere in 
stup unuia cu asemenea

năravuri, oare nu se bloca 
drumul pînă aici ?". Nu 
încape nici o îndoială că 
acesta ar fi fost rezultatul. 
Din păcate — o spunem cu 
dreaptă indignare ! — des
tui sint acei care, atunci 
cind e vorba despre soarta 
bunului obștii, dovedesc o 
larghețe revoltătoare. îl 
apucă așa o criză de uma
nism fără leac, de mai-mai 
iți vine a crede că și-au 
greșit vocația, că postul de

inutili alți dacă nu «-ar 
mai rosti.

Deci, furnizorul de alu
miniu, din magazia între
prinderii de construcții me
talice și prefabricate, era 
Vasile Victor. Cei trei frați, 
ajutați de complicii lor, 
trăgeau mașina la scara 
magaziei statului și se în
fruptau după poftă. Că a 
sosit momentul ca nu nu
mai hoțul, dar și unii 
oameni din întreprindere

nea legii este mai puter
nică. Tentația care i-a pier
dut pe multi ÎI va marca și 
pe Brătoi Dorel. El se con
sacră executării matriței cu 
un zel demn de o cauză 
mal bună. întreprinzătorii 
solieitanți îi fluturau pe 
sub nas posibilitatea de cîș- 
tig cum ai ademeni și ai 
scoate din minți un dulău, 
cu un ciolan cu măduvă. 
Acum, la clipa „regretelor 
sincere", scuza că „nu

— De ce era nevoie de 
așa ceva ?, au întrebat lu
crătorii de miliție.

—- Nu strica la preț șă se 
creadă că „obiectele" vin 
direct de acolo, de la... 
mormîntul sfint.

Mă rog. întortocheate și 
dubioase sînt afacerile cu 
marfă de această factură! 
Or mai fi pe ici pe colo și 
creduli care se lasă prinși 
în plasa unei atari recuzite 
de duzină. Cum se știe.

O afacere de aur
cu cruciulițe de tinichea

iti 
mai 

de 
co

și

„mama rănitilor" li 
cuveni din oficiu. Așa li 
s-au muiat inimile și cind 
a fost cazul să decidă în 
privința lui Vasile Victor. 
Treaba cri cositorul, de 
dincolo ? Ei, o fi luat și 
omul vreo picătură, să li
pească o tigaie ! Si apoi, o 
pîine tot trebuie să rnă- 
nînce undeva ! în primul 
rînd că nu era vorba des
pre o picătură, pentru lipi
tul unei tigăi. La proce
sul intentat avea să se do
vedească că furtul se ri
dica la zeci de kilograme 
de cositor. S-a interesat 
cineva, de la noul loc de 
muncă al lui Vasile Vic
tor, despre acest lucru ? 
Nimeni. Dovada : a fost 
încadrat tot la magazie, 
cînd, o pîine putea foarte 
bine să ciștige și în alt 
post Dacă n-am mai in- 
tilni asemenea gură cască 
în destule locuri, multi și

să răspundă de vraiștea de 
de la sus-numita maga
zie, e limpede ca bună 
ziua. Poate așa vor învăța, 
pentru totdeauna și alții, 
că în gestionarea averii 
tuturor nu se admite nici 
cea mai măruntă 
jonță.

Prima verigă, 
omul care procura 
ria primă. Cum și i 
am văzut.
s-ar închide însă cu o sin
gură verigă!.,. Pentru „pro
cesul de producție" amin
tit era nevoie și de scule 
adecvate, tn principal, de 
o matriță de precizie. Ma- 
trițerul familiei Olteanu 
nu-și asumă răspunderea 
și, în consecință, apelează 
la... colaboratori. Dacă cel 
solicitat — Brătoi Dorel, om 
al muncii Ia cooperativa 
„Metalocasnica" — ar fi a- 
vut tăria să reziste, atunci...

Dar nu. tentația de cîștig. 
din aranjamente la margi-

negii'
așadar, 

i mate- 
de unde. 

Dacă cercul

mi-am dat seama la ce ar 
folosi o asemenea unealtă" 
ajută ca un strănut la vin
decarea de... bătături. Omul 
cu capul pe umeri gindește 
înainte la ceea ce i-ar pu
tea aduce pierderea capu
lui. Degeaba te izbești de 
toți pereții după ce ai fost 
prins cu șoalda. după 
vezi că nu ți-a mers. Ma- 
trițerul în cauză putea să 
stopeze încă din fașă un 
act infracțional, tn virtejul 
căruia i se propunea și lui 
să intre. Lăco — ia însă l-a 
pierdut și. odată cu uneal
ta durată cu miinile 
pentru scopurile 
scrupule ale fraților Oltea- 
nu, devine și el o unealtă 
în miinile acestora. Astfel 
incit, duoă ce s-a ștan'at o 
primă „tranșă de produc
ție". aceștia îi cer complice
lui lor să se facă luntre și 
punte și să iasă din matri- 
tare. pe cruciulițe, și cu- 
vintul „Ierusalim".

ce

destule păsări pre limba 
lor pier. Important e aici 
că Brătoi Dorel se execută 
prompt. Pentru care motiv, 
are cine să se ocupe de a- 
cest lucru.

Uneori însă, cercul nu se 
închide nici cu două verigi. 
După cum va constata mi
liția în continuare, nici 
chiar cu trei. A treia verigă 
in lanț a fost eloxarea cru
ciulițelor ieșite direct din 
atelierele Ierusalimului a- 
flat pe... strada Irisului nr. 
5. Eloxare la care își aduce 
„contribuția" un alt om al 
muncii, cooperator la a- 
ceeași „Metalocasnica". și 
anume Georgescu Tiberiu. 
Cooperator cu munca Ia do
miciliu care. Ia propunerea 
în cauză, nu zice nu. ci 
dimpotrivă : „Se face, mal 
ales că-ml dați 0.50 lei de 
bucată 1“ Scurt, precis, fără 
tocmeală. Pentru tranșa I, 
de 10 000 de bucăți cruciu-

lițe eloxate, se alege cu 
5 000 de lei. Bani peșin, 
neimpozabili, mai puțin cu
rați, din două motive : 1. 
pentru că angajase o lucra
re pe sub mină, fără nici 
o formă, „plapumă" fiin- 
du-i firma cooperativei: 2. 
pentru că a executat-o cu 
materialele cooperativei, 
ceea ce nu i-a adus prea 
mari mustrări de conștiin
ță. Dovada — și-a mai ono
rat neonorabilii clienti, în 
aceleași condiții dinainte 
stabilite, pină cind a ve
nit și momentul „regrete
lor sincere".. Formulă care 
în atari împrejurări n-are 
puterea să-i scoată basma 
curată pe indivizii ce s-ara
tă smeriți doar la ananghie. 
Cît se țin bine în șaua a- 
facerilor necurate, zburdă 
și sfidează pe oricine și 
orice lege. Sint clipele lor 
de prosperitate. în care 
primează uitarea de tot ne 
se cuvine și ce nu se cuvi
ne. în care amnezia față de 
normele morale, față de 
lege, naște monștrii căpă- 
tuielii. ai lăcomiei. Sint cli
pele în care apucăturile 
hrăpărețe dezumanizează 
și nu pot avea alt epilog 
decit eșuarea pe banca o- 
probriului public.

Spuneam mai sus însă 
că uneori cercul nu se în
cheie nici cu a treia verigă, 
în împrejurarea dată și su
pusă aici dezbaterii opiniei 
publice a fost și a patra ve
rigă a necinstei. Ea poartă 
numele de Gligore Zamfir, 
domiciliat în București, dar 
posesor al unei autorizații 
care-i dădea dreptul să 
desfacă diverse gablonțuri 
într-o comună din județul... 
Tulcea ! Acesta cumpăra cu 
3 lei o cruciuliță ..de Ieru
salim" și o vindea cu 
10—15 lei... Peste 300 și pes
te 400 la sută cîștig, ceea 
ce nu-i de ici. de colea. Și 
încă ceva : să zicem că toa
te acestea le-ar fi desfăcut 
in comuna tulceană. Chiar

prisosit 
și acest 
timpul

citeva mii ! 
om ar fi zis 
potrivit, a-

și alde gură cască

disci- 
„con- 

la do- 
nro- 

văzut!precum am
Pentru Olteanu Ma- 
„este receptiv, cu 

de i»i‘iativă“. 'Ș-a 
cu vîrf și îndesat 1 
Pentru B-ătni Do-el: 
apreciat ca om liniș- 
resoect'ms. cu o bună

Iile TANASACHE
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—E F I C I E NȚA— 
criteriul fundamental al acțiunilor 
pentru aplicarea noului mecanism 

economico-financiar

ARĂTURILE DE TOAMNĂ 
principala lucrare de sezon

Convorbirea cu tovarășul Ion POPA, prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 2 din Capitală, a debutat cu următoarea remarcă : 
Analiza operativă a activității din ultima decadă a unităților economice 
din sectorul 2 poate stîrni, celui ce știe că acestea au îndeplinit sarci
nile cincinalului, încă de la data de 18 septembrie, o ușoară nedume
rire : din fiecare intervenție se desprindea o notă comună de insatis
facție, întrucît aproape toți oei întrebați preliminau realizări mai mici 
decît cele scontate. Nimeni n-a amintit nici măcar în treacăt că, la ora 
actuală, producția realizată suplimentar depășește 3,5 miliarde lei...

— ...și urmează să ajungă pină la 
sfîrșitul anului, așa cum ne-am anga
jat, la cel puțin 8,7 miliarde lei. Iar 
analiza la care ne referim, ca dealt
fel toate acțiunile intreprinse in 
această perioadă de organizațiile de 
partid, vizează tocmai înfăptuirea 
acestui obiectiv. Calculele arată că 
sîntem aproape la jumătatea drumu
lui, dar abia de aici incolo e mai greu, 
întrucît o serie de întreprinderi au 
aminat pentru ultima parte a anului 
sarcini dintre cele mai complexe și 
mai importante, cum ar fi asimilarea 
unor produse de tehnicitate ridicată 
sau realizarea integrală a producției 
pentru export. în aceste condiții, nu 
putem admite nici
un fel de mani
festări de auto- 
mulțumire, de
oarece ar putea 
influența nu nu
mai bilanțul cu 
care ne-am pro
pus să încheiem 
actualul cincinal, 
ci și pregătirile 
propriu-zise pentru trecerea la înfăp
tuirea sarcinilor calitativ superioare 
ce ne revin in anul viitor.

— Din analiza amintită am înțeles 
că, in prezent, in toate întreprinderile 
se urmărește riguros, zilnic, modul 
de realizare a producției fizice. Pe ce 
suport se întemeiază programele sta
bilite in acest sens ?

— în primul rînd pe faptul că, în
deosebi pe parcursul acestui an, am 
reușit să ne concentrăm forțele, spre 
factorii de calitate. înțelegind pe de
plin cerințele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în legătură cu apli
carea noului mecanism economico-fi
nanciar, în toate unitățile am renun
țat la orice soluții artificiale ce pu
neau accentul pe participarea la be
neficii, în favoarea unor acțiuni fer
me, menite să asigure cu precădere 
sporirea producției, o eficiență econo
mică tot mai inaltă și, pe această 
bază, beneficii și o rentabilitate su
perioare. Este semnificativ faptul că, 
la nivelul sectorului, planul produc
ției nete pe 10 luni a fost depășit cu 
peste 210 milioane lei. Și — ceea ce 
este poate mai important — acest 
spor a fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, mai mare cu 
13,3 la sută față de 1979, în condițiile 
în care ponderea produselor noi și 
modernizate in valoarea producției 
marfă este de peste 56 la sută, iar 
cheltuielile materiale au scăzut cu 
3,5 lei la 1 000 lei producție marfă.

Din perspectiva unui asemenea bi
lanț, e firesc să tindem spre rezul
tate superioare. Măsura in care reu
șim acest lucru depinde în mod hotă- 
rîtor de munca politică și organiza
torică pe care trebuie să o desfășoare 
în această perioadă organizațiile de 
partid, de felul în care comuniștii 
acționează zi de zi pentru concentra
rea preocupărilor fiecărui colectiv de 
muncă spre toate aspectele calitative 
ale producției.

— Nu in puține cazuri insă, de la 
deziderat la faptă, calea nu este — 
cum am dori — chiar atit de scurtă...

— întregul „secret" al succesului 
constă în profunzimea și perseverența 
cu care organizațiile de partid abor
dează aceste probleme, punînd in 
lumină aspectele pe care le îmbracă 
ele la fiecare loc de muncă și acțio- 
nînd energic pentru rezolvarea lor. 
La întreprinderea de calculatoare 
electronice, „Electroaparataj", I.P.R.S. 
Băneasa, filatura de lină pieptănată, 
„Metaloglobus" și întreprinderea de 
mecanică fină, spre exemplu, s-a in
trodus un sistem propriu de urmă
rire a producției nete la nivelul sec
țiilor. Acest sistem s-a dovedit deo
sebit de util, tocmai pentru faptul că 
organizațiile de partid au făcut din 
el un instrument operativ de lucru 
în munca politică de masă, relevind

BSSBBBBBBB

ÎN INVESTIȚII - PRIORITATE OBIECTIVELOR CU TERMEN DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ACEST AN !

Uzina de feroaliaje din cadrul 
Combinatului metalurgic Tulcea este 
un obiectiv de investiții restant. De 
mai multe luni de zile. E drept, 
două din cele cinci cuptoare plani
ficate să-și facă debutul industrial 
produc in momentul de față. Dar 
ambele au intrat in funcțiune cu in- 
tîrziere și la mare distanță unul de 
altul. Un al tteilea cuptor se află în 
stadiu de finisare și se consideră că, 
pină la sfîrșitul lunii, va intra in 
probe tehnologice. Rămine în conti
nuare deschisă problema realizării 
ultimelor două cuptoare. Cu toate 
implicațiile care decurg din aceste 
masive intîrzieri.

— Și care echivalează cu nerealî- 
zarea, pină la 15 noiembrie, a unei 
cantități de 12 675 tone de diferite 
feroaliaje, ne informează tovarășul 
Corneliu Șelaru, șeful biroului de 
producție al combinatului.

Acestea sint pierderile privite din 
punctul de vedere al producătorului. 
Dar în ce-i privește pe beneficiarii 
care așteaptă feroaliajele solicitate, 
ce greutăți le creează ? Este vorba 
de combinatele metalurgice din Hu
nedoara. Galați, Reșița sau Combi
natul de oțeluri speciale din Tirgo- 
viște. Corespondentul nostru din ju
dețul Hunedoara, Sabin Cerbu, ne 
pune in temă :

— îl am lingă mine pe tovarășul 
Ștefan Schmidt, inginer principal in 
combinatul hunedorean. Din lungul 
șir de greutăți provocate de furnizor, 
ni Ie-a semnalat pe cele mai impor
tante : nu au putut fi elaborate o 
serie întreagă de. mărci de oțeluri 
Siemens-Martin și electrice ; nu sint 
realizate, la nivelul prevederilor de 
plan, mărcile de oțeluri pe bază de 
feromangan și ferosiliciu.

Analizele sînt bune 
cînd sînt urmate de fapte

Să ne oprim în acest punct. Nu 
înainte de a sublinia că noua uzină 
trebuie să asigure întregul necesar 
de feroaliaje de care este nevoie in 

cu claritate gradul de rentabilitate al 
diverselor operații, abaterile de la 
costurile normate, și intervenind ime
diat pentru adoptarea măsurilor co
respunzătoare. Munca politică de la 
om la om a dobîndit astfel o mai 
mare consistentă, prin abordarea 
concretă și convingătoare a proble
melor de bază ale producției și. mai 
ales, prin evidențierea implicațiilor 
acestora asupra intereselor directe 
ale fiecărui muncitor, prin explicarea 
deschisă a dificultăților existente în 
unele domenii ale activității produc
tive pentru înțelegerea clară a nece
sității sporirii eforturilor de a le de
păși.

Munca politico-educativâ in 
oglinda rezultatelor economice

Scadențele pe care Ie avem la ora 
actuală arată însă că nu peste tot se 
procedează așa. întreprinderea „Elec
tronica" nu a realizat in întregime 
producția fizică planificată, ceea ce a 
contribuit la nerealizarea producției 
nete. Organizația de partid a anali
zat in repetate rînduri cauzele 
acestei situații, a inițiat diverse mă
suri, dar, practic, in ce privește rit
micitatea șt calitatea producției, 
folosirea timpului de lucru, perfec
ționarea fluxurilor de fabricație, si
tuația a rămas aproape neschimbată.

— De ce, in asemenea cazuri, ac
țiunile intreprinse nu-și ating scopul ?

— O sumară „radiografiere" a aces
tora relevă că, dincolo de unele as
pecte de ordin tehnico-organizatoric, 
ele nu au insistat îndeajuns tocmai 
pe ceea ce era esențial: conceperea 
și desfășurarea unei munci politice 
care să vină mereu in întîmpinarea 
preocupărilor oamenilor, relevind zi 
de zi cit trebuie să producă, cu ce 
cheltuieli și ce beneficii urmează să 
se obțină, pe ce pirghii trebuie 
apăsat pentru sporirea continuă a 
eficienței întregii activități econo
mice. Or, aceasta nu se poate face 
prin discuții la modul general, care 
nu conving pe nimeni, ci prin dez
voltarea, la toate cadrele, de la mun
citor pină la director, a unei temei
nice gindiri economice, prin stimu
larea inițiativelor lor pentru perfec
ționarea continuă a activității la 
fiecare loc de muncă.

— Care sint direcțiile prioritare de 
acțiune, decisive pentru asigurarea 
unei eficiente mereu sporite întregii 
activități desfășurate de organizațiile 
de partid ?

— Ne-am pus și noi această între
bare de mai multă vreme și — ca să 
nu ne oprim la un răspuns din birou 
— am considerat necesar să investi
găm mai aprofundat realitățile și 
cerințele din întreprinderi. De aceea, 
în prezent, comitetul de partid al 
sectorului efectuează un studiu îm
preună cu toți factorii interesați. încă 
de pe acum s-au conturat cîteva 
concluzii practice importante. Chiar 
din această perioadă se impune să 
acționăm cu mai multă hotărîre 
pentru a asigura în fiecare unitate 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, pe baza promovării 
pe scară largă a progresului tehnic 
și a perfecționării forței de muncă. 
Va trebui să acordăm o atenție deo
sebită compartimentelor de concepție 
care au un cuvint greu de spus în 
extinderea mecanizării și automati
zării, îndeosebi în sectoarele de 
montaj și auxiliare, unde volumul 
de manoperă deține în prezent o 
pondere ridicată.

— Bănuim că nu vor fi omise nici 
resursele de reducere simțitoare a 
cheltuielilor materiale.

economia națională $1, mai mult de- 
cit atit, să ofere unele disponibili
tăți pentru export. Din păcate, pro
bleme esențiale pentru evoluția in 
ritm rapid a lucrărilor — organi
zarea rațională a activității construc
torilor și montorilor, procurarea 
utilajelor tehnologice și a materia
lelor — au rămas multă vreme in 
suspensie, fiind aminate, pentru ca 
în final să se ajungă la restanțele 
de care aminteam.

E adevărat, la începutul lunii sep
tembrie, conducerile Ministerului 
Industriei Metalurgice și Ministeru
lui Construcțiilor Industriale, cel'e 

----------------------- Pe șantierul Uzinei de feroaliaje din Tulcea -------------------------

MĂSURILE PARȚIALE DETERMINĂ REZULTATE... TOT PARȚIALE
ale Combinatului din Tulcea și uni
tăților de construcții și montaj anga
jate în realizarea uzinei au analizat 
din nou stadiul lucrărilor, prilej cu 
care s-a hotărit ca. pină la sfirșitul 
acestui an. toate cele cinci cuptoare 
să producă. Un moment important in 
realizarea acestui obiectiv îl consti
tuia începerea probelor tehnologice 
la toate cuptoarele, pină la finele 
lunii octombrie. Eveniment care n-a 
avut loc. după cite am văzut, decît 
parțial. Cauzele ? Iată ce ne spune, 
de pe șantier, corespondentul nostru 
din județul Tulcea, Neculai Amihu- 
lesei.

— De vină sînt numai scăderile 
organizatorice din activitatea desfă
șurată pe șantier. Compară și tu 
două situații. în luna septembrie 
am fost martorul unei masive con
centrări de forțe. Munca s-a desfă
șurat în două schimburi sau in 
schimburi prelungite, s-a Întărit 
controlul și asistența tehnică a lu
crărilor, au fost aduși oameni și 
utilaje, intr-un cuvint, s-a acționat

— Firește, avem în vedere întă
rirea spiritului gospodăresc, elimi
narea oricăror forme de risipă ; pre
tutindeni trebuie să drămuim și să 
adunăm cu gramul, ba chiar cu mili- 
gramul ! Aici, un rol deosebit revine 
creației tehnice proprii. Avem în 
sector un număr relativ mare de 
specialiști în domenii de virf, precum 
și întreprinderi și institute de cer
cetare cu o zestre de înalt nivel 
tehnic, fapt ce ne creează obligații 
deosebite. Dacă multă vreme în aceste 
unități și-a făcut loc mentalitatea 
potrivit căreia competitivifatea pro
duselor noastre — și deci realizarea 
sarcinilor sporite de export — de
pinde în mare măsură de gradul în 
care încorporează diverse compo
nente aduse din import, considerăm 
că în prezent trebuie să trecem cu 
hotărîre, în spiritul orientărilor for
mulate de secretarul general al 
partidului, la găsirea soluțiilor op
time pentru producerea acestora pe 
baza folosirii materialelor existente 
in țară. La I.P.R.S. Băneasa, unde 

s-a declanșat deja 
acțiunea, ea a și 
început să dea 
roade, iar la în
treprinderea de e- 
lemente periferi
ce s-a soldat cu 
înnoirea în pro
porție de 90 la 
sută a producției, 
bazată acum în

deosebi pe resurse indigene. Aceasta 
nu reprezintă însă decit un început, 
care demonstrează că se poate mult 
mai mult.

Totodată, între prioritățile din acti
vitatea noastră se înscrie îmbunătă
țirea stilului de muncă al consiliilor 
oamenilor muncii, in sensul de a rea
liza o implicare directă a comuniști
lor, a întregului personal muncitor 
atit în buna organizare și condu
cere a activității economice, cît și 
în controlul înfăptuirii sarcinilor. în 
acest scop, ne propunem să acționăm 
energic pentru eliminarea aspectelor 
de formalism și superficialitate in 
activitatea consiliilor oamenilor 
muncii, muțind centrul de greutate 
al preocupărilor lor spre rezolvarea 
efectivă a problemelor ce se ridică 
în secții și ateliere. Un asemenea 
mod de abordare a problemelor se 
constituie astfel într-o premisă certă 
a valorificării superioare a resurse
lor de care dispunem, a înfăptuirii 
exemplare de către fiecare colectiv 
de muncă a sarcinilor pe 1980 și 
a bunei pregătiri a producției anu
lui viitor.

Convorbire realizată de 
Dumitru T1RCOB

Noaptea — la lumina farurilor și a Lunii — la arat, pe terenurile cooperativei agricole de producție Vulturu, 
județul Vrancea Foto : N. Moldoveanu

cu maximă răspundere și într-o 
strictă sincronizare. Urmarea : peste 
noapte, ca să spun așa, s-au finali
zat lucrările de la cuptorul nr. 2. au 
fost terminate fundațiile și atacate 
alte lucrări de la cuptoarele 4 și 5. 
A venit apoi, din păcate, o lungă 
perioadă de „relaxare".

După un scurt reviriment, 
o lungă relaxare

— Mai explicit, te rog ! Ce vrei 
să spui prin cuvîntul „relaxare" ? 
■ — în primul rind, a scăzut grija 

fată de conducerea directă a activi
tății. Adică, mai întii s-au „relaxat" 
unii maiștri și conducători de lu
crări. Apoi s-au „relaxat", și nu e 
greu de imaginat, cei din subordinea 
lor. Pauza de masă începe, nu o dată, 
la 11 și 30 de minute și se termină 
la 13 și 30 sau chiar la ora 14. 
Mulți, cînd nu se odihnesc, se plim
bă de colo-colo fără treabă. Culmea 
e că s-au „relaxat" și... utilajele.

— Cum adică ?
— Simplu. Dacă se defectează, de 

pildă, o macara, lumea stă și se uită 
ore-n șir la ea ca la altă minune. 
Cine să o repare și cu ce ? Noțiu
nea de intervenție promptă și rapi
dă s-a evaporat parcă cu totul. Iată 
ce îmi relata inginerul Ion Tirpe, re
prezentant al întreprinderii benefi
ciare. La un moment dat. lucrările la 
benzile transportoare au rămas în 
urmă. Orice măsură era preconizată, 
lucrările băteau pasul pe loc. De-abia 
după îndelungi discuții, explicații și 
ședințe s-a recunoscut că întirzierea 
are o cauză... banală. Constructorul,

BACĂU:

Și noaptea, la
Comandamentul pentru agricultură 

din județul Bacău a luat măsuri ca 
în cel mult o săptămînă să se exe
cute arăturile adinei de toamnă pe 
întreaga suprafață planificată. în 
acest scop, la sate se lucrează zi și 
noapte la eliberarea terenului ; peste 
80 ia sută din numărul tractoarelor 
sînt concentrate la executarea ară
turilor, iar 400 dintre acestea lu
crează în două schimburi. Ca urmare, 
în ultimele zile a fost realizată vi
teza planificată în toate cele 16 con
silii agroindustriale.

Pentru a exemplifica ne-am oprit 
la Hemeiuș, consiliu agroindustrial 
cu pondere în agricultura județului. 
Inginerul Mircea Cruceanu, directo
rul S.M.A., ne-a informat că cele 140 
de tractoare repartizate pentru ară
turi au fost împărțite in 6 formații 
mari, conduse de specialiști. Avînd 
asigurate toate condițiile de lucru, 
mecanizatorii nu se întorc din 
cîmp decît noaptea tîrziu. Unii, ca 
cel de la Blăgești, Mărgineni, Letea 
Veche, lucrează și noaptea la lumina 
farurilor.

La Blăgești, pe tarlalele de la fer
ma Buda, 160 de cooperatori, în frunte 
cu primarul comunei, Nicolae Ilie, 
lucrau la eliberarea terenului de co
ceni. Ca munca să fie mai spornică, 
oamenii foloseau săniile pe discuri. 
Unii au venit cu atelajele. Erau 
aproape 60 de căruțe. De pe supra
fețele mai îndepărtate cocenii erau 
transportați, pentru scurtă vreme, la 
marginea tarlalei, lăsindu-se astfel

HUNEDOARA:

„Nu am așteptat
Pină miercuri, în județul Hune

doara arăturile adinei de toamnă au 
fost executate pe 79 la sută din su
prafața prevăzută, ceea ce de
monstrează că aici există o mobili
zare masivă a tuturor forțelor umane 
și a mijloacelor mecanice pentru 
obținerea unor ritmuri intense de 
lucru in fiecare unitate agricolă. „în 
campania agricolă de toamnă orga
nele și organizațiile de partid de la 
sate, consiliile agroindustriale și-au 
concentrat toată atenția efectuării 
la timp și de calitate a lucrărilor 
agricole — ne 'spunea tovarășul Vio
rel Ocoș, secretar al comitetului 
județean de partid, președintele

Trustul de construcții industriale 
Brăila, nu executase un stilp de 
susținere. Era neapărată nevoie de o 
ședință pentru a se trece la treabă ?

Părtașii la restanțe 
au devenit părtași 
la recuperarea lor

— Am aflat, totuși, că in ultima 
vreme au fost luate pe șantier noi 
măsuri pentru intensificarea ritmu
lui de lucru.

— Foarte adevărat,, Ing. Lazăr

Tendler, directorul grupului de șan
tiere al T.C.I. Brăila. îmi preciza că 
acum efectivele de muncitori se 
ridică la 1 200 de oameni. Preocu
parea principală o constituie recu
perarea restantelor din lunile ante
rioare, inclusiv din octombrie. Mă 
refer la montarea benzilor transpor
toare pentru alimentarea cuptoarelor 
cu materii prime, la lucrările de în
chidere a halei de elaborare și a sta
țiilor de dozare. în ultimele zile au 
sosit incă 26 de muncitori pentru 
montajul construcțiilor metalice.

— Și rezultatele ?
— Sînt mai bune. în prima decadă 

din noiembrie a și fost lichidată o 
parte din restanță. Mai sint insă 
destul de multe de făcut și. dacă nu 
sînt eliminate cu desăvîrșire toate 
lipsurile de natură organizatorică, 
toate abaterile de la disciplina mun
cii s-ar putea ca tot acest lăudabil 
efort să fie compromis.

— Am consemnat. Altceva T

lumina farurilor
cale liberă tractoarelor. „Am arat 
pină acum aproape 500 de hectare 
din cele 627 hectare planificate — 
ne spunea primarul. Mai avem de 
eliberat de coceni circa 130 de hec
tare. Cred că în cel mult 3-4 zile vor 
fi arate și acestea".

Bine este organizată munca și la 
cooperativa agricolă din Mărgineni. 
Cele 13 tractoare, conduse de ingine
rul Ovidiu Tomulescu, lucrează ne
întrerupt, ziua și noaptea. Coopera
torii de aici au tăiat porumbul și 
l-au transportat cu totul la sediul 
unității, asigurînd front de lucru 
mecanizatorilor. Inițiativa a fost 
îmbrățișată și de cooperatorii din 
Buhuși, Letea Veche și Gir lent. La 
Luizi-Călugăra, unde terenurile nu 
permit să se intre cu mijloace de 
transport, oamenii adună cocenii in 
șiruri sau în glugi la marginea tar
lalelor, dind astfel posibilitatea trac
toriștilor să execute arături. Roa
dele unei asemenea organizări a 
muncii sînt evidente : mecanizatorii 
de la C.A.P. Buhuși și de la asociația 
economică Mărgineni au încheiat 
arăturile adinei de toamnă. La Măr
gineni și Girleni se execută arături 
pe ultimele suprafețe, iar pină la 
finele acestei săptămîni lucrarea 
va fi încheiată in toate cele 12 uni
tăți cooperatiste și de stat din cadrul 
consiliului Hemeiuș. Pe județ a fost 
arată o suprafață de 35 880 hectare, 
ceea ce reprezintă 57 la sută din cea 
planificată. (Gheorghe Baltă).

timpul frumos11
U.J.C.A.P. Hunedoara. în toate 
consiliile agroindustriale s-au luat 
măsuri ferme pentru strîngerea cit 
mai rapidă a sfeclei de zahăr, a po
rumbului șl a legumelor și eliberarea 
urgentă a terenurilor de resturi ve
getale. Așa se face că de cîteva 
zile întreaga recoltă de sfeclă și po
rumb a fost strînsă și transportată la 
adăpost, iar eliberarea terenului de
pășește 90 ia sută din suprafața ce 
a fost ocupată cu porumb. în acest 
fel, s-a creat, în toate unitățile, 
front de lucru la arături, lucrare Ia 
care s-au concentrat un mare număr 
de tractoare organizate în schim
buri prelungite".

— Ar mai fi problema unor li
vrări. Există o serie de furnizori 
resțanțieri și la ora actuală, cînd 
cuptoarele trebuiau să producă de 
mult : întreprinderea mecanică de 
utilaj minier din Baia Mare, între
prinderea „Automatica" din Bucu
rești și Combinatul industrial pentru 
construcții de mașini din Bistrița.

Luăm legătura cu Baia Mare. Co
respondentul nostru, Gheorghe Susa, 
care s-a deplasat imediat in unita
tea furnizoare, ne comunică :

— Tovarășul Constantin Bozintan, 
inginer-șef al întreprinderii, mi-a 

spus că cele 3 alimentatoare cu plăci 
au fost expediate la Tulcea încă din 
cursul lunii trecute. A fost chiar 
surprins că n-au ajuns la destinație. 
Trei ciururi vibratoare au fost și ele 
livrate pe ziua de 18 noiembrie ; 
celelalte trei sint agabaritice și se 
caută o soluție de transport. Oricum, 
in zece zile, utilajele vor ajunge la 
destinație. Singura problemă nere
zolvată rămine cea a celor trei gră
tare vibratoare, echipamente care 
se execută in colaborare cu între
prinderea de utilaje, piese de schimb 
și reparații din Iași. Băimărenii au 
executat partea ce le revine din 
aceste utilaje, le-au și trimis la Iași, 
dar nu știu ce au făcut pină acum 
cei de acolo.

Din Bistrița, Gheorghe Crișan, co
respondentul nostru, ne dă un răs
puns asemănător :

— Am stat de vorbă cu ing. loan 
Mărgineanu, șeful atelierului de 
proiectare. Radu Munteanu, șef

Pe teren, in consiliile unice agro
industriale Hațeg, Totești, Călan, 
Orăștie, Geoagiu și Deva ne-am 
convins de eficienta măsurilor intre- 
prinse. în zona Hațeg-Totești-Călan 
arăturile au fost făcute pe 78—93 la 
sută din suprafețe. De dimineață și 
pină noaptea după ora 23. trac
toriștii lucrează sub directa îndru
mare a specialiștilor care contro
lează în permanență respectarea 
adincimii de 28-30 centimetri și uni
formitatea arăturilor. Inginerii Ion 
Medrea, Ilie Bufnea și Ion Cătuțiu 
ne-au spus că in condițiile acestei 
toamne ploioase au depistat zilnic 
terenurile pe care se poate lucra și au 
grupat tractoarele in formații de 
lucru mari, compacte, care asigură 
o productivitate ridicată. „Lucrăm zi 
și noapte la arături — ne spunea to
varășul ing. Antoniu Iuga, directorul 
trustului S.M.A. Nu am așteptat 
nici într-o zi cu ploaie să vină altă 
zi mai bună. Sînt cazuri in care te
renul a fost deosebit de greu, ca la

VASLUI:

Ritm de lucru sub
Dacă luăm in calcul realizările din 

primele 3 zile ale acestei săptă
mîni, ritmurile de lucru la arat, deși 
in creștere — cu aproape 1 000 de 
hectare mai mult la 19 noiembrie, față 
de luni 17 noiembrie — nu ating 
viteza planificată la nivelul jude
țului. Cu toate acestea, sînt consilii 
în care s-au executat arături pe su
prafețe ce reprezintă procente cu 
mult peste media pe județ : Pungești, 
Rișești, Negrești, Băcești, Murgeni și 
altele. Cum se reușește, chiar și în 
condiții deosebit de grele determi
nate de topirea zăpezii, să se pregă
tească intr-un ritm mai alert ogoa
rele pentru însămințările din primă
vara următoare ? Ne-a răspuns ingi
nerul șef al consiliului agroindus
trial Pungești, Gheorghe Toderiță. 
„Sigur, cel mai ușor e să lucrezi zi 
lumină. Dar ce te faci cînd la amiază 
terenul s-a dezghețat ? Tractoriștii 
noștri intră în brazdă și pe la orele 
2—3 spre dimineață, cînd se poate 
ara mai bine cu un tractor. Pe văi 
îți trebuie două tractoare, dar nu 
vrem să risipim motorina. Lîngă 
tractoriștii de bază, acum se află și 
o parte din combineri, ca să reușim 
să scurtăm termenul de încheiere a 
arăturilor. Calculele noastre. ra
portate la forța de care dispunem 
și timpul mai prielnic, arată că în 
jurul datei de 1 decembrie a.c. vom

Reducerea cheltuielilor materiale
(Urmare din pag. I)

metal de 425 kg pe tona de ca
pacitate, in timp ce produsul si
milar fabricat de o firmă fran
ceză — doar 380 kg pe tonă ; la 
vagonul cisternă de 60 mc se 
realizează un consum de metal 
mai mare cu 130 kgme volum 
util, față de o firmă producă
toare din R.F.G.

La fel de necorespunzător se pre
zintă situația unor consumuri ener
getice, care explică în bună măsură 
de ce consumul de energie pe uni
tatea de venit național continuă să 
fie la noi de circa două ori mai ridi
cat față de țările dezvoltate. Așa, de 
pildă,

tona de celuloză albită din paie 
se realizează la Călărași cu 900 
kWh, in timp ce în Anglia, fo
losind același procedeu tehnolo
gic, cu 600 kWh; tona de fontă 
se produce Ia noi cu 500 kg cocs, 
in timp ce in Japonia se reali
zează cu 70—80 kg mai puțin.

Sînt cifre care trebuie să-i îndemne 
pe cercetători și proiectanți, pe teh- 

de serviciu, și Ștefan Lapoși, 
șeful secției de armături industriale 
din oțel. Toți trei recunosc că mai 
sînt de livrat pentru uzina de fero
aliaje din Tulcea 40 de ansamble de 
acționare pneumatică, pentru a echi
pa complet cei 152 de robinet! cu 
clapetă fluture prevăzuți în contract. 
Toate reperele sint prelucrate, vreo 
40 de tije mai trebuie cromate. iar 
operația se va termina în 3—4 zile. 
Interlocutorii mi-au precizat că, pină 
la sfirșitul lunii, cei din Tulcea vor 
primi întreaga comandă.

înainte de alte aprecieri ne adre
săm și tovarășului Alexandru To- 
mescu, din cadrul serviciului de 
plan de la întreprinderea bucu- 
reșteană „Automatica" :

— Toate cele 5 tablouri electrice 
de automatizare sint in curs de exe
cuție. Sperăm ca pe primele trei să 
le livrăm în cursul acestei luni. Ce
lelalte două vor sosi la Tulcea în 
decembrie.

★

După cum se vede, atit construc
torii, beneficiarul, cît șl furnizorii de 
utilaje sînt acum ferm hotărîți să 
colaboreze strîns pentru finalizarea 
rapidă și definitivă a lucrărilor. Este 
un fapt pozitiv, dar numai in măsura 
în care nu intervine o nouă perioa
dă de „relaxare", de ieșire din ritm, 
așa cum dealtfel s-a mai întimplat 
pe acest șantier. Din această perspec
tivă. tuturor celor angajați în reali
zarea acestui important obiectiv de 
investiții le revine o mare răspun
dere. Singura măsură a activității de
puse, a modului în care fiecare și-a 
făcut datoria, o constituie terminarea 
urgentă a tuturor lucrătorilor de la 
uzina de feroaliaje.

Cristian ANTONESCU 
și corespondenții „Scinteii"

C.A.P. Mărtinești, Beriu, Jeledinți, 
Dobra, Geoagiu și în alte locuri cind 
am cuplat două tractoare la un plug 
sau in alte situații cind am scos un 
brăzdar de la plug, dar nu ne-am 
lăsat Și iată acum, cînd vin alte 
ploi, ne aflăm aproape pe terminate. 
Ce ar fi fost dacă așteptam timp 
frumos, cind toamna, se știe, vine cu 
ploi și chiar cu îngheț ? •

Cooperatorii din unele consilii 
agroindustriale n-au aminat de la o 
zi la alta executarea arăturilor ; cu 
ajutorul sapelor au acționat pentru 
eliminarea apelor ce bălteau pe tere
nurile agricole. La cooperativele agri
cole Aurel Vlaicu, Căstău, Beriu, 
Dobra, Ohaba, Teiu și Lăsau s-au 
săpat șanțuri și canale pentru scurge
rea apei și apoi au intrat plugurile 
la arat.

Lucrătorii ogoarelor județului 
Hunedoara preconizează să incheie 
pină la sfîrșitul acestei. săptărtiini 
arăturile de toamnă. (Sabin Cerbu).

viteza planificată
încheia și această importantă lucrare 
pentru agricultură".

Există in județ zone in care arătu
rile se desfășoară mai anevoios. Cau
zele sint mai multe : excesul de 
umiditate, terenuri neeliberate, trac
toare insuficient utilizate ori folo
site Ia alte munci. Ritmuri sub 
posibilitățile pe care le au se înre
gistrează în consiliile agroindus
triale Șuletea, Roșiești, Codăești, 
Vaslui și altele.

Sint dese cazurile cînd lipsește 
buna organizare a muncii, unii trac
toriști ajung tirziu în brazdă și plea
că mai devreme din cîmp. „în ultima 
săptămînă, deși am arat aproximativ 
14 000 hectare, nu reușim să atingem 
zilnic viteza planificată — ne spu
nea inginerul Dumitru Rusu, directo
rul trustului județean S.M.A. Vaslui. 
Principalele cauze se localizează în 
starea terenurilor și lipsa suprafețe
lor libere, fără coceni. Mai avem de 
efectuat ogoare pe aproape 70 000 
hectare. De aceea au urcat pe trac
toare 450 de combineri, se lucrează 
în schimburi prelungite, seara mai 
tîrziu, in zorii zilei cind terenul este 
mal zvintat, s-au grupat tractoarele 
sub supravegherea specialiștilor, ast
fel ca cele peste 2 000 de tractoare să 
funcționeze la întreaga capacitate". 
(Crăciun Lăluci).

nologi, colectivele de oameni ai mun
cii să se angajeze cu toate forțele 
in amplul efort de modernizare eco
nomică.

Este cunoscut că o mare parte din 
produse sint destinate exportului. 
Dacă se livrează, de pildă, utilaje, cu 
înalte performanțe tehnice desigur, 
dar supradimensionate, practic se dă 
pe gratis metalul incorporat in plus, 
pentru că partenerul străin plătește 
valoarea utilajului, nu valoarea con
ținutului de metal. De aceea, pretu
tindeni, acțiunile menite să asigure 
obținerea unor produse cu perfor
manțe superioare in exploatare tre
buie să se împletească cu eforturile 
pentru realizarea lor eu consumuri 
mai mici de materii prime, mo- 
bilizind in acest scop in mai 
măre măsură creativitatea, inge
niozitatea și spiritul gospodăresc 
ale cadrelor tehnice și muncitorilor. 
Depinde de fiecare om al muncii, de 
fiecare specialist ca Ia locul de muncă 
să se inițieze acțiuni concrete pen
tru a gospodări mai rațional energia 
sau materia primă, pentru a înnobila 
fiecare gram de materie primă cu in
teligență, sporindu-i astfel valoarea.

în fond, activitatea neobosită, crea
toare pentru reducerea pe toate că
ile a consumurilor materiale este un 
atribut esențial al înfăptuirii auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii economico-financiare. Noul meca
nism economic, punind la dispoziția 
întreprinderilor pirghiile necesare 
pentru o activitate cit mai eficientă, 
stabilește o legătură directă, nemijlo
cită intre cheltuielile materiale, va
loarea producției nete, beneficiile 
realizate și fondul de retribuire, fon
dul de participare al oamenilor mun
cii la beneficii care se cuvin pentru 
munca întregului colectiv și a fiecă
ruia in parte. Un calcul simplu arată 
că, in construcțiile de mașini,

creșterea cu 1 la sută a indice
lui de valorificare a metalului 
în anul 1981 asigură economisirea 
a aproape 55 000 tone de metal 
ce se obțin dintr-o cantitate de 
cocs, minereu, feroaliaje și ener
gie care costă Ia import 12,5 mi
lioane dolari, aducînd unităților 
din această ramură un plus de 
beneficii de circa 40 milioane lei. 
Ce s-ar putea face din metalul 
astfel economisit 1 5,4 mii tone 
utilaj metalurgic, 200 excavatoa
re, 2 000 tractoare, 100 locomo
tive diesel-electrice de 5 100 CP, 
6 000 autoturisme „Dacia", 1 000 
de autobuze, 5 600 autoturisme 
de teren, 125 000 de frigidere.

Reducerea consumurilor materiale 
reprezintă, așadar, un obiectiv funda
mental in bătălia pentru o nouă cali
tate, pentru înalta eficiență pe care o 
reîncepem cu forțe noi în anul 1981, 
primul an al cincinalului ale cărui 
obiective cutezătoare au fost trasate 
la Congresul al XII-lea al partidului, 
în această amplă acțiune muncito
rească trebuie pornit de Ia cerința 

de a obține din fiecare tonă de 
materii prime și pe fiecare uni
tate de energie consumate o va
loare economică echivalentă cu 
cea realizată in țările dezvoltate.

Să înfăptuim cu perseverență, cu 
spirit creator acest obiectiv patriotic 1 
Pretutindeni, în fiecare întreprindere, 
institut de cercetare și proiectare, la 
fiecare loc de muncă să se afirme 
puternic ideile valoroase, inițiativa și 
răspunderea colectivelor de muncitori 
și specialiști pentru utilizarea judi
cioasă a materiilor prime, materiale
lor și energiei, înlăturarea oricărei 
forme de risipă și instaurarea unui 
regim strict de economii, aceasta 
fiind. în interesul dezvoltării țării, al 
ridicării bunăstării întregului popor I
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unui maistru
La lecțiile de deprinderi prac

tice ținute de maistru-instruc- 
tor Alexandru Popa, de la 
Liceul de chimie din Rm. Vil- 
cea, elevii sint numai... ochi, 
urechi și miint indeminatice. 
Lecții ținute de maistrul instruc
tor cu tact, cu măiestrie, cu pa
siune. Nu e singura lui pasiune. 
In timpul liber este un iscu
sit sculptor in lemn. Modelează 
cu gust si fantezie, obiecte fru
moase și utile din fier forjat. 
Cintă la pian. Cintă la acordeon. 
Iși ia aparatul de fotografiat cu 
el și surprinde „pe viu" imagini 
din viață. Este și unul din com
ponența trupei de teatru al 
amatorilor din municipiu, distins 
cu numeroase premii naționale.

Au de la cine și ce învăța 
elevii săi.
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De astă dată, 
n-a fost de vină... 
ursul

Scriam în ziarul nostru de 
miercuri despre pățania unui 
cetățean din Gheorgheni, căruia 
un urs ii „boțise" aripa mașinii.

Citind intimplarea cu pricina, 
un pacient din spitalul din Ha
țeg ne-a relatat o alta : un om a 
fost adus de urgentă cu „Salva
rea" la spitalul din Hațeg. 
Văzindu-l cu ambele antebrațe 
lipsă și cu un picior rupt, orga
nele de ordine au intrat in aler
tă. Cu atit mai mult, cu fit acci
dentatul a declarat că fusese 
atacat și „ciopirțit" de o namilă 
de urs.

Cercetările au stabilit însă că 
n-a fost vorba de nici un 
Victima fusese la pescuit 
dinamită, care i-a explodat 
miini și l-a rănit grav.

Și astfel, un om tînăr, la
mai 30 de ani, a rămas infirm 
pentru toată viața.

urs. 
cu... 

in
nu-
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Mintea atit 
de frumos !...

Fata ii asculta fascinată. Vor
bea atit de frumos, de curgător, 
de convingător :

— In ce mă privește — spu
nea el — ca maistru constructor 
ce sint, ciștig foarte bine și pot 
să te fac foarte fericită, pu
tem să locuim împreună, ca soț 
șl soție, chiar și fără formalită
țile birocratice ale căsătoriei.

După un timp, fata care lu
cra la Filatura de bumbac din 
Baia Mare, a fost sfătuită de 
respectivul să nu se mai ducă la 
lucru, pentru că are el „grijă" 
de ea. Dar iată că, in curind, ti
vea set afle că ..respectivul", 
care nu era altul decit un oare
care Leon Petri de prin Bistrița, 
nu avea nici o meserie, nu era 
maistru constructor, ci se ocupa 
cu... amenajarea de morminte.

Cind a aflat tatăl fetei, s-a fă
cut foc și pară :

— Eu nu știu ce învirte ăsta 
prin cimitire, dar nu vreau 
să-mi bag fata in pămint l

Nici nu e căzui...
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Unde dai 
și unde crapă

Cind vezi pe cineva ducin- 
du-se sau venind de la gară, în
covoiat ca un semn de între
bare sub povara bagajelor, mai 
că-ți vine să-i dai o mină de 
ajutor. Și multi dintre semenii 
noștri — întru lauda lor — fac 
acest lucru.

Așa s-a intimplat și în gara 
Brăila, cind un lucrător de mi
liție s-a grăbit să le dea o mină 
de ajutor la doi călători (Con
stantin Ștefan și Zenovia Cojo- 
caru, amîndoi din comuna lanca 
— Brăila) care se coțopeneau, 
bieții de ei, cu coșcogea baga
jele.

Dar taman ca-n zicala unde 
dai și unde crapă, lucrătorul de 
miliție a rămas surprins el în
suși de.„ ajutorul pe care voia 
să-l dea celor doi. Bagajele res
pectivilor miroseau a țuică, de-ți 
mutau nările din loc. Și, ce să 
vezi ? Cei doi aveau peste 100 
(una sută) de litri de țuică pe 
care-o luaseră c-un preț din- 
tr-un loc și voiau să o vindă cu 
suprapret in alt loc. Pină la 
urmă, milițianul tot i-a „ajutat", 
adică să ajungă în fata legii, 
pentru a le „prețui" specula.
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MAIA- 
DGEMATPUAIA
- ITS Al A

Nu încercați să vă chinuiți 
mintea apelînd la vreo limbă 
străină de mai largă sau mai 
restrinsă circulație, pentru a tra
duce însemnele de mai sus. Nu 
răsfoiți nici măcar Dicționarul 
explicativ al limbii române, nici 
pe cel de neologisme de curind 
reeditat, revăzut și adăugit.

înscrisul de mai sus este re
produs de pe o firmă pământeas
că intr-o limbă păsărească, firmă 
pusă la vedere, pe care ziarul 
„Dîmbovița" din județul cu ace
lași nume a reușit — nu fără 
eforturi — s-o dezlege : „Minis
terul Agriculturii șl Industriei 
Alimentare — Direcția generală 
economică pentru mecanizarea 
agriculturii, transporturilor și 
producerea utilajelor pentru a- 
gricultură și industria alimentară
— întreprinderea de transporturi 
speciale pentru agricultură Si 
industria alimentară.

Deci : MAIA-DGEMATPUA- 
1A-ITSAIA.

Deci, asta e... aia!

I Rubrica realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Intre prevederile Legii educației și invătămintului menite să asigure 
participarea largă, activă, nemijlocită a tuturor factorilor educativi din 
societatea noastră socialistă la dezvoltarea și perfectionarea școlii, la 
creșterea contribuției sale la pregătirea și educarea tineretului pentru 
muncă și viată se numără și crearea Consiliului educației și învățămîn- 
tului județean și al municipiului București. Constituite pe lingă inspecto
ratele școlare — organe de specialitate, ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București — aceste consilii asigură îndrumarea, con
trolul și coordonarea invătămintului în unitățile administrativ-teritoriale, 
fiind alcătuite din cadre didactice, cadre cu funcții de conducere în uni
tățile de invățămint și de la inspectoratele școlare, reprezentanți ai orga
nelor de partid, ai organizațiilor de copii, de tineret, de sindicat și femei, 
ai consiliilor comitetelor cetățenești de părinți, muncitori și alți oameni 
ai muncii din unitățile socialiste.

Aflate la începutul activității — este primul an școlar în care func
ționează — consiliile educației și invătămintului și-au intocmit programe 
de lucru concrete prin care să-și exercite atribuțiile stipulate prin lege. 
Rn.lăm. in cele ce urmează, unele preocupări șl acțiuni ale acestor con
silii din județele Buzău, Maramureș și Bihor.

BUZĂUj

Rețeaua școlară — mai bine adaptată cerințelor 
pregătirii forței de muncă

MARAMUREȘ:

In fiecare școală — un climat de înaltă exigență

— Conducerea unitară a învătă- 
mintului din județ, larga participare 
Ia aceasta a factorilor educativi, a 
oamenilor muncii sint menite să 
asigure manifestarea mai pregnantă a 
școlii ca un puternic centru de for
mare a tinerei generații in spirit co
munist, patriotic și revoluționar —• 
ne spune tovarășa Maria Lazăr, se
cretar al Comitetului județean de 
partid Buzău, președinta Consiliului 
județean al educației și învățămîn- 
tului. Pentru a răspunde mai bine 
acestui imperativ, am socotit că re
țeaua școlară trebuie să fie cit mai 
bine adaptată cerințelor pregătirii for
ței de muncă. In judgțul nostru 
aceasta înseamnă, pentru viitorul 
cincinal, peste 35 000 muncitori 
cu un larg orizont tehnico-știin- 
țific. în acest scop a fost efec
tuat. cu concursul membrilor con
siliului. un amplu studiu pri
vind recrutarea și pregătirea for
ței de muncă necesare județului. Pe 
baza concluziilor acestuia, structura 
rețelei școlare a fost mai rational

/-------------------

alcătuită, avînd în atenție sectoarele 
în care forța de muncă este defici
tară, s-au amplificat și diversificat 
acțiunile de orientare școlară și pro
fesională a tineretului, fapt ce a con
tribuit. în mare măsură, la realiza
rea planului de școlarizare în treap
ta a Ii-a de liceu și în școlile pro
fesionale. Pentru integrarea comple
xă și profundă a studiului cu activi
tatea practică. în cele 121 ateliere- 
școală și în cele 9 ateliere organiza
te în intreprinderi au fost create 
locuri de muncă individuale pentru 
circa 12 000 elevi din liceele indus
triale.

Alte măsuri din programul de ac
tivitate al consiliului vizează educa
rea și formarea în spirit revoluțio
nar a elevilor — se vor efectua stu
dii și analize, consfătuiri — dezvol
tarea și perfectionarea învătămintu- 
lui preșcolar, numărul copiilor cu
prinși în grădinițele din județ re- 
prezentind peste 86 la sută din to
talul celor de virstă preșcolară și 
altele.

în spiritul integrării complexe șl 
profunde a studiului cu activitatea 
practică de construcție socialistă, al 
legării organice a invătămintului cu 
producția și cercetarea, Consiliul e- 
ducației și invătămintului al județu
lui Maramureș și-a propus să im
prime întregii activități didactice 
preocuparea pentru regîndirea și a- 
profundarea aspectelor de conținut 
ale procesului instructiv-educativ — 
în contextul aplicării noilor planuri 
de tnvătămint. programe și manuale 
— pentru instaurarea în fiecare 
școală a unui climat de înaltă exi
gență. După cum ne relatează conf. 
univ. dr. Letiția Pintea, vicepreșe
dinta consiliului, inspector general 
al Inspectoratului școlar județean. în 
cadrul inspectoratului școlar jude
țean s-a organizat un cabinet de 
perfecționare metodico-știin ti tică,
care pune la dispoziția cadrelor di-

BIHOR:

dactice instrumente moderne ale 
cercetării pedagogice, surse docu
mentare și alte mijloace necesare 
perfecționării lor profesionale și po
litice. Se vor iniția, in această di
recție, schimburi de experiență, în 
colaborare cu Institutul de cercetări 
pedagogice și psihologice din Bucu
rești. stagii de perfecționare etc.

împreună cu Direcția județeană 
pentru probleme de muncă și ocro
tiri sociale și Institutul de învăță- 
mint superior din Baia Mare, mem
brii consiliului au întreprins o cer
cetare cu tema „Pregătirea forței de 
muncă — sarcină principală a școlii", 
cu semnificative concluzii și măsuri 
privind pregătirea politică și profe
sională a tineretului, educația prin 
muncă și pentru muncă, orientarea 
școlară și profesională, a căror apli
care în viată va fi urmărită cu per
severentă.

Pregătire temeinică pentru muncă, pentru viață
Statul nostru asigură condiții opti

me de învățătură și educație politi
că-cetățenească tuturor fiilor tării, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. Pornind de la această 
realitate social-politică — ne-a spus 
prof. Viorica Piscoi, vicepreședinta 
Consiliului educației și învătămîntu- 
Iui al județului Bihor, inspector ge
neral al inspectoratului școlar jude
țean — s-au adoptat o seamă de mă
suri vizind școlarizarea tuturor co
piilor de virstă școlară și asigurarea 
frecvenței bune pe tot parcursul a- 
nului școlar, care vor fi transpuse în 
viață cu concursul și participarea 
directă a membrilor consiliului. în-
tre acestea : organizarea programu
lui prelungit in cît mai multe uni-

tăți șcclare. sprijinirea elevilor pen
tru a se pregăti sistematic și temei
nic la toate obiectele de învătămînt 
contribuția activă a profesorilor, pă
rinților, elevilor la acțiunile de auto- 
gbspodărire și autodotare a școli
lor etc.

în rezolvarea tuturor problemelor 
aflate pe agenda noastră de lucru 
căutăm să valorificăm cît mai efici
ent experiența de muncă și de via
tă a membrilor consiliului, a micro- 
grupului social pe care-1 reprezintă, 
să extindem soluțiile pozitive dln- 
tr-un colectiv sau altul de muncă in 
vederea perfecționării procesului in
structiv-educativ.

Florica DINUIESCU 
și corespondenții „Scînteii"

c.

• Vasile Dobrian rămîne atît 
pentru cunoscătorii operei Iui de 
pină acum cît și pentru vizitatorii 
ultimei expoziții (galeriile Sinteza) 
un artist care-și gindește îndelung 
fiecare lucrare pentru a ajunge la 
o simplitate complex-evocatoare, 
la imagini dense, concentrate. Nu 
trebuie să uităm că în domeniul 
gravurii Dobrian se înscrie în is
toria artei ultimelor decenii ca 
unul din artiștii angajați cu toate 
mijloacele pe calea unui fertil mi
litantism. Măiestria desenatorului, 
precizia acului de gravat, care i-au 
atras un binemeritat succes nu nu
mai in țară, ci și dincolo de hota
rele ei (este membru al Academiei 
din Florența), sint dublate în cazul 
său de pasiunea pentru pictură și

seninătății, al echilibrului și bucu
riei.

O Peisajul, gen cu bine statorni
cite tradiții în pictura noastră, și-a 
aflat in Gh. Constantinescu (expo
ziția de la Galeriile de artă ale 
municipiului București) un inter
pret sensibil, înzestrat cu capacita
tea de a descoperi, dincolo de fru
musețea, de armonia motivului, far
mecul ascuns al locurilor străbă
tute. Privită in sine, sursa de in
spirație — imaginea unor căsuțe 
modeste, de periferie, ziduri vechi 
patinate de ploi și vînt, peisaje ri
verane etc — ar fi putut genera 
imaaini de un pitoresc mărunt, con
venționale. Gh. Constantinescu știe 
însă ca. privlndu-le, să recompună.

VIRGIL MOISE : Dimineață in Grădina Icoanei

Substanța unei cărți de 
mare erudiție, consacrată 
expresionismului, apărută 
recent sub titlul Istoria 
unei generații pierdute : 
expresioniștii, ca o realizare 
de merit a editurii „Emines- 
cu“, vine s-o impună prin
tre cele mai importante 
monografii de istorie lite
rară și de artă din ulti
mele decenii. Autorul, Dan 
Grigorescu, desăvîrșește in 
cuprinsul acestui volum 
masiv, de aproape cinci 
sute de pagini, o amplă o- 
perație de clarificare, de 
sistematizare și tălmăcire a 
unei sume de intinse și va
riate cunoștințe provenite 
fie din investigațiile ante
rioare, fie din propriile 
cercetări, izbutind sâ evi
dențieze elementele defini
torii ale unui climat spiri
tual și să determine profi
lul caracteristic al mult 
controversatei „enigme ex
presioniste". Temeinic cu
noscător al istoriei literare 
și de artă, cu o sferă largă 
și variată de preocupări in 
domeniul teatrului, muzicii 
și filmului, Dan Grigorescu 
pare a fi angajat la elabo
rarea acestei lucrări mai 
mult decit consecvența unei 
statornice preocupări pro
fesionale : chiar și o parte 
a vieții sale științifice. El 
urmează astfel o opțiune 
mai veche, adîncind pro
gresiv — cu o matură ex
periență in minuirea unui 
aparat științific de o com
plexitate deconcertantă — 
cunoașterea unei mișcări 
pe întreaga sa întindere li
terară și artistică. Pentru 
că acest volum al lui Dan 
Grigorescu amplifică, după 
unsprezece ani. o altă lu
crare pe care tot el a scri
s-o despre expresionism, cu 
preocupare dominantă fată 
de evoluția configurațiilor 
plastice și descifrarea 
semnificațiilor originare ale

acelei energii militante pe 
Care unul din promotorii e'i, 
pictorul și scriitorul Oskar 
Kokoschkg o definea a fi 
„o explorare și relevare a 
sufletului uman și o anga
jare socială, iar ca mișcare 
revoluționară : cerința ar
tistului de a se adresa ma
selor și una din posibilită
țile de supraviețuire spi
rituală a Europei... in ani’ 
de murdărie a Germaniei 
hitleriste și in anii de umi
lire a umanului" (Mein Le- 
ben, 1971). Artistul expre
sionist — arată Dan Grigo-

pretlnsă superioară — a 
sistemului burghez și ata- 
cind burghezia în calitatea 
ei de subiect istoric al ul
timelor secole. Dacă, în ge
neral, artiștii expresioniști 
— care se foloseau de 
formele nonconformismului 
critic în perspectiva spiri
tuală a telurilor democra
tismului socialist — au fă
cut parte din avangardă, 
nu toți adepții avangărzii 
erau artiști de „stingă". 
Atent la funcțiunile facto
rilor ideologiei în structu
rile literaturii și artei de

Expresionismul a prins ră
dăcini in noi, a crescut fi
resc din noi și din împre
jurările vieții noastre. Coh- 
sider că el corespundea țe
lurilor mișcării de stingă, 
mișcării muncitorești, care 
ne-a deschis ochii că arta 
poate servi și binele și 
răul". într-adevăr, profesa
rea insistentă a noului 
comportament și stimularea 
lui prin expresia energică 
avea un scop : să contri
buie la instaurarea unei 
lumi umane în mijlocul 
unei societăți decadente.

Exegeza unei mișcări artistice
contradictorii: expresionismul 9

•) Dan Grigorescu : „Is
toria unei generații pier
dute : expresioniștii".

rescu — „credea în putința 
omului de a-și determina 
destinul, de a remodela lu
mea și de a se schimba pe 
sine însuși". în preocupă
rile lui vom mai intilni in
tenția de a moraliza arta, 
de a milita pentru o orga
nizare mai umană a relații
lor vieții în favoarea ma
jorității oamenilor.

Concepută din perspec
tiva unui istoric al cul
turii, cartea lui Dan Grigo
rescu clarifică semnificația 
istorică a unor controver
sate fenomene de artă. Ast
fel, legind o serie de fapte 
de cauzele lor adevărate, 
autorul relevă o tendință 
socială programatică expri
mată și propagată de unele 
manifestări ale artei mo
derne și ale avangărzii, 
cum ar fi înlăturarea rigu
roasă a resturilor secolului 
trecut și revolta împotriva 
structurilor conservatoare. 
Iar în protestul cuprins în 
direcția dominantă a expre
sionismului recunoaște, pe 
bună dreptate, o armă îm
potriva societății capitalis
te. subminind cultura —

tendință expresionistă, Dan 
Grigorescu remarcă in cu
prinsul mișcărilor de avan
gardă și vulgaritatea extra
vaganțelor filistine, misti
cismul, iraționalismul, pre
cum și diverse alte aspecte 
cu rădăcini ideologice reac
ționare.

Analizînd semnificația con
ceptului. Dan Grigorescu 
nu o reduce la accepția de 
curent artistic ori la aceea 
de atitudine estetică, consi- 
derînd că ceea ce îl carac
terizează, in general, „nu 
era un principiu formal, o 
chestiune privind pur și 
simplu stilul, ci o afinitate 
a telului celui mai îndepăr- j 
tat". Opinie atestată între 
alții și de sculptorul Gheza 
Vida, care, evocînd cercul 
tinerilor artiști constituit 
la începutul anilor 1930 in 
jurul pictorului Ziffer la 
Baia Mare, afirmă că „cei 
mai mulți dacă nu chiar 
fiecare făceam o artă ex
presionistă, combativă, cu 
conținut social. Temele e- 
rau : viața celor exploatați 
— mineri, muncitori, ță
rani — și răscoalele lor.

Dar dincolo de această în
fățișare, de îndrăzneala ati
tudinilor, de forța și fecun
ditatea imaginației, de ex
presia iscată dintr-o medi
tație alarmată asupra unor 
condiții umane umilitoare. 
Dan Grigorescu distinge tot 
in cadrul expresionismului 
și portretul artistului indi
ferent față de istorie, su
biectiv, antidemocratic, es
tetizant, precum și acea 
concepție pentru care reali
tățile epocii sint mai puțin 
importante decit evenimen
tele interioare, „absolute" 
ale sufletului ; adică toc
mai trăsăturile definitorii

expresionismului deale 
„dreapta" : patosul confuz, 
misticismul, 
mul dilatat, iraționalismul.

Urmărind multiplele as
pecte expresioniste în artă 
și literatura română, Dan 
Grigorescu ajunge la con
cluzia că „difuziunea" aces
tora a generat soluții origi
nale. Comparatist avizat 
și extrem de documentat, 
autorul, care nu consideră 
istoria literaturii și artei 
naționale o unitate inclusă,

sentimentalis-

separată de alte culturi 
prin bariere verticale, „s-a 
convins treptat... că întîl- 
nirea artelor și literaturii 
române cu un curent atit 
de larg răspîndit în lume 
a generat structuri diferite 
de acelea din alte culturi", 

în spațiul artei, expre
sionismul românesc, deși 
nu a avut o tendință for
mală unitară și sincroniza
tă, reacționînd — datorită 
orientării ideologice a ar
tiștilor — la aceleași feno
mene sociale, a afirmat 
puncte de vedere comune 
ori chiar identice. Spre 
deosebire de poezia expre
sionistă, manifestarea ex
presionistă a plasticii din 
România, pătrunsă de su
flul activismulu'i social de 
stingă, a fost în general 
optimistă, tonică.

Asemenea expresionismu
lui german, rus, ungar sau 
cehoslovac, și cel românesc 
apăruse în artă ca o con
testare a convențiilor și or
dinii sociale burgheze, afir- 
mînd totodată necesitatea 
instaurării unei vieți noi și 
clădirea unui om eliberat 
de constrîngeri.

Ca una din cele mal am
ple și izbutite exegeze — 
și nu numai pe plan națio
nal — destinată expli
cării istoriei expresionis
mului, realizată cu ■ mij
loace ce nu pot să nu im
presioneze, cartea lui Dan 
Grigorescu răspunde unor 
întrebări incitante. Ea are 
meritul de a restaura lămu
ritor semnificația reală a 
unui curent ce „aspira 
la transformarea întregii 
lumi", nu prin raportare la 
natura altor manifestări, ci 
în funcție de contribuția sa 
la Înțelegerea și cuprin
derea unor procese esenția
le de viață ce se desfășu
rau dramatic în structurile 
profunde ale unei societăți 
aspirînd să se orienteze 
spre progres și libertate.

Raoul ȘORBAN

Exploatarea prădalnică de către 
monopolurile străine a bogățiilor țării 
noastre a fost un fenomen'curent în 
întreaga perioadă a dezvoltării ca
pitaliste a României. Ea a căpătat 
însă accente deosebit de grave in 
anumite împrejurări conjuncturale, 
între care un loc aparte ocuoă criza 
economică din anii 1929—1933. Jefui
rea României de către capitalul 
străin a îmbrăcat in această perioadă 
mai multe forme : creșterea datoriei 
externe a tării. Înrăutățirea raportu
lui de schimb în comerțul ei exterior, 
concesiunile oneroase acordate in le
gătură cu Împrumuturile externe, ac
centuarea penetrației capitalului 
străin în diverse ramuri ale econo
miei. Aspectele economice s-au îm
binat strins cu aspectele de ordin po
litic. soldate cu lezarea serioasă a in
dependenței țării. Plățile efectuate 
în contul datoriei publice externe 
apăsau greu asupra bugetului de stat, 
iar prin intermediul lui. asupra ma
selor largi de contribuabili, principa
lii plătitori de impozite. De la 3,8 
miliarde lei în 1928, anuitatea da
toriei publice externe s-a ridicat. în 
1932—33, la 7,15 miliarde lei. La a-

poezie (să nu uităm, de asemenea, 
că Dobrian este autorul mai mul
tor volume de versuri).

în noua sa expoziție, ca de alt
fel în majoritatea manifestărilor 
din ultimii ani, interesul său s-a 
concentrat asupra organizării unor 
imagini în care suprafețe armo
nioase de culoare sint puse în stra
turi compacte, dense, ritmate cu o 
asprime care te fac să te gindești, 
privindu-le, la rigorile acelui înde
lung exercițiu al gravurii care i-a 
Însoțit și ii însoțesc in continuare 
creația. Severitatea canoanelor este 
Insă necontenit domolită de elanul 
poetic. Prezența în catalogul expo
ziției a titlurilor „Lucrărilor comen
tate de autor" constituie o modali
tate de a prezenta vizitatorilor su
gestii, eventuale posibilități de des
cifrare.
• „Culorile toamnei". Sub acest 

generic, tn sala galeriilor O- 
rizont, Ileana Dăscălcscu prezintă 
un ciclu de lucrări de dată recen
tă. Mai mult decit atît. cu acel bi
necunoscut talent care a impus-o în 
domeniul artelor decorative, ea iși 
organizează spațiul de expunere cu 
același rafinament de esență ex- 
tremorientală pe care panourile ex
puse il evocă atît de bine. Regă
sim, transpuse desigur în altă 
cheie, delicatețea atit de ex
presivă, fluiditatea și transpa
renta kakemonourilor. Cu un vădit 
simț al măsurii și al întregului. 
Ileana Dăscălescu a creat aceste lu
crări de mari dimensiuni, in care 
decoșul vegetal este un teritoriu al

după legile picturii, o lume inedită, 
plină de poezie și de autenticitate. 
Tablourile sale se disting printr-un 
deosebit simt al materiei picturale. 
Tușele mari, viguroase distribuite 
cu o deosebită siguranță circum
scriu motivul. îi conferă rezonante 
de cintec grav și aspru. Fără a fi 
duioase sau sentimentale, cele cî- 
teva portrete prezente în expozi
ție exprimă cu claritate o auten
tică personalitate artistică.
• Virgil Moise este un artist cu 

o îndelungă experiență în dome
niul scenografiei. Prezenta în ex
poziția sa din galeriile Eforie a 
unor proiecte de scenografie pen
tru filmele „Bietul Ioanide", „Ca
narul și viscolul". „Actorul și săl
baticii" punctează, prin cîteva 
exemple doar, datele unei profesii 
de nobilă dăruire. Expoziția își 
propune insă să dezvăluie mai ales 
cealaltă latură a activității sale ar
tistice: pictura. Iar aici, imaginile 
mărturisesc o neobosită întoarcere 
spre polul nutritiv al realului, vă
desc bucuria de a minui culoarea, 
de a-i încerca puterea expresivă. 
Exuberanta cromatică a unei gră
dini cu crăițe sau surdina tonuri
lor armonios îmbinate pentru a 
evoca sfîrșitul toamnei, peisaje 
dominate de abundenta vegetală a 
verii, de incandescenta luminii so
lare arată un artist care știe să 
descopere cu sensibilitate aura de 
frumusețe a naturii.

Marina PREUTU

Comunist
(Urmare din pag. I)

Am lăsat anume la urmă omenia 
ca un dat fundamental al exis
tentei poporului nostru, omenia 
care este un complex întreg de ati
tudini ale omului de la noi vizavi 
de semenii săi de pretutindeni. 
Poate că însăși dăinuirea noastră 
se datorează in bună parte acestei 
complexe și de neînlocuit atitudini. 
De la omenia noastră, bună pentru 
toate etapele istorice, s-a născut și 
această expresie scumpă a prezen
tului nostru: „comunist de omenie".

A teoretiza pe marginea specifi-

de omenie
cului național nu are altă rațiune 
decit de a ne arăta într-o lumină 
ce credem că ne caracterizează, 
fără nici o pretenție de superiori
tate asupra altora a spiritualității 
și experienței noastre existențiale. 

Din toate răspunsurile pe care le 
cunoaștem la o întrebare simplă, 
de circumstanță, pe care un trecă
tor a pus-o vreodată unor oameni, 
ne-a impresionat cel mai mult răs
punsul unui țăran din Făgăraș care 
se afla la coasă pe coasta unui 
deal ; fiind întrebat : ce mai faceți? 
el a mulțumit și a spus cu o fi
rească măreție : pe-aci, cu munții.

CUM AU FOST JEFUITE BOGĂȚIILE ȚĂRII DE CĂTRE MONOPOLURILE STRĂINE

ceasta se adăugau Insă și plățile in 
străinătate efectuate de particulari, 
precum și transferul de capitaluri și 
profituri ale capitalului străin inves
tit in țară. După cum se arăta in
tr-un document al P.C.R. din acea 
epocă, guvernul nu găsea bani pen
tru miile de șomeri flăminzi, pentru

noastre a fost afectată și de scăderea 
catastrofală a prețurilor produselor 
destinate exportului, concomitent cu 
menținerea la un nivel ridicat a pre
turilor produselor importate. înrăută
țirea raportului de schimb cu stră
inătatea, schimbul neechivalent care 
rezulta, reprezenta o altă cale de ex

dar nu sub 1 la 7,7. Trebuie însă pre
cizat că. dacă acesta era raportul de 
schimb mediu. în relațiile comerciale 
cu marile puteri imperialiste el era 
încă și mai grav, atingindu-se în 
1932, cu una dintre ele, și raportul 
de 1 la 55 ! Aceasta echivala cu o 
veritabilă hemoragie economică. Este

de stabilizare — mal exact, ca o con
diție a obținerii lui — România a 
fost obligată să acorde creditorilor 
străini și grele concesiuni : concesiu
nea veniturilor monopolurilor statu
lui (sare, tutun, explozivi, hîrtie de 
țigarete, chibrituri), concesiunea te
lefoanelor, a construcției șoselelor

RAPACELE TENTACULE
--------------------------------------- —Conf. dr. Vasile BOGZA Academia de studii economice---------------------------------------

ajutorarea țăranilor sinistrat! și în
fometați deoarece „miliardele de lei 
sint necesare pentru plata către 
bancherii străini a dobînzilor" la îm
prumuturile contractate.

Imaginea asupra situației ce s-a 
creat ar fi însă incompletă dacă n-am 
adăuga că — sub presiunea crizei — 
ieșirile de devize au ajuns în scurtă 
vreme să fie mai mari decit intrările 
realizate prin împrumuturile externe. 
Aceasta înseamnă că rezultatul lor 
„net" a constat in aceea că statul ro
mân a rămas încărcat cu obligațiile 
de restituire, precum și cu dezavan
tajele izvorite din concesiunile acor
date pentru obținerea lor. Aceste an
gajamente vor apăsa greu asupra si
tuației financiare a tării și in perioa
da de dună 1933. In felul acesta, după 
cum arăta un specialist român, „ca
pitalul străin și-a însușit o parte 
Considerabilă din venitul national 
sub forma plăților făcute de statul 
burghezo-moșieresc pentru stingerea, 
obligațiilor decurgînd din datoria pu
blică externă. împiedicind astfel in 
mod direct și absolut dezvoltarea 
economiei naționale".

între 1929—1933 economia țării

ploatare și jefuire a tării noastre de 
către monopolurile internaționale. O 
primă imagine în acest sens ne poate 
da faptul că intre 1929—1933 exportul 
mediu anual de cereale și derivate al 
României a crescut cantitativ cu 59.1 
la sută față de media perioadei 1924 
—1928, in timp ce valoarea lui a scă
zut de la 100 la sută la 60.8 la sută, 
adică cu două cincimi. întrucît cerea
lele ocupau locul principal la export, 
pierderile au fost considerabile. Și 
mai grăitor este însă raportul dintre 
prețul mediu al unei tone de produ
se importate și cel al unei tone de 
produse exportate de România. Ast
fel, intre 1928 și 1933 prețul tonei ex
portate a scăzut de la 4 592 lei la 
1 614 lei — adică cu aproape 65 la sută 
— in timp ce prețul tonei importate 
a scăzut de la 33 208 lei la 25 145. deci 
cu numai 24,3 la sută. Ca urmare, 
dacă in 1928 prețul mediu al unei 
tone de produse importate era acope
rit cu prețul a 7,23 tone de produse 
exportate, in anii următori acest ra
port a evoluat astfel: 1 la 6.5 in 1929, 
1 la 9,2 în 1930, 1 Ia 12.7 în 1931. 1 la 
14,5 in 1932, și 1 la 15,6 în 1933, pen
tru a scădea lent în anii următori.

In afara oricărei Îndoieli că uzitind 
din plin de „foarfecă prețurilor" ță
rile capitaliste dezvoltate au aruncat 
exclusiv pe umerii taților sărace, 
slab dezvoltate, consecințele nefaste 
ale crizei economice. Pe această cale 
capitalul monopolist a reușit să ex
ploateze și mai intens resursele țări
lor sărace, practică, din păcate. în- 
tilnită și astăzi în viața economică 
internațională.

Evaluările făcute arată că dacă 
prețurile de export s-ar fi menținut 
la nivelul din 1928 (și el destul de 
dezavantajos), tara noastră ar fi tre
buit- să încaseze în plus. între 1929— 
1933, o sumă de 92,2 miliarde lei. în 
aceste condiții este de înțeles de ce — 
după cum informează ziarul „Argus" 
din 2 iunie 1932 — „consilierul" 
străin Charles Rist „sfătuia" guver
nul că „este de dorit ca în viitor 
România să-și orienteze exportul că
tre produsele agricole". Asemenea 
„sfat" interesat nu se deosebea, în 
esență, de alte „sugestii" similare, pe 
care țara noastră le va avea de auzit 
și în anii următori.

în strînsă legătură cu împrumutul

București — Brașov — Cluj — Ora
dea, București — Giurgiu. București 
— Oltenița și Ploiești — Buzău ș.a.

Investițiile directe făcute de capi
talul străin in diferite ramuri de in
dustrie au fost relativ modeste in 
anii crizei, dar și acestea reprezentau 
în fapt acumulare de plus-valoare 
obținută din exploatarea muncitori
lor români sub formă de capital 
străin. Așa, de pildă, în industria pe
trolieră — unde trei sferturi din ca
pital era străin — profiturile obținu
te in anii 1929, 1932 și 1933 au fost 
de 8,3 miliarde lei, cifră egală cu 75 
la sută din capitalul tuturor societă
ților petroliere în anul 1933,

Monopolurile străine au impus. în
tre 1929—1933, șl schimbarea unor 
reglementări din legislația internă, 
înclt penetrația lor să fie înlesnită. 
Astfel. în 1929, ele au obtinut modi
ficarea legii minelor adoptată în 1921. 
Drept urmare, fără să mai aducă în 
țară noi capitaluri, principalele so
cietăți cu capital străin — între care 
„Steaua română", „Astra română", 
„Româno-Americană", „Concordia", 
„Columbia" ș.a. — și-au sporit peri

metrele petroliere luate în concesiu
ne de la 26 303 ha, in 1928. la 32 557 
ha în 1931, Iar ponderea lor in ex
tracția de țiței a României a sporit 
de la 55 la sută, în 1928, la 61 la sută 
în 1933.

Toate cele de mal sus — ca șî alte 
manifestări, greu de cuprins în spa
țiul unui articol — au devenit posi
bile și datorită orientării promovate 
de Partidul national-țărănesc (P.N.Ț.), 
aceea a „porților deschise fată de 
capitalul străin". Național-țărăniștii
— deși aveau in titulatură cuvîntul 
„național" — n-au ezitat să scoată la 
mezat avuția țării și sursele de venit 
ale statului, acceptînd condiții care 
duceau nu numai la exploatarea și 
jefuirea accentuată a României de 
către monopolurile Internaționale și 
de către puterile imperialiste, dar șl 
la lezarea atributelor de suveranita
te și independentă ale statului. Din
tre acestea, acceptarea „consilierilor" 
străini și a „planului de la Geneva"
— prin care se instituia controlul di
rect al monopolurilor internaționale 
asupra finanțelor publice românești
— au marcat cu adevărat un „apogeu 
al concesiilor". Impopularitatea aces
tor măsuri era atît de mare incit au 
fost criticate nu numai de exoonen- 
tii politici ai forțelor democratice. în 
frunte cu comuniștii, ci și satirizate, 
cu ascuțime și amărăciune, de popu
larul actor Constantin Tănase.

Din nefericire, criza economică din 
anii 1929—1933 nu a fost șl ultima 
etapă nefastă de spoliere a bogățiilor 
tării noastre. Apogeul ei avea să fie 
atins odată cu intrarea României în 
sfera de interese a Germaniei hitle
riste. cu instaurarea dominației to
tale a acesteia asupra economiei 
noastre naționale și tîrîrea tării în 
războiul antisovietic.

I1—
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La invitația tovarășului Iile Ver
det, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, vineri a 
sosit intr-o vizită prietenească de 
lucru in tara noastră tovarășul Liu
bomir Strougal. președintele Guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Oaspetele este insotit de tovarășii 
Josef Simon, vicepreședinte ai gu
vernului, președintele pârtii ceho
slovace în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică si 
tehnico-știintifică cehoslovaco-româ- 
nă, Ladislav Gerle, ministrul meta

Vineri după-amiază au inceput 
convorbirile intre tovarășul Ilie 
Verdet, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Liubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Cei doi șefi de guvern s-au in
format reciproc asupra Înfăptuirii 
cu succes a hotăririlor Congresului 
al XII-iea al Partidului Comunist 
Român și Congresului al XV-lea al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, in dezvoltarea economico- 
socială a României și Cehoslovaciei, 
subliniind că realizările obținute 
în construcția socialistă din cele două 
țări creează condiții pentru amplifi
carea și diversificarea mai accen
tuată a conlucrării dintre ele pe olan 
politic, economic, tehnico-ștlintific, 
cultural și in alte domenii de activi
tate. A fost evidențiată importanta 
ieosebită a înțelegerilor convenite cu 
rilejul intîlnirilor și convorbirilor 

dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak, din iunie 1977, de Ia 
București, pentru întărirea priete
niei tradiționale și dezvoltarea pe 
multiple planuri a colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

Dineu oficial oferit de primul ministru al
Tovarășul Ilie Verdeț a oferit vi

neri un dineu oficial in onoarea to
varășului Liubomir Strougal.

La dineu au participat tovarășii 
Ion Pătan. Gheorghe Petrescu, Con
stantin Oancea, Ion Stoian, Marin 
Nicolae, Iustin Rogoz, Ștefan Con- 
«tantinescu, alte persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii Josef Si
mon, Ladislav Gerle, Dușan Spacil, 
Alois Hloch, Jan Strba. consilieri și 
experți din delegația cehoslovacă.

Au fost prezenti Ionel Diaconeșcu, 
ambasadorul României la Praga, și 
Lumir Hanak, ambasadorul Ceho
slovaciei la București,

în toasturile rostite în timpul di
neului. tovarășii Ilie Verdet și Liubo

Tovarășul Ion Pătan. viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul apro
vizionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe, 
a primit vineri dimineața pe B.M. 
Iakovlev, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Aprovizionarea 
Tehnico-Materială do pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S.

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre orga
nele centrale de aprovizionare tehni- 
co-materială din cele două țări.

La primire a luat parte Ion Cheșa, 
adjunct al ministrului aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe,

în timpul vizitei, oaspeții au avut 
întrevederi de lucru pentru docu
mentare și studierea experienței in 
domeniul aprovizionării tehnico-ma
teriale și au vizitat obiective econo
mice din București și din județele 
Brașov și Argaș.

W
Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 

ministru al guvernului., ministrul mi
lelor. petrolului și geologiei, a pri- 
nit. vineri după-amiază, pe Milojko 
'eliovici, președintele Camerei de 

Comerț a Republicii Socialiste Ser
bia, președintele părții iugoslave in 
Comisia mixtă româno-iugoslavâ pen
tru Porțile de Fier.

Cu această ocazie au fost anali
zate o serie de probleme conerete 
legate de realizarea amenajărilor hi
droenergetice comune de pe Dunăre. 
Totodată, s-a tăcut un schimb de 
opinii privind alte acțiuni pentru 
dezvoltarea cooperării dintre Româ
nia și Iugoslavia in vederea înde
plinirii hotăririlor stabilite la nivel 
înalt.

La întrevedere a luat parte Gheor
ghe Cocoș, adjunct al ministrului e- 
nergiei electrice, președintele pârtii 
române in Comisia mixtă.

A fost de față Trifun NlkolicL 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
Vineri seara, tovarășul Cornel Bur

tică, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, a 
primit pe Phairojona Jayaphorn, 
adjunct al ministrului comerțului, 
membru al guvernului din Thailanda, 
care a condus delegația tării sale la 
lucrările celei de-a II-a sesiuni a Co
misiei mixte de cooperare comer
cială româno-thailandeză.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate rezultatele obținute pină in 
prezent in sfera schimburilor comer
ciale. precum și căile de , creștere și 
diversificare a acestora în viitor. De 
asemenea, au fost relevate posibili
tățile de cooperare economică dintre 
cele două țări.

La Încheierea lucrărilor celei de-a 
II-a sesiuni a Comisiei mixte a fost 
convenit un document, semnat de 
Nicu Constantin, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de mașini, 
președintele părții române In comisie, 
și Phairojona Jayaphorn. in care sint 
prevăzute măsuri privind schimburile 
comerciale și cooperarea economică 
pe anul 1981 in domeniile construc
țiilor de mașini, industriei chimice și 
petrochimice, precum și in domeniul 
industriei alimentare.

t V
PROGRAMUL J

9.30 Curs de limba spaniolă
9.50 Curs de limba franceză

10,10 Film artistic : „Omul care ne tre
buie". (reluare). Producție a Ca
sei de filme „Numărul Patru"

11,40 Cum vorbim, cum scriem. Lim
bajul poetic 

lurgiei și construcțiilor de mașini 
grele, Dușan Spacil, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, tovarășul Liubomir Strougal a 
fost salutat cu cordialitate de primul 
ministru Ilie Verdet. de tovarășii Ion 
Pătan, viceprim-ministru al guver
nului, ministruJ aprovizionării teh
nico-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, președintele 
părții române in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-cehoslovacă de

Începerea convorbirilor
în cursul convorbirilor, un loc deo

sebit l-a ocupat analiza relațiilor 
economice dintre România și Ceho
slovacia, relații care cunosc, an de 
an, o dezvoltare susținută. în 
acest context, a fost relevat in
teresul ambelor părți pentru inten
sificarea cooperării și specializării în 
producție. îndeosebi in metalurgie, în 
ramurile construcțiilor de mașini, 
electrotehnicii și electronicii, chi
miei, energeticii, precum si in alte 
domenii de activitate care să con
ducă la progresul economiilor na
ționale ale celor două țări. Au fost 
abordate, de asemenea, acțiunile ce 
vor fi întreprinse pentru sporirea 
și lărgirea schimburilor de mărfuri.

Tovarășii Ilie Verdet și Liubomir 
Strougal au avut, totodată, un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
ale vieții internaționale.

La convorbiri, care se desfășoară 
intr-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere și stimă reciprocă, iau par
te tovarășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro

mir Strougal au subliniat, cu deose
bită satisfacție, dezvoltarea continuă 
pe care o cunosc relațiile tradiționale 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, precum si dorința de a 
amplifica, in continuare, aceste rela
ții, în folosul țărilor și popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și pă
cii in lume. A fost relevată, de ase
menea. contribuția activă a celor 
două țări la promovarea unei politici 
de colaborare, la edificarea securității 
pe continentul nostru și in întreaga 
lume, la realizarea unor măsuri efi
ciente de dezarmare și, în primul 
rjnd. de dezarmare nucleară, la so
lutionarea pașnică, pe pale politică,

Cronica zilei
*

Tovarășul Cornel Burtică,viceprim- 
ministru al guvernului, mipișțrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, vi
neri. pe Brahim Brahimi, ministrul 
hidraulicii din Republica Algeriană 
Democratică șl Populară.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru modul cum evo
luează conlucrarea româno-algeriană 
pe plan economic, comercial și în 
alte domenii de activitate, subliniin- 
du-se posibilitățile existente pentru 
intensificarea acesteia In avantajul 
reciproc.

★
La Ministerul Energiei Electrice 

s-au încheiat, vineri, convorbirile din
tre ministrul Gheorghe Cioară și mi
nistrul hidraulicii din Republica Al
geriană Democratică și Populară. 
Brahim Brahimi. Cei doi miniștri au 
examinat probleme privind extinde
rea și diversificarea cooperării dintre 
ministerele de resort.

în protocolul semnat la încheierea 
convorbirilor se prevede, intre altele, 
înființarea în Algeria a unui birou 
mixt de cercetări șl proiecte hidrau
lice in scopul elaborării de studii 
privind lucrările hidroenergetice, in
clusiv execuția unor baraje și gale
rii de aductiune, efectuarea de ame
najări hidrotehnice, crearea de peri
metre de irigații, executarea in co
mun a unor asemenea lucrări, li
vrarea de echipamente hidroenerge
tice și hidrotehnice, acordarea asis
tentei tehnice de către specialiștii 
români, formarea de cadre algeriene 
in domeniul energeticii etc.

în aceeași zi, oaspetele a părăsit 
Capitala. La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. au fost prezenti ministrul 
energiei electrice, alte persoane ofi
ciale române, precum și ambasado
rul Algeriei la București. Abdelhamid 
Adjall.

★
Cu prilejul împlinirii a cinci ani de 

la adoptarea la a 30-a sesiune a Adu
nării Generale O.N’.U. a rezoluției 
intitulate ..Crearea condițiilor favo
rabile pentru tranformarea armisti
țiului într-o pace dreaptă in Coreea 
și accelerarea reunificării indepen
dente și pașnice a Coreii", vineri la 
amiază a avut loc la Ambasada 
R.P.D. Coreene o conferință de presă.

Li Ha Zun, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la București, 
a înfățișat pe larg însemnătatea do
cumentului și necesitatea transpunerii 
in viată a prevederilor acestei rezo
luții. El a prezentat, de asemenea, 
recentele propuneri făcute de tovară
șul Kim Ir Sen. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, la cel de-al VI-lea 
Congres al partidului, cu privire la 
reunificarea țării și crearea Republi
cii Confederate Democratice Koryo.

Vorbitorul a exprimat profunda re
cunoștință partidului, guvernului și 
poporului român pentru sprijinul ac
tiv acordat cauzei juste a reunifi
cării. Coreii.

★
Cu orilelul Zilei naționale a Re

publicii Liban, ambasadorul acestei 
țări la București, Samih El-Baba, a 
rostit o alocuțiune la posturile noas
tre de radio și televiziune.

12.OS Concert educativ
13.00 Mozaic cultural-artlstlc-sportiv 
18,05 Handbal feminin : România —

R.D.G. (repriza a ll-a). Transmi
siune directă de la Rimnicu Vîlcea

18.35 Săbtămlna politică
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin tara mea. Repor

taj TV
19.50 Teleenciclopedia
30.35 Melodii îndrăgite cu Stefania Ra- 

reș
30.50 Film serial : Cazul Michael Mullen. 

Ultimul episod 

colaborare economică și tehnico-știin
tifică. Gheorghe Petrescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenti Ionel Diaconescu, 
ambasadorul României la Praga, 
Lumir Hanak, ambasadorul Ceho
slovaciei la București, membri ai 
Ambasadei cehoslovace.

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări.

mâno-cehoslovacă de colaborare eco
nomică și tehnico-știintifică, Gheor
ghe Petrescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Marin Nicolae, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Iustin Rogoz, adjunct al ministrului 
industriei chimice, Ștefan Constan- 
tinescu, adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice, consilieri și 
exporti.

Participă, de asemenea, tovarășii 
Josef Simon, vicepreședinte al gu
vernului, președintele părții ceho
slovace în Comisia mixtă guverna
mentală, Ladislav Gerle, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini grele, Dușan Spacil, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Alois 
Hloch, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Jan Strba, vice
președinte al Comisiei de Stat a Pla
nificării, alte persoane oficiale.

Iau parte ambasadorul României Ia 
Praga și ambasadorul Cehoslovaciei 
Ia București.

guvernului român
în conformitate eu normele relațiilor 
internaționale, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state. In concordantă 
cu interesele și năzuințele de pace, 
progres și bunăstare ale tuturor po
poarelor.

Cei doi șefi de guvern au toastat 
în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, pentru 
Întărirea și dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, in interesul lor 
comun, al cauzei generale a socialis
mului și păcii in lume.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie,

(Agerpres)

Vineri dimineața, tovarășul Ion 
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Bulgar, con
dusă de Dimităr Anghelov Gherov, 
secretar al Comitetului județean 
Blagoevgrad al P.C.B.. eare a făcut 
o vizită pentru schimb de experiență 
in țara noastră-

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Stefan Croltoru, vicepre
ședinte a! Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității E- 
conomice și Sociale. A fost prezent 
Petar Danallov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București.

în timpul șederii in țara noastră, 
oaspeții bulgari au avut convorbiri la 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, la Consiliul National pentru 
Știință și Tehnologie, la Comitetul ju
dețean Dolj al P.C.R. și au vizitat 
unități economice, instituții din do
meniul tehnico-științlfic in Capitală 
și în județul Dolj.

★
Vineri dimineața. Ahmed Ezzed- 

din Hilal, vicepremier al guvernului, 
ministrul petrolului din R.A. Egipt, 
a avut convorbiri cu tovarășul Gheor
ghe Caranfil, ministrul industriei chi
mice.

Au fost abordate aspecte ale cola
borării economice și schimburilor co
merciale româno-egiotene, precum și 
noi posibilități de lărgire a cooperă
rii in domeniile prelucrării petrolu
lui, petrochimiei. îngrășămintelor 
chimice.

A participat Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei.

Au fost prezenti Ion Iosefide. am
basadorul României la Cairo, și 
Mahmoud Haroun. însărcinat cu afa
ceri a.i. al R.A. Egipt la București.

Tot in cursul dimineții, Ahmed 
Ezzeddin Hilal a vizitat Combinatul 
petrochimic de la Brazi și întreprin
derea constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești.

După-amiază. delegația a plecat la 
Brașov.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Republicii Zair, 
vineri după-amiază a avut Ioc in 
Capitală o manifestare culturală, or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
în cadrul conferinței prezentate cu 
acest prilej de ziaristul Viorel Po
pescu au fost Înfățișate aspecte ale 
vieții și activității poporului zalrez.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, ziariști, un numeros 
public. Au fost de fată Mulenda 
Shamwange Mutebi, ambasadorul 
Republicii Zair la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

22,00 Telejurnal
32.15 Varietăți... in nocturnă

PROGRAMUL I
19,00 Telejurnal
19.30 Program de valsuri
20.00 Orizont tehnico-științlfic
30.45 Romanța amintirilor. Intîlnlre cu 

Ioana Radu
21.15 Maeștrii artei muzicale : Dan Ior- 

dăcbescu
22.00 Telejurnal
32.15 Varietăți— ta nocturnă

în perioada 17—21 noiembrie a avut 
loc, la București, sesiunea a XII-a a 
Comisiei interguvernamentale romă- 
no-sovietice de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in comisie, iar delega
ția sovietică de tovarășul N. V. 
Talîzin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice în comisie.

Desfășurată în spiritul prieteniei și 
înțelegerii care caracterizează relații
le româno-sovietice, sesiunea a anali
zat modul in care se traduc în viață 
înțelegerile convenite cu prilejul in
tîlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev pentru dezvoltarea continuă 
și adincirea colaborării economice 
între România și Uniunea Sovietică.

A fost exprimată satisfacția re
ciprocă pentru cursul ascendent al 
colaborării economice româno-sovie
tice, pentru creșterea volumului 
schimburilor de mărfuri, lărgirea și 
diversificarea cooperării și speciali
zării în producție intre cele două țări.

Prin protocolul semnat de pre
ședinții celor două părți în comisie la 
încheierea lucrărilor sesiunii, au fost 
prevăzute măsuri concrete pentru 
extinderea și diversificarea pe mai 
departe a relațiilor economice ro- 
măno-sovietice, pentru continuarea 
examinării propunerilor recipro
ce de către organele de plani
ficare, ministerele de ramură și 
ministerele de comerț exterior 
din cele două țări. în vederea 
identificării de noi posibilități pen
tru creșterea volumului schimburilor 
de mărfuri dintre România și 
U.R.S.S. in cincinalul 1981-1985. 
Totodată, s-au stabilit măsuri me
nite să contribuie la adincirea și 
lărgirea cooperării și specializării in 
producție in viitorul cincinal. îndeo
sebi in ramurile construcțiilor de 
mașini. electrotehnicii, industriei 
chimice și petrochimice, industriei 
celulozei și hirtiei. precum și in do
meniul producției unor materii pri
me și energetic.

în acest cadru s-a prevăzut inten
sificarea lucrărilor de către ministe
rele de resort pentru elaborarea 
subprogramelor pe termen lung ale

Ședința Consiliului
In ziua de 21 noiembrie 1980 a 

avut loc ședința Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., la ordinea de zi fiind 
înscrise unele măsuri organizatorice.

A luat parte tovarășul Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P-C-R-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și Z5 noiembrie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, mai 
ales la începutul intervalului, Cerul va 
ti variabil, eu innorări mai accentuate 
in nordul și vestul țării, unde pe alocuri 
vor cădea precipitații, sub tpnna de 
burniță șl ploaie. In rest, bumlțe Tzo- 
late. Vint slab, pini la moderat, cu

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI - DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Cum ne planificăm călătoriile ?

O judicioasă planificare a călătoriei 
cu autovehiculul reprezintă una din 
cerințele conduitei preventive. Este 
vorba despre stabilirea timpului ne
cesar deplasării in siguranță, tinind 
seama de starea vremii și a drumu
lui. de vizibilitate, intensitatea tra
ficului, gradul de oboseală a omului 
de la volan, starea tehnică a mași
nii. Esențială este fixarea, in funcție 
de lungimea și particularitățile tra
seului. a regițnului de viteză, care să 
ingăduie rularea fără pericole si fără 
grabă.

Aceste cerințe se impun cu deose
bire in cazul deplasărilor de la șfîr- 
șitul săptăminii cu autoturismele pro
prietate personală al căror număr de 
înmatriculare nu permite să se circule 
tn duminica respectivă. în loc să 
amine călătoria pentru duminica ur
mătoare, cînd au condiții să ruleze in 
liniște, unii automobiliști se hazar
dează la drum in după-amiaza și sea
ra zilei de sîmbătă. după care revin 
in localitatea de domiciliu în zorii

Teza de doctorat in
(Urmare din pag. I)
torii Elczner Gâbor, Koronka Ferenc 
și Hirian Maria, s-a ocupat, de pilua, 
numai și numai de problemele re
tezării cărbunelui din diversele ba
zine carbonifere ale țării. Paralel cu 
aceasta au fost atacate și problemele 
reproiectării discului de abataj al 
combinei, incepînd cu rezistența și 
unghiul de plasare a cuțitelor și oină 
la forma definitivă a discului. Con
cluziile teoretice s-au apropiat din 
ce în ce mai mult de necesitățile 
practice, iar cind totul era pus pe 
hirtie. și întregul colectiv era con
vins de justețea concepției, a ince
put de fapt examenul deosebit de 
dificil al practicii, al activității din 
subteran.

Kovăcs Jdzsef iși amintește cu în
frigurare de acele luni ce-i păreau 
a fi infinit de lungi.

întreprinderea pentru utilai mi
nier din Petroșani și-a dat tot con
cursul pentru realizarea in bune con
diții a proiectului. Totuși. con
cepția a fost primită la inceput cu 
oarecare neîncredere :

„Cine a mai văzut o chestie ca 
asta ?“

„Pun pariu că nu va funcționa !“ 
„Sintell sigur că desenele sint 

bune ? Dar socotelile 7“
Oricit de stranie să-i fi părut a- 

ceastă îndoială, lectorului Kovăcs 
nu-i răminea altă cale de ieșire decît 
să se mute și el in uzină. Și-a asu
mat astfel la propriu și la fiaurat 
soarta si modul de viată al celor din 
Întreprindere.

Si in fine, desenele s-au dovedit 
a fi intr-adevăr „bune" !

Dar teza de doctorat nu era incă 
terminată. Kovăcs Jbzsef dorea ca 
pe linsă lucrarea teoretică să pună 
Ia indemină și o „anexă" puțin cam 
voluminoasă. dar convingătoare — 
combina in funcțiune, trecind cu brio 
proba de foc in subteran. Discul me- 

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 21 NOIEMBRIE 1980

Extragerea I : 20 82 77 22 38 13 II 87 84
Extragerea a II-a : 70 46 6 69 47 60 40 65 88

dezvoltării specializării șl cooperării 
în producție in ramurile industriei, 
precum și pentru urgentarea finali
zării prin convenții a acțiunilor in 
tratative.

In domeniul schimburilor de măr
furi au fost convenite măsuri care 
să asigure realizarea integrală a 
obligațiilor din Protocolul comercial 
pe anul 1980. De asemenea, s-au sta
bilit măsuri pentru urgentarea tra
tativelor privind Încheierea Protoco
lului comercial pe anul 1981 și inten
sificarea activității de contractare 
pe anul viitor, in primul rînd la 
mașinile și utilajele cu ciclu lung 
de fabricație.

S-a stabilit, totodată, ca. imediat 
după încheierea lucrărilor privind 
coordonarea planurilor pe perioada 
1981—1985, să înceapă tratativele 
pentru încheierea Acordului comer
cial de lungă durată pe cincinalul 
viitor.

Cu prilejul sesiunii a XII-a a Co
misiei interguvernamentale au fost 
semnate de către ministerele de 
resort din cele două țări patru 
convenții de specializare, de coope
rare in producție pe perioada 1981— 
1983 in domeniile construcției de 
tractoare și mașini agricole, electro
tehnicii, Industriei chimice si indus
triei prelucrării țițeiului și petro
chimice.

La semnarea documentelor de lu
cru ale sesiunii au fost prezenti : 
Gheorghe Caranfil. ministrul indus
triei chimice. Alexandru Mărgărites- 
cu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internationale, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, precum șl 
membrii celor două delegații.

Au fost de fată Traian Dudaș, am
basadorul României la Moscova, și 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice Ia București.

★
Vineri, delegația guvernamentală 

sovietică, condusă de N. V. Talîzin, a 
părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutatj de tovarășul Cornel Bur. 
tică, de alte persoane oficiale.

Au fost nrezenti ambasadorul 
României Ia Moscova si ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

General A.R.L.U.S.
în cadrul ședinței, tovarășul Cor

nel Onescu. membru al C.C. al P.C.R,, 
prim-vicepresedinle al Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. a fost ales președinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

unele intensificări ta vestul tării șl la 
munte. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele intre 4 și 12 grade, pe alocuri 
mal ridicate. Ceată dimineața si seara. 
In București ; vremea va continua să 
se încălzească ușor. Cerul „va fi varia
bil, favorabil burniței. Vintul va sufla 
slab, pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 1 
grad șl plus 3 grade, iar cele maxime 
Intre 9 și 12 grade. Ceată djjnineata

«• și sears." (ileana Mtaăilă, metfebrojog 1 
de serviciu).

zilei de luni. Multe din aceste de
plasări se efectuează, de regulă, pe 
seama vitezei excesive, a manevrelor 
imprudente. Ca să nu mai vorbim de 
oboseală, care constituie un mare pe- 
ricpl pentru siguranța circulației.

Luni dimineața, la ora 5,30. in a- 
proplere de Tirgoviște. a avut loc un 
grav accident de circulație. Cercetă
rile întreprinse au relevat că Sutea- 
nu Ignat Valerlu. la volanul auto
turismului 18—B—1003 (mașină nouă) 
care se Întorcea cu familia Ia Bucu
rești, s-a angajat în depășirea a două 
căruțe fără să se asigure, neobser- 
vind venirea din sens opus a unui 
autobuz, cu care s-a tamponat fron
tal. Patru persoane — automobilistul, 
soția si fiica acestuia, precum si o 
altă pasageră — și-au pierdut viața. 
Un eveniment tragic, care îndeamnă 
la renunțarea la călătorii pripite, Ia 
organizarea deplasărilor în concor
dantă cu prevederile legale ce regle
mentează circulația autoturismelor 
proprietate personală în zilele de du
minică.

adîncul de cărbune
reu imbunătătit a fost montat pe in
stalație și pus la încercare in clteva 
sute de schimburi. Trebuia apoi mă
rită rezistenta cuțitelor, iar profilul 
discului reclama la rindu! lui mereu 
noi și noi îmbunătățiri pentru re
ducerea procentului de pierdere a 
cărbunelui retezat și aruncat pe 
transportoare. S-au elaborat proto
tipuri din ce in ce mai eficiente, iar 
in anul trecut s-a definitivat proiec
tul discului de abataj.

In luna mai 1980, prima combină 
de abataj autohtonă, numită CA-1, 
a devenit astfel realitate, discul de 
concepție românească urmind dru
mul fabricației în serie.

Teza acum era ne sfirșite.
A rămas doar fixarea momentului 

susținerii.
Bătălia colectivă, ce a durat 12 ani, 

aparține acum trecutului. Și poate 
că atunci cînd in minele noastre de 
cărbune lucrurile vor merge strună, 
iar industria noastră energetică va 
putea răspunde tuturor cerințelor de 
viitor, efortul acestor oameni minu
nați, cum sint Kovăcs Jdzsef și co
laboratorii săi se va regăsi si in vi
trinele muzeului. Poate va fi expu
să atunci lucrarea de doctorat. îm
preună cu macheta miniaturizată a 
combinei. Alții s-ar putea să opteze 
pentru expunerea discului și a va
riantelor de cutite sau chiar pentru 
șirul lung de proiecte desenate...

Desigur, orice soluție s-ar găsi, ea 
nu va putea să spună totul despre 
dimensiunile reale ale perseverentei 
șl eforturilor acestor ani, deși ar 
trebui să păstrăm cumva pentru ur
mașii noștri tot ce ni se pare mai 
convingător, precum că nimic din tot 
ce am realizat pină acum nu ne-a 
căzut din cer, am asudat pentru 
succesele noastre, care sint bunuri 
comune, inalienabile ale unui popor 
harnic, unit in năzuințe și idealuri, 
conștient de posibilitățile șl răspun
derile sale istorice.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBANULUI

Excelenței Sale Domnului ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Cu prilejul Zilei naționale a Libanului vă adresez, in numele poporului 
român și al meu personal, calde felicitări și sincere urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și progres poporului libanez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare fructuoasă 
statornicite intre țările noastre se vor dezvolta continuu pe multiple planuri, 
în interesul popoarelor român șl libanez, al cauzei păcii, independentei 
naționale, destinderii și conlucrării tn Întreaga lume.

Astăzi este Ziua națională a Liba
nului. Acum 37 de ani, mica tară 
de pe țărmurile estice ale Medi- 
teranei și-a proclamat independen
ța, punind capăt unei lungi pe
rioade de dominație străină. Așa 
cum se știe, în răstimp de numai 
trei decenii, ca rezultat al eforturi
lor harnicului și talentatului său 
popor, Libanul a înregistrat o largă 
dezvoltare, ajungînd un stat înflori
tor și prosper, iar Beirutul — prin
cipalul centru al activității finan
ciare din Orientul Mijlociu.

Din nefericire, acest curs a fost 
întrerupt odată cu ascuțirea unor 
tensiuni interfie, animozități și con
flicte care au culminat cu izbuc
nirea luptelor civile in primăvara 
anului 1975. Potrivit datelor O.N.U., 
numărul morților Înregistrați în 
numai 19 luni de Înfruntări armate 
s-a ridicat la circa 60 000, iar cel al 
persoanelor care și-au părăsit țara 
Ia 700 000. Iar de atunci, cu anumi
te pauze, ciocnirile militare de o 
amploare mai mare sau mal mică 
au continuat, afectînd unitatea țării, 
starea economiei, dezvoltarea so
cială.

O situație deosebit de complica
tă continuă să existe și în prezent. 
Ia patru ani de la semnarea acor
dului de încetare a focului. în do
rința de a facilita revenirea la o 
viată normală, depunind eforturi 
susținute pentru realizarea reconci
lierii naționale, guvernul libanez a 
elaborat, totodată, un plan de re
construcție a tării, eșalonat pe o 
perioadă de cinci ani. care prevede 
refacerea locuințelor, școlilor și spi
talelor distruse, a rețelei ru
tiere, reamenajarea portului Bei
rut, efectuarea unor lucrări hidro
tehnice etc. Dar traducerea in via
tă a acestor obiective intlmpină se
rioase dificultăți din cauza unor

Seminar de dramaturgie și teatrologie
Municipiul Focșani găzduiește, 

între 21 și 23 noiembrie. SEMINA
RUL DE DRAMATURGIE ȘI TEA
TROLOGIE — DUMITRU RADU 
POPESCU. Organizatori : Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
județului Vrancea. Asociația oame
nilor de artă din instituțiile teatra
le și muzicale — A.T.M.. Teatrul 
municipal din Focșani și revista 
„Familia" din Oradea.

Cu acest prilej, exegeți și critici 
teatrali și literari, regizori, actori, 
scenografi și spectatori vor dezbate 
orizontul tematic și problematic, 
modalitățile artistice caracteristice 
pieselor lui Dumitru Radu Pobescu. 
Vor fi prezentate spectacole cu 
„Hoțul de vulturi" In interpretarea 
unui colectiv al Teatrului dramatic

ȘTIRI SPORTIVE
în turneul internațional masculin 

de handbal de la Debrecen, selecțio
nata României a terminat la egalita
te : 23—23 (13—13) cu prima repre
zentativă a Ungariei.

La Varșovia a inceput un turneu 
internațional de tenis la care parti
cipă sportivi din Bulgaria. Ceho
slovacia. România. Ungaria și Po
lonia.

In primul tur al probei de simplu 
bărbați, tenismanul român Dumitru 
Hărădău l-a întrecut cu 3—6, 6—2, 
6—4 pe polonezul Wecziorek. Și cei
lalți doi jucători români prezenti în 
concurs au terminat învingători : 
Laurențiu Bucur a dispus cu 6—4, 
6—0 de Brzozowski (Polonia), iar 
Adrian Marcu a cîștigat cu 6—4, 6—1 
tn fata lui Krones (Polonia).

în ziua a doua a turneului inter
national de tenis de la Dubai (Emi

DOLJ ® La Craiova se află 
tn plină desfășurare ediția a 
șaptea a „Zilelor culturii univer
sitare", amplă manifestare în
scrisă pe agenda Festivalului 
național „Cintarea României". 
Actuala ediție a debutat cu ver
nisarea celui de-al doilea salon 
de pictură, sculptură, grafică și 
fotografie. A urmat simpozionul 
„250 de ani de la nașterea lui 
Horea, martir al luptei pentru 
dreptate socială". (Nicolae Peto- 
lescu).

MURES O Cu prilejui apari
ției volumului intitulat „Articole. 
Însemnări" al cunoscutului scrii
tor tirgumureșean Siltrt Andras, 
laureat al premiului „Herder", 
la librăria „Universala" din Tg. 
Mureș a avut loc o intilnire a ci
titorilor cu autorul. Despre sem
nificația noii apariții editoriale 
a vorbit criticul literar Nagy 
Pal, redactor la revista „Uj Elet“. 
(Gh. Giurgiu).

CONSTANȚA O La Constanta 
au avut loc două premiere pe 
tară. Pe scena Teatrului de dra
mă și comedie a fost prezentată 
piesa scriitorului clasic polonez 
Alexander Fredo „Răzbunarea", 
în regia actorului Iancu Lucian, 
iar la Teatrul de păpuși un 
spectacol după „Metamorfozele" 
lui Ovidiu. pe un scenariu de 
Cristian Pepino, care semnează 
șl regia. (George Mihăescu).

TIMIȘ 9 Universitatea din 
Timișoara găzduiește al VI-lea 
seminar bienal al filmului etno
grafic și folcloric cu tema „Fil
mul etnologic — modalitate 
fundamentală a cercetării cultu
rii folclorice contemporane". 
Participă cadre didacttce univer
sitare. cercetători, folcloriști și 
cineaști din numeroase centre 
ale țării. (Cezar Ioana).

IALOMIȚA 9 în cadru! deca
dei culturale „Toamna culturală 
la Fetești" a avut loc o intîl- 
nire cu brigada științifică a re

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

factori de ordin intern și extern. 
Țara continuă să fie divizată între 
fracțiuni politice rivale: sudul Liba
nului rămîne mal departe teatru 
de operațiuni militare, in ciuda pre
zentei forțelor O.N.U. ; raidurile 
terestre, navale și aeriene ale Israe
lului se perpetuează, afectînd por
țiuni largi ale teritoriului libanez.

în spiritul legăturilor tradiționa
le de prietenie dintre România și 
Liban, al solidarității poporului ro
mân cu cauza tuturor popoarelor 
arabe, opinia publică din tara noas
tră urmărește cu sentimente de 
caldă simpatie eforturile poporului 
libanez pentru depășirea situației 
actuale și restabilirea unui climat 
de liniște și conlucrare pașnică. 
Poporul român iși exprimă speran
ța că se va ajunge la o reglemen
tare definitivă a problemelor exis
tente, astfel ca poporul libanez să-și 
poată consacra toate energiile re- 
unificate cauzei reconstrucției, dez
voltării unui Liban pașnic, inde
pendent și prosper. Dealtfel, Româ
nia participă la realizarea unor o- 
biectlve care sint chemate aă joace 
un rol important în acțiunea de 
refacere a diferitelor sectoare ale 
vieții economice libaneze. în același 
timp, ca urmare a situației specifice 
create în zonă, tara noastră subli
niază cu consecventă necesitatea 
stringentă a unei soluții juste și 
globale a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

Reafirmindu-și solidaritatea cu 
cauza poporului libanez, cu năzuin
ța sa fierbinte de a obține o regle
mentare grabnică a situației actua
le, poporul român iși exprimă tot
odată convingerea că relațiile tra
diționale româno-libaneze se vor 
dezvolta In continuare, in interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și Înțelegerii internaționale.

din Galati (regia : Nicolae Scarlat, 
scenografia : Anca Pislaru) ; „A- 
cești ingeri triști" — susținut de un 
colectiv de absolvenți ai Institutu
lui de artă teatrală și cinematogra
fică din București (regia: Radu 
Dinulescu. scenografia: Florian 
Harasim) ; „Piticul din grădina de 
vară" — susținut de Teatrul popu
lar din Focșani, colectiv laureat al 
Festivalului national „Cintarea 
României" (regia : Gheorghe Mile- 
tineanu, scenografia : Mihai Mă- 
descu) ; „Cuiul" (Teațrul „George 
Bacoyia“, din Bacău, regia : I. -Gl 
Rusu... scenografia ț Gloria lovan) : 
..'Pasărea Shakespeare" (Teatrul 
Național din Cluj-Napoca. regia : 
Alexandru Tatos, scenografia : Th. 
T. Clupe).

ratul Dubai), jucătorul român Ilie 
Năstase l-a Intîlnit pe americanul 
Gene Mayer, in fata căruia a cîștigat 
cu 7—6. 7—5.

Au început întrecerile Individuale 
din cadrul campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Iugosla
viei.

La dublu mixt, perechea română Eva 
Ferenczi — Eugen Florescu a invins 
în primul tur cu 2—1 (18—21. 25—23, 
21—18) cuplul italian Cerol-Bizi. iar 
in turul următor a cîștigat cu 2—0 
(22—20, 21—17) la Emajat-Sonbol (Re
publica Arabă Egipt). în turul al 
treilea. Eva Ferenczi și Eugen Flo
rescu au pierdut cu 0—2 (14—21, 
14—21) in fata cuplului iugoslav Per- 
kucin-Kalinici.

în proba de dublu femei. Maria 
Alexandru și Liana Urzică au învins 
în primul tur cu 2—0 (21—9, 21—11) 
perechea iugoslavă Zukina-Tonsetlci.

vistei „Magazin", la care și-au 
adus contribuția acad. Eugen 
Macovschi, prof. univ. dr. Paul 
Popescu-Neveanu și alți oameni 
de știință. Tema dezbaterii, care 
a dat naștere unui viu dialog, a 
fost : „Timpul și viața in lumina 
științei". 9 în cadrul acelorași 
manifestări, membrii cenaclului 
literar-artistic „Arcadia", ce fiin
țează pe lingă ziarul „Tribuna 
Ialomiței", s-au Intîlnit cu iubi
torii de literatură din Fetești. 
(Mihai Vișoiu).

HARGHITA 9 Sub egida co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă, a apărut pri
mul anuar al județului Harghita, 
intitulat „Acta hargitensia". Inr 
tr-o tinută grafică elevată, volu
mul se adresează, deopotrivă, ci
titorilor români și maghiari, cu- 
prinzind 426 pagini. 36 de lu
crări științifice revelatoare pen
tru trecutul și prezentul mate
rial și spiritual al așezărilor și 
oamenilor din ținuturile har- 
ghitene. (I. D. Kiss).

BISTRIȚA-NASAUD 9 în or
ganizarea consiliului județean al 
sindicatelor. cenaclul literar 
„George Coșbuc", afiliat Casei 
de cultură, a fost gazda celui 
de-al doilea colocviu interjude- 
țean al cenaclurilor literare, des
fășurat sub genericul „Litera
tură și actualitate". Au partici
pat reprezentanți din județele 
Alba, Cluj. Mureș, Maramureș, 
Satu Mare, Sălaj și Bistrița-Nă- 
săud. (Gh. Crlșan).

ARAD. 9 La Galeriile de artă 
din Arad, sub genericul „E- 
nergii neconvenționale", a fost 
vernisată o expoziție de foto
grafii. planșe și grafice repre- 
zentînd cercetări pe plan natio
nal și mondial In domeniul fo
losirii energiilor neclasice. ® în- 
cepind de luni 17 noiembrie, 
timp de 1 zile, comuna Sîntana 
găzduiește „Săptămina culturii 
și educației socialiste". (Mircea 
Dorgoșan)
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NAȚIUNILE UNITE

O importantă rezoluție inițiată 
de România, privind înghețarea 

și reducerea cheltuielilor militare 
adoptată prin consens de Comitetul Politic al Adunării 

Generale
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres), — Comitetul Politic al Adunării 

Generale a O.N.U. a adoptat prin consens o importantă rezoluție, inițiată 
de România, vizînd înghețarea șl reducerea cheltuielilor militare. Reâfir- 
mînd idei și principii de bază pe care România le promovează cu fer
mitate și stăruință în eforturile sale de a contribui la declanșarea unui 
proces autentic de dezarmare, această inițiativă exprimă continuitatea 
preocupărilor partidului și statului nostru, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, intr-un domeniu de cea mai mare importanță pentru oprirea 
cursei înarmărilor, întărirea securității internaționale și sprijinirea efortu
rilor de dezvoltare ale tuturor statelor.

Rezoluția, tn promovarea căreia 
s-au alăturat, In calitate de coau
tori, alte 9 state din toate regiunile 
geografice ale lumii — Austria, Ir
landa. Suedia, Norvegia, Ruanda, Se
negal, Indonezia, Peru și Uruguay —• 
dă expresie îngrijorării profunde a 
popoarelor față de accelerarea cursei 
Înarmărilor și sporirea continuă a 

. cheltuielilor militare, care au deve
nit o povară tot mai greu de supor
tat pentru economiile tuturor națiu
nilor, cu efecte extrem de grave pen
tru pacea și securitatea internațio
nală.

In spiritul principiului susținut cu 
vigoare de țara noastră privind reali
zarea echilibrului militar nu prin 
sporirea înarmărilor, ci prin dimi
nuarea lor, rezoluția subliniază că 
este posibil să se treacă la reducerea 
bufetelor militare, fără a se modi
fica echilibrul in detrimentul securi
tății naționale a vreunui stat. Rezo
luția reafirmă că reducerea cheltuie
lilor militare, în primul rind de către 
statele nucleare și alte țări impor
tante din punct de vedere militar, 
ar contribui la frînarea cursei înar
mărilor și ar oferi posibilitatea orien
tării rezervelor astfel economisite în 
scopul dezvoltării economice și so
ciale, in special a țărilor in curs de 
dezvoltare.

Reliefînd importanța măsurilor uni
laterale de limitare sau reducere a 
armamentelor pentru realizarea o- 
biectivelor dezarmării, rezoluția sa
lută măsurile de această natură luate

'AGENȚIILE DE PRESA

PROTOCOL ROMANO-COREEAN. 
La Phenian a fost semnat un pro
tocol privind colaborarea pe anii 
1981—1982 între Radioteleviziunea 
română și Comitetul de radiote- 
leviziune al R.P.D. Coreene. Hwang 
Jang Yop, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, a primit 
delegația Radioteleviziunii româ- 
he. condusă de Alexandru îo- 
nescu. director general. A fost pre
zent ambasadorul țării noastre' la 
Phenian, Paul Marinescu.

LA BELGRAD s-a desfășurat, vi
neri, o 'convorbire intre Aleksandar 
Grlicikov, membru al Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și Emil Wojtaszek, 
membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, care 
conduce o delegație a Seimului po
lonez aflată în vizită în Iugoslavia 
— relatează agenția Taniug. în 
cursul convorbirii s-a procedat la 
o informare asupra activității și 
sarcinilor actuale ale celor două 
partide. Subliniind dezvoltarea cu 
succes a relațiilor de cooperare din
tre U.C.I. și P.M.U.P., interlocu
torii au exprimat dorința extinde
rii lor în continuare.

PLENARA C.C. AL P.C. FIN
LANDEZ. La Helsinki s-au desfă
șurat lucrările plenarei C.C. al P.C. 
Finlandez, care a-examinat pro
bleme internaționale și de politică

ÎN ȚĂRILE EUROPEI OCCIDENTALE:

Larg curent de opinie împotriva sporirii bugetelor 
militare și amplasării de noi rachete nucleare

„Recesiunea economică, creșterea 
prețurilor la petrol si materii prime — 
transmite din Bruxelles agenția 
FRANCE PRESSE — au determinat 
un sir de țări vest-europene, membre 
ale N.A.T.O., să-și reconsidere buge
tele militare, nemaiținînd seama de 
proporțiile hotărîte in luna mai 1980 
la întîlnirea la nivel înalt a alianței, 
desfășurată la Washington". în condi
țiile de atunci se fixase, după cum 
s-a relatat la vremea respectivă, un 
spor anual de 3 la sută a cheltuieli
lor militare in fiecare țară membră a 
N.A.T.O. pînă în 1986.

între timp, in țările occidentale rit
mul de creștere economică a evoluat 
6ub așteptări, efectele crizei econo
mice au depășit în amploare chiar și 
anticipările cele mai pesimiste, dato
ria publică a crescut. astfel incit pro
gramele de austeritate adoptate in di
ferite capitale vest-europene au ajuns 
să includă și reducerea alocațiilor 
bugetare. Drastica diminuare a 
cheltuielilor pentru sectoarele so
ciale, învățămint, sănătate, într-un 
cuvint terapia „strîngerii curelii". ar 
fi stîrnit critici și mai ascuțite în rîn
dul opiniei publice dacă alte capitole 
ale bugetelor naționale — respectiv 
cele militare — ar fi rămas neafec
tate de măsurile de austeritate, ba 
chiar ar fi sporit.
. Elocvente sînt cele petrecute In 
OLANDA. „Din cauza penuriei de 
fonduri — notează ziarul vest-ger
man „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" — guvernul olandez se vede 
pus în situația de a explica parte
nerilor săi din cadrul N.A.T.O. că se 
află în imposibilitate de a-si onora, 
anul viitor, obligațiile privind spo
rirea cu trei la sută a bugetului mi
litar". în cadrul măsurilor de restrîn- 
geri bugetare, considerate oportune și 
necesare în urma evoluției nefavora
bile a economiei țării, au fost dimi

de state fn vederea înghețării și re
ducerii cheltuielilor militare. Se dă 
și în acest fel o inaltă apreciere ho- 
tăririlor adoptate de România in ul
timii trei ani de diminuare a chel
tuielilor sale de apărare și alocare 
a fondurilor economisite pentru ridi
carea nivelului de trai al poporului.

Consensul realizat asupra rezoluției 
inițiate de România capătă o impor
tanță politică deosebită în împreju
rările internaționale actuale prin 
sublinierea necesității urgente a in
tensificării eforturilor statelor pentru 
ajungerea ia acorduri internaționale 
de înghețare și redueere a cheltuie
lilor militare, prin apelul adresat 
tuturor țărilor, în primul rind celor 
mai puternic înarmate, ca, pînă ia 
încheierea unor asemenea acorduri, 
să manifeste autoreținere in stabili
rea cheltuielilor lor militare și să 
canalizeze fondurile astfel economi
site pentru progresul economic și so
cial, îndeosebi 'in folosul țărilor în 
curs de dezvoltare. însușindu-și cu
noscuta propunere prezentată de țara 
noastră, împreună cu Suedia, in sco
pul facilitării negocierilor în acest 
domeniu. Adunarea Generală însăr
cinează Comisia O.N.U. pentru dezar
mare să treacă, în anul 1981, la 
identificarea și elaborarea principiilor 
(are să conducă acțiunile viitoare ale 
statelor în domeniul înghețării și re
ducerii bugetelor militare. Se decide, 
de asemenea, ca problema reducerii 
bugetelor militare să fie inclusă pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

m
internă, rezultatele alegerilor co
munale, precum și chestiuni referi- I 
toare la pregătirile pentru cel de-al 
19-lea Congres al partidului, convo- I 
cat pentru 22—24 mai 1981.

ÎNTÎLNIRE CARTER — REA- . 
GAN. Președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, a conferit, la Casa Albă, cu ' 
Ronald Reagan. Cei doi oameni po
litici au menționat în prezenta zia
riștilor că au examinat, intre al- |. 
tele, probleme privind perioada de 
tranziție a puterii. Ronald Reagan < 
a avut pe de altă parte o întreve- I 
dere cu cancelarul vest-german. • 
Helmut Schmidt, aflat în vizită la 
Washington.

LA MANILA s-au încheiat lucră
rile celei de-a 49-a adunări genera- | 
le a Organizației internaționale a 
poliției criminale. Interpolul, prin 1 
adoptarea unor rezoluții vizînd in- . 
tensificarea luptei împotriva cri
minalității. I

ATENTAT. Vineri dimineața, în ; 
orașul spaniol Tolosa, un comando j 
terorist a deschis focul asupra unui 
grup de membri ai gărzii civile. ■ 
După cum informează agenția 
E.F.E., atentatul s-a soldat cu un I 
mort și doi răniți. Teroriștii au reu
șit să dispară. De la începutul a- 
nului. în Spania și-au pierdut via- ! 
ța 125 de persoane, ca urmare a 
atentatelor teroriste. I 

nuate și alocațiile Ministerului Apără
rii pentru 1981 cu 179 milioane gul
deni, pornindu-se și de la aprecierea 
experților oficiali că dotarea forțelor 
armate olandeze se situează la un ni
vel suficient de ridicat.

In țara vecină, BELGIA, care găz
duiește și comandamentul N.A.T.O.. 
dificultățile economice au determinat 
decizii cu caracter și mai drastic. 
Bugetul militar a fost redus cu 2.2 la 
sută, iar pentru a economisi carbu
ranți și alte cheltuieli s-a hotărît 
neparticiparea la unele manevre de 
toamnă ale N.A.T.O. (după cum Bel
gia nu a participat nici la exercițiul 
,.Anvil Express", programat acum 
citeva luni în Turcia), manifestîn- 
du-se, de asemenea, reținere — no
tează revista „DER SPIEGEL" — 
pentru asumarea unor noi angaja
mente financiare solicitate de achizi
ționarea celor 18 avioane speciale 
AWACS, prevăzute cu sisteme de 
detectare radar.

Dificultățile economice au determi
nat și DANEMARCA să-și reconsi
dere distribuirea alocațiilor bugetare 
și să anunțe înghețarea cheltuielilor 
militare Ia actualul nivel pînă în 1985. 
Motivînd decizia guvernului danez 
de a nu spori alocațiile bugetare des
tinate scopurilor militare, premierul 
social-democrat Anker Joergensen 
sublinia : „Nu voim să contribuim la 
ascuțirea încordării internaționale 
prin creșterea cheltuielilor de apăra
re, ceea ce ar însemna participarea 
noastră la cursa înarmărilor".

Cu o situație similară este confrun
tat și guvernul REPUBLICII FEDE
RALE GERMANIA. Intr-adevăr, chiar 
și o țară ca R.F.G., a cărei situație 
economică era invidiată de alți par
teneri ai alianței nord-atlantice, este 
acum serios afectată de manifestările 
crizei: ritmul creșterii economice 
s-a încetinit considerabil — pentru 
1981 experții anticipează o „creștere

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL R. P. POLONE L-A PRIMIT PE PREȘEDINTELE 

COMITETULUI DE STAT AL PLANIFICĂRII DIN ROMANIA
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone. Josef Pinkowski, l-a pri
mit pe Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
care a participat, între 18 și 21 no
iembrie, la Varșovia, la întîlnirea pre
ședinților organelor centrale de pla
nificare din Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă.

Josef Pinkowski a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
cordial salut tovărășesc și cele mai 
bune urări din partea tovarășului Sta
nislaw Kania, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez.

La rîndul său, vlceprim-ministrul 
guvernului român a rugat să se 
transmită din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut de prie
tenie, împreună cu cele mai bune 
urări tovarășului Stanislaw Kania.

întîlnirea a prilejuit un fructuos 
schimb de păreri cu privire la posi
bilitățile și căile de dezvoltare în

Manifestări consacrate României
ln numeroase țări ale lumii continuă să fie organizate manifestări cu 

prilejul împlinirii a 2050 de ani de la constituirea primului stat dac cen
tralizat și independent.

Sub auspiciile Comitetului Admi
nistrativ al orașului Angiu și ale 
Asociației de prietenie coreeano- 
române, in foaierul teatrului din 
Angiu s-a deschis expoziția „Vesti
giile din Carpați vorbesc despre 
strămoșii noștri daci".

La teatrul din Angiu a fost pre
zentat filmul artistic românesc 
„Mihai Viteazul", care a fost urmă
rit cu mult interes de peste 2 009 de 
spectatori.

La Roma, sub auspiciile Acade
miei naționale „Dej Lincei", în co
laborare cu Academia Republicii 
Socialiste România și Biblioteca 
română a fost organizat un coloc
viu româno-italian pe tema „Da
cia preromană și romană, raportu
rile cu Imperiul roman".

După cuvîntul de deschidere al 
acad. Enrico Cerulli, vicepreședin
te al Academiei Naționale „Dei 
Lincei", au fost prezentate comu
nicări științifice ce au abordat 
unele aspecte politice, social-eco- 
nomice și cultural-artistioe ale Da
ciei, punîndu-se în evidentă înaltul 
nivel atins de civilizația dacă și 
influența romană asupra acesteia.

La sediul Academiei Naționale 
„Dei Lincei" a fost organizată o 
expoziție de carte socială și isto
rică, la loc de frunte aflîndu-se 
operele" președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Lucră
rile prezentate, care s-au bucurat de 
o inaltă apreciere din partea par- 
ticipanților, au fost donate aca
demiei italiene.

Revista italiană „La Cultura del 
Mondo" a publicat, sub semnătura 
prof. Mariano Baffi. amplul articol 
„Transilvania — leagăn și apără
tor al latinității in Europa orien
tală". Făcind o prezentare a prin
cipalelor perioade din istoria 
acestei provincii românești, auto
rul subliniază că numeroasele des
coperiri arheologice demonstrează 
continuitatea populației daco-ro- 
mane pe acest teritoriu, faptul că 
Transilvania a jucat un rol deter
minant în apărarea latinității împo
triva invaziei ponoarelor migratoare.

în Finlanda, filiala Asociației de 
prietenie Finlanda — România din 
orașul Turku a organizat o seară 
culturală românească cu tema „Că
lătorie pe firul istoriei de la Sar- 
mizegetusa la Constanța".

Luînd cuvîntul în fata unui nu
meros public, profesorul Lauri 
Lindgren, decanul Facultății de u- 
manistică a Universității din 
Turku, președintele Asociației de 
prietenie Finlanda — România, a

zero", adică stagnare la nivelul ac
tual; considerată una din monedele 
cele mai stabile, marca vest-germa- 
nă și-a dezvăluit vulnerabilitatea, 
înregistrînd scăderi marcante în ra
port cu celelalte monede occidentale. 
In aceste condiții se fac resimțite cu 
mai multă acuitate repercusiunile con
tinuării și intensificării cursei înar
mărilor, cu povara tot mai apăsătoare 
a cheltuielilor militare. In ritmul de 
pină acum, achiziționarea de noi 
avioane de luptă, tancuri, rachete și 
nave militare ar necesita, după cum 
relatează presa vest-germână, supli
mentarea bugetului Ministerului Apă
rării cu circa 10 miliarde de mărci, 
în condițiile cînd datoria publică re
prezintă la ora actuală cam 30 la sută 
din produsul național brut. Concomi
tent au crescut substanțial prețurile 
la armamentul achiziționat de Bun- 
deswehr. Un singur exemplu : avionul 
„Tornado" este cumpărat acum cu 
67,3 milioane mărci bucata (față de 
43.8 milioane în 1974). Reunit la 12 
noiembrie, „Consiliul federal al secu
rității" și-a consacrat o bună parte a 
deliberărilor problemelor bugetului 
Ministerului Apărării. După cum 
transmit agențiile de presă, s-a de
gajat un larg consens asupra unui 
spor, al cheltuielilor militare în 1981 
mult mai mic decit cel solicitat de 
N.A.T.O. și anume 1,75 la sută in loc 
de 3 la sută. La obiecțiile venite 
din anumite cancelarii N.A.T.O., 
cancelarul H. Schmidt a replicat că 
R.F.G. nu este „o cloșcă cu ouă de 
aur" și că „nu trebuie supraesti
mate posibilitățile financiare ale Ger
maniei occidentale". „Ar fi o lipsă de 
realism — se afirmă la Bonn — să 
fie considerat imuabil obiectivul 
sporirii anuale cu trei la sută a bu
getelor militare, în împrejurările de
teriorării economiilor vest-europene". 
(A.F.P.). 

continuare a colaborării economice 
dintre România și Polonia, în spiritul 
înțelegerilor convenite între conduce
rile de partid și de stat din cele 
două țări.

★
La încheierea Intîlnîrii președinții 

organelor centrale de planificare. 
Nicolae Constantin și Henryk Kisiel, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei de pla
nificare de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.P. Polone, au semnat pro
tocolul privind rezultatele coordonării 
planurilor de dezvoltare a economiilor 
naționale ale celor două țări pe peri
oada 1981—1985. Potrivit protocolului, 
volumul livrărilor reciproce de măr
furi urmează să crească în cincinalul 
următor cu peste 50 la sută față de 
realizările preliminate pe actualul 
cincinal. Din volumul total al schim
burilor, aproape jumătate revine li
vrărilor reciproce de mașini, utilaje 
și instalații, prevăzîndu-se, totodată, 
îmbunătățirea aprovizionării cu piese 
de schimb.

La întîlnire și la semnarea protoco
lului a fost de față Ion Cosma, am
basadorul tării noastre la Varșovia.

evidențiat bunele relații existente 
între cele două țări in diverse do
menii de activitate, subliniind, de 
asemenea, legătura organică care e- 
xistă între trecutul istoric și reali
zările actuale ale poporului român, 
îndelungata sa luptă pentru pace 
și înțelegere între toate popoarele 
lumii.

în cadrul acestei manifestări, 
găzduită de Institutul, seral pentru 
educarea adulților din Turku, a 
fost deschisă o expoziție de foto
grafii, precum și o expoziție de de
sene ale copiilor din municipiul 
Constanța.

Printre manifestările desfășurate 
în țările nordice se numără și ex
poziția „Monumente ale arhitectu
rii românești", deschisă la Muzeul 
de arhitectură din Stockholm.

La Brasilia, în monumentala clă
dire a Bibliotecii universitare, a 
fost deschisă expoziția de fotogra
fii și documente „Carpațli vorbesc 
despre daci". Expoziția s-a bucu
rat încă din primele zile de un in
teres deosebit.

împlinirea a 2 050 de ani de la 
constituirea primului stat dac cen
tralizat și independent a prilejuit 
multiple acțiuni in Canada. Astfel, 
în orașul Quebec a avut loc des
chiderea unei decade culturale ro
mânești. organizată sub auspiciile 
Universității Laval și ale Institutu
lui de relații internaționale. Cu o- 
cazia deschiderii decadei, amba
sadorul Barbu . Popescu a prezentat 
la. Institutul de relații internațio
nale din Quebec conferința : „Con
cepte ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru soluționarea pro
blemelor actuale internaționale".

în Statele Unite, Ia Universitatea 
din Columbus (statul Ohio). Facul
tatea de limbi romanice, în colabo
rare cu Biblioteca română din New 
York, a organizat o seară culturală 
românească, in cadrul căreia profe
sori universitari au făcut expuneri 
in legătură cu aniversarea consti
tuirii primului stat dac centralizat 
și independent. A fost prezentat 
filmul artistic „Columna".

în orașul japonez Yokohama s-a 
deschis expoziția „Carpații vorbesc 
despre daci", organizată de Centrul 
de relații internaționale „Kangawa". 
Alături de fotografii cu tematică 
Istorică sînt expuse, de asemenea, 
fotomontaje ce ilustrează viata și 
activitatea de azi a poporului 
român. CLexpoziție cu aceeași temă, 
organizata sub auspiciile Asociației 
ie prietenie Japonia-România, s-a 
deschis și la Hiroșima.

Discuția și disputele, declanșate 
de problematica amintită nu se limi
tează doar la reajustarea alocațiilor 
bugetare destinate înarmării. Astfel, 
mai multe state membre ale N.A.T.O. 
manifestă o atitudine de reținere față 
de proiectele de amplasare a noi 
rachete în Europa occidentală. Cabi
netul belgian, de pildă, nu s-a pro
nunțat nici pînă acum asupra stațio
nării de rachete nucleare pe terito
riul țării, la fiecare 6 luni ministrul 
de externe avînd sarcina să prezinte 
Parlamentului un raport asupra sta
diului acestei probleme.

La fel se prezintă lucrurile și ln 
Olanda. „Strategii N.A.T.O. — scrie 
ziarul „Frankfurter Rundschau" — 
sînt îngrijorați de rezervele expri
mate de guvernul de la Haga față de 
implantarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
olandez și de aminarea unei decizii 
pină la sfirsitul anului 1981“. Partide
le aflate în opoziție au o atitudine șl 
mai netă. Unii delegați la Congresul 
Partidului Socialist al Muncii au cerut 
chiar ieșirea țării din N.A.T.O. dacă 
în termen de trei ani nu se va pu
tea stabili in mod cert că activitățile 
organizației nu periclitează pacea. „In 
cercurile largi ale societății olandeze 
— notează cotidianul amintit — cres
te aversiunea față de armele nu
cleare, stare de spirit ilustrată de ac
țiunea împotriva fabricării bombei cu 
neutroni, în cadrul căreia au fost co
lectate, în întreaga țară, un milion de 
semnături". Un rol activ in mișcarea 
populară împotriva cursei înarmări
lor atomice joacă și reprezentanții 
clerului, care au lansat, prin Consi
liul interconfesional al păcii, lozinca : 
„Armele nucleare trebuie să dispară 
din lume, si ln primul rînd din 
Olanda".

Sînt fapte care dovedesc cît de răs- 
pîndită devine convingerea că secu

Convorbiri economice 
româno-sovietice

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Du
mitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, a avut la Moscova o în
trevedere cu V. G. Morozov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Relații Economice Externe al 
Uniunii Sovietice.

Delegație economica 
română în Argentina
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

O delegație economică rbmână. con
dusă de Doina Ardare, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a efectuat o vizită in Argentina. 
Delegația a purtat convorbiri la mi
nisterele relațiilor externe, comer
țului exterior, dezvoltării industriale, 
cu conducerile unor întreprinderi de 
stat și firme particulare. în scopul 
impulsionării schimburilor comer
ciale și al cooperării economice din
tre România și Argentina.

Ratificarea acordurilor 
de colaborare dintre 
România și Camerun

YAOUNDE 21 (Agerpres). — Adu
narea Națională a Republicii Unite 
Camerun a ratificat Acordul privind 
promovarea și garantarea reciprocă 
a investițiilor și Acordul comercial, 
semnate la București, la 30 august 
1980. cu prilejul vizitei oficiale in 
România a președintelui Ahmadou 
Ahidjo, precum și Acordul de coo
perare economică și tehnică cu Româ
nia, semnat la Yaounde.

In sprijinul unei noi ordini 
internaționale in domeniul 

informațiilor
LIMA 21 (Agerpres). — Participan- 

ții la lucrărjle celei de-a Il-a întil- 
niri latino-a'mericane privind perfec
ționarea mijloacelor de comunicare în 
masă s-au pronunțat pentru o nouă 
ordine internațională .și în domeniul 
informațiilor. Cei 60 de delegați pre- 
zenți la Lima cu prilejul acestei reu
niuni au evidențiat inechitățile in 
materie informațională care mai 
persistă în lume.

Reuniunea va analiza și posibili
tățile creării unei Asociații latino-a- 
mericane pentru schimbul de infor
mații și comunicații sociale.

Nemulțumiri generate 

de contacte ale N.A.T.O. 

cu regimul de la Pretoria
OSLO 21 (Agerpres). — Purtătorul 

de cuvint al Ministerului Afacerilor 
Externe al Norvegiei, Geir Grumg, 
a anunțat că reprezentantul norve
gian la N.A.T.O. a fost însărcinat să 
transmită secretarului general al 
pactului, Joseph Luns, că „Norvegia 
regretă întîlnirea" pe care acesta a 
avut-o cu ministrul de externe al re
gimului rasist din R.S.A., Pik Botha.

întîlnirea pe care a avut-o Luns, 
la Bruxelles, cu ministrul guvernului 
de la Pretoria a provocat nemulțumi
re și îngrijorare în opinia publică 
mondială, date fiind posibilele ei im
plicații. Astfel, avertizind împotriva 
unei eventuale colaborări dintre 
N.A.T.O. și Pretoria. Comitetul spe
cial O.N.U. împotriva apartheidului 
î-a adresat lui Luns o scrisoare în 
care iși exprimă nemulțumirea in 
legătură cu respectiva întîlnire, care, 
după cum se vede, nu este văzută 
cu ochi buni nici de unele țări ale 
N.A.T.O, 

ritatea țărilor nu poate fi garantată 
de accelerarea cursei înarmărilor, de 
fabricarea de noi arme de distrugere 
în masă, ci, dimpotrivă, se poate rea
liza numai prin reducerea potenția
lului militar la un nivel rezonabil. 
Sporind pericolul unei noi conflagra
ții militare, intensificarea cursei în
armărilor înseamnă o irațională risi
pire de materiale și energii umane, 
o agravare a dificultăților economice, 
erodînd fundamentul real al oricărei 
stabilități și securități.

Tocmai aceste considerente guver
nează curentele de opinie dintr-un șir 
de țări ale Europei occidentale care 
cer o abordare lucidă a problemei 
dezarmării. O dovedesc din plin și 
marile demonstrații și acțiuni poli
tice in sprijinul unor măsuri concrete 
de dezarmare, organizate în ultimul 
timp în Anglia, Franța, R.F.G., Italia 
și alte țări occidentale — impunîn- 
du-se, firește, ca acestea să-și gă
sească un mai puternic ecou în în
suși cadrul reuniunii pentru securi
tate de la Madrid.

După cum este cunoscut, unul din 
punctele-cheie ale programului de 
dezarmare preconizat de România so
cialistă constă în înghețarea nivelu
lui bugetelor militare. Anaiizînd im
portanța unei asemenea măsuri, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că aceasta ar constitui un punct de 
pornire realist pentru declanșarea al
tor măsuri cu caracter efectiv de de
zarmare și, în același timp, un im
perativ economic, determinat de as
cuțirea fenomenelor de criză. Și. se 
poate spune, chiar și celor care ru 
au manifestat receptivitate față de 
aspectele politice ale acestei propu
neri, însăși viața le evidențiază a- 
cum, tot mai pregnant, justețea aces
tei orientări, profunda sa fundamen
tare economico-obiectivă.

Petre STANCESCU

Dezbaterile reuniunii de la Madrid

Cooperarea economică și tehnico-științifică, 
o componentă majoră a procesului 
de edificare a securității europene

MADRID 21 — Trimisul Agerpres 
N. Chilie transmite : Plenara reu
niunii de la Madrid examinează in 
etapa actuală a lucrărilor sale mo
dul de aplicare a capitolului doi din 
Actul final de la Helsinki referitor 
la dezvoltarea cooperării bi și mul
tilaterale între statele participante 
în domeniile economiei, comerțului, 
științei, tehnicii, industriei, agricul
turii. mediului înconjurător și in 
alte sectoare.

Luînd cuvîntul vineri in dezbate
rile pe această temă, reprezentantul 
României a subliniat că în concep
ția președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a tării noastre, cooperarea multilate
rală între toate țările semnatare ale 
Actului final în domeniile economiei, 
științei, tehnicii, mediului înconjură
tor constituie o componentă majoră 
a procesului edificării unui nou sis
tem de relații in Europa.

România, a declarat vorbitorul, a 
acționat constant in favoarea dezvol
tării relațiilor sale economice cu 
toate statele semnatare ale Actului 
final, intensificind și diversificind 
schimburile ei comerciale, acțiunile 
de cooperare în domeniile industriei, 
științei și tehnicii, al mediului în
conjurător. între 1975—1979, de e- 
xemplu, schimburile comerciale ale 
României cu țările participante la 
reuniune au cunoscut un ritm mediu 
anual de creștere de 11—11,5 la sută. 
Vorbitorul a arătat că, în scopul fa
cilitării contactelor de afaceri și a 
cooperării. România a convenit cu 
alte state participante deschiderea 
la București a unor birouri și agen
ții, care reprezintă firme și organi
zații economice străine al căror nu
măr depășește 140. în sectorul știin
țific și tehnic au fost semnate peste 
50 de acorduri, programe, protocoa
le și aranjamente cu 22 dintre țările 
participante la reuniune. România 
consideră, a declarat în continuare 
vorbitorul, că relațiile de cooperare 
tn aceste domenii, ca și în toate do
meniile de interes reciproc, trebuie

bruxelles: întîlnirea
pentru securitate și

BRUXELLES 21 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc reuniunea Co
mitetului internațional pentru secu
ritate și cooperare europeană 
(C.I.S.C.E.) la care au luat parte re
prezentanți ai unor organisme pen
tru pace și securitate, ai unor parti
de și alte organizații politice din țări 
semnatare ale Actului final, printre 
care și România.

în cadrul reuniunii au fost re
levate inițiativele întreprinse de

BONN
împotriva proliferării

BONN 21 (Agerpres). — în lan
dul vest-german • Schleswig-Holstein 
există în prezent aproximativ 150 de 
neonaziști activi, din care 35 „sînt 
pregătiți să recurgă la violență în 
anumite împrejurări, mergînd pînă 
la atacuri teroriste", a declarat 
Alfred Kuhn, de la Ministerui de 
Interne al . landului, intr-o convor
bire cu reprezentanții presei vest- 
germane desfășurată la Kiel. El a 
subliniat că ministerul intenționează 
să ia măsuri executive cit mai grab
nice împotriva acestor persoane și a

MAPUTO

Extinderea cooperării dintre statele din Africa australă
MAPUTO 21 (Agerpres). — în zi

lele de 27 și 28 noiembrie, la Maputo 
va avea loc o conferință consacrată 
evoluției situației din Africa austra
lă, care va examina și posibilitățile 
de întărire a cooperării economice 
dintre statele din zonă.

La reuniune vor participa delegați 
din peste 40 de țări, precum și din 
partea Băncii pentru Dezvoltarea E- 
conomică în Africa, ai Băncii Afri
cane de Dezvoltare, ai Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție și

POLUARE IN CASETE
„Vidcom ’80". Denumirea pre

scurtată a „Salonului de vldeoco- 
municație", organizat recent in 
Franța, la Cannes. O expoziție cu 
peste 6 000 de partic’panțl, grăitoa
re sau, mai exact, „ilustrativă" (in 
sensul cel mai propriu al cuvintu- 
lui) pentru remarcabilele realizări 
tehnico-științifice și pentru uimi
toarele perspective conturate în 
materie de transmitere a imaginilor 
la distanță.

De o atenție cu totul specială s-a 
bucurat la „Vidcom ’80“ tehnica 
magnetoscopului aparatajul grație 
căruia imaginile dorite — din albu
mul de familie, dintr-un film sau 
de la televizor — pot fi înregistrate 
Si apoi reproduse după voie, cînd si 
unde dorește posesorul.

Firește, „imaginile in conserve" 
de savurat la domiciliu, in halat si 
in papuci, sînt, deocamdată, un lux 
greu accesibil. Căci o singură video- 
casetă preînregistrată se vinde cu 
60—90 de dolari. (Pentru comparație, 
venitul național anual pe cap de lo
cuitor in Mozambic — circa 80 de 
dolari). Dar costul ridicat al „dis
tracției" n-a împiedicat ca videoca- 
seta să devină obiectul unui mare 
„business", ca în legătură cu ea să 
apară o „piață" aprig disputată de 
un sir de companii americane, japo
neze, vest-germane si altele. Un 
singur „film în cutie" a adus, in 
citeva luni, firmei „Magnetic Video 
Corp" 3 milioane de dolari !

Dar „business is business" (afa
cerile sînt afaceri). Cînd e să fie 
rentabile, ele nu se împiedică, de 

să se realizeze pe baza principiilor 
fundamentale care guvernează rela
țiile dintre țările participante așa 
cum sînt ele definite in Actul final, 
între altele, trebuie să se țină seama 
de realitățile obiective ale continen
tului, nostru, de faptul că printre ță
rile semnatare se află state dezvol
tate și țări în curs de dezvoltare, 
după cum există state cu sisteme 
sociale și politice diferite.

Reprezentantul român a subliniat 
că actuala reuniune are sarcina de a 
ajunge la aranjamente menite să 
impulsioneze cooperarea economică, 
să elimine toate barierele și ob
stacolele artificiale, să adopte mă
suri concrete care să promoveze 
progresul tehnic șl accesul larg 
al tuturor țărilor la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne. 
România se ' pronunță in favoarea 
realizării unor proiecte de cooperare 
în domeniile de importanță și actua
litate deosebită, cum sînt energia, a- 
gricultura și protecția mediului. 
România sprijină organizarea unei 
conferințe general-europene a mi
niștrilor însărcinați cu energia.

în continuare, vorbitorul a făcut 
o serie de sugestii concrete privind 
direcțiile viitoare de acțiune pentru 
sporirea cooperării statelor partici
pante în aceste domenii, subliniind 
in context importanța pe care RottȚ,v» 
nia o atribuie intensificării conlw 
rii largi și fructuoase între țările; 2 
Balcani, transformării Balcanilor in
tr-o zonă a păcii, prieteniei si colabo
rării pașnice. De asemenea, el a evi
dențiat însemnătatea pe care tara 
noastră o acordă lărgirii cooperării 
dintre statele europene în cadrul 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Europa.

în încheiere, reprezentantul român 
a stăruit asupra responsabilității pe 
care statele europene o au pentru 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru lărgirea spri
jinului acordat țărilor în curs de 
dezvoltare de pe alte continente.

Comitetului internațional 
cooperare europeană 
C.I.S.C.E., precum și activitățile des
fășurate în diferite țări avînd ca scop 
reluarea și adîncirea cursului spre 
destindere, cooperare și pace, tre
cerea la măsuri concrete pentru tra- 
ducerea integrală în viață a preve
derilor Actului final. Totodată, s-au 
discutat ordinea de zi și modul de 
desfășurare a întîlnirii europene 
„Madrid 1980", ale cărei lucrări ur
mează în continuarea reuniunii 
C.I.S.C.E.

activității neonaziste
amintit că la 2 octombrie, în cursul 
unei percheziții.. în citeva locuințe 
au fost găsite arme și materiale de 
propagandă neonazistă.

Kuhn a estimat că la nivel federal 
există ' posibilitatea formării . unei 
organizații comune a tuturor grupă
rilor neonaziste din R.F.G. și că in 
ultimul timp s-a intensificat și co
laborarea neonaziștilor pe plan in
ternațional. De aceea, el a subliniat 
că sînt necesare sporirea vigilenței 
și adoptarea de măsuri drastice pen
tru prevenirea unor acțiuni ale 
acestora.

Dezvoltare, ai altor organisme inter
naționale. ’

într-o declarație făcută de | 
ședințele reuniunii, Peter Musi. 
Botswana, se arată că participanții 
vor discuta, cu prioritate, modalită
țile concrete de întărire a cooperă
rii dintre statele africane din re
giune pentru realizarea de porturi, 
căi ferate și alte obiective econo
mice.

Prima conferintâ cu privire la 
Africa australă a avut loc la Arusha, 
in Tanzania, in iulie 1979.

scrupule morale, chiar cînd marfa 
se dorește a fi catalogată drept 
„culturală". Constatind că inginerii 
au făcut o treabă bună in acest do
meniu,, dar că in ce privește crea
torii de programe lucrurile sînt 
departe de a fi satisfăcătoare, re
vista pariziană „Express" scrie : 
„Există o umbră accentuată in acest 
tablou idilic : cinematograful porno
grafic care, din păcate, a acapa
rat in bună măsură noua piață 
«video». 65 la sută din casetele vin- 
dute conțin filme din această cate
gorie".

Dar nu numai atît. Si filmele 
cu secvențe de violență de toate 
felurile, filme catastrofice sau de 
groază, dintre acelea pe care nici o 
televiziune, oricit de „permisivă", nu 
Si-ar ingădui să le prezinte pe mi
cul ecran, iși găsesc un loc predilect 
in vidiocasetele oferite spre vinza- 
re. „O față deloc angelică a video- 
comunicației" — comentează revista 
amintită. De-a dreptul diabolică, 
s-ar putea adăuga. Pentru că o dată 
mai mult progresul științei este pus 
nu să servească, ci să deservească 
omul. tn cazul de față sînt 
vizate conștiința omului. per
sonalitatea sa morală Cit de noci
vă este „poluarea morală" o arată 
cu prisosință valurile de violență 
din ultimul timp. A astupa orice 
canale prin care se scurg materia
lele „poluării morale" nu e oare 
una din acele probleme umanitare 
care merită atenția, înțelegerea si 
conlucrarea celor răspunzători de 
destinele generațiilor de azi și de 
miine? (I. Fîntinaru).
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