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BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU

DE 1000 TONE-METRI

o realizare

Sandu Cristian

PRIMA MACARA ROMANEASCA

Pe vasta platformă a energeticie- 
nilor din sudul Bucureștiului. mai 
precis la întreprinderea „Energo- 
reparații", a fost creat un utilaj-gi- 
gant : macaraua de 1 000 tone-metri, 
concepută și realizată, pentru pri
ma oară in țară, de specialiștii și 
muncitorii de aici. Cîteva date, des
prinse din fișa tehnică a acestui im
punător utilaj de construcții, oferă 
o imagine concludentă atît asupra 
performanțelor sale, cit și asupra 
complexității și volumului de mun
că depus de realizatorii săi : greu-' 
tatea proprie a macaralei — 317 
tone; înălțimea la care poate ridica 
greutăți — 88,5 metri ; raza de ac
țiune — 53,5 metri ; în plus, maca
raua este glisantă, adică poate rula 
pe o cale ferată construită special 
in acest scop și poate executa o ro
tație completă de 360 de grade. Cu 
înălțimea sa totală de 98 metri, ma
caraua de 1 000 tm devine, plastic 
spus, cea mai înaltă construcție din 
Capitală, dominînd practic întregul 
oraș.

— Realizarea acestui utilaj de 
proporții reprezintă răspunsul celor 
3 500 de comuniști și muncitori din 
întreprinderea noastră la sarcinile 
trasate de Congresul al XII-lea în 
domeniul energetic — 
ing. Gheorghe Săftoiu. 
unității. Macaraua va fi 
execuția lucrărilor de la 
trala Porțile de Fier II.

— Care sint aceste lucrări ?
— Este vorba de montarea unor 

subansamble de volume si greutăți 
considerabile — construcții metali
ce. cazane si altele — în prealabil, 
ansamblate la sol. urcate la înălți
me și montate acolo cu un mini
mum de manoperă si dificultate.

— Cînd va fi*  trimisă spre șantier?
— Chiar in zilele următoare — 

ne spune ing. Iulian Mușat, 
director tehnic al întreprinde
rii. Un amănunt : transportul ei pe 
calea ferată necesită 50 de vagoane.

precizează 
directorul 
folosită Ia 
Hidrocen-

— Nu vor fi probleme la monta
jul ei pe șantier ?

— Deloc. Macaraua prezintă a- 
vantajul că se automontează. Sau 
altfel spus, după montarea tronsoa
nelor de bază, ea însăși este folosită 
la ridicarea și montarea celorlalte 
părți componente.

...Acum, macaraua de 1 000 tm 
este gata. Ultimele probe, experti
zele de specialitate -și omologarea 
s-au încheiat cu cîteva zile în urmă. 
Calificativul acordat, impresia una
nimă a specialiștilor prezenți la 
acest sever examen de calitate : ex
celent ! Un răsunător succes care 
are la baza sa mii. zeci de mii de 
ore de muncă dirză și ambițioasă, 
desfășurată la planșetă sau în ate
lierele întreprinderii.

— Cei 20 de proiectant! din între
prinderea noastră au dat dovadă de 
competență profesională, de tenaci
tate în solutionarea tuturor proble
melor legate de concepția și execu
ția macaralei — ne mărturisește 
ing. Ion Cîtu. șeful proiectului teh
nologic. întreaga tehnologie și dis
pozitivele macaralei au fost proiec
tate de noi.

Pentru ca proiectul să devină... 
această gigantică realitate, au fost 
selecționați cei mai buni, cei mai 
priceouți maiștri și muncitori : 
Constantin Rotaru. Victor Turian- 
schi. Gheorghe Ștefan, Marin Dima. 
Nicolae Profir și Nicolae Sandu. 
Evident, am numit numai pe cîtiva 
dintre oamenii care și-au nus 
„semnătura" ne acest utilai, aflati 
în permanentă 
nărului șef de 
Neacsu.

— Ce va urma 
vârâse director ?

— Ce să urmeze 
țu!" acestor 
construim încă patru. Destinate tot 
marilor șantiere.

în coordonarea tî- 
sectie Alexandru

în continuare, to-
? Am prins „gus- 

colosi. La anul mai

Cristian ANTONESCU

LIVEZILE SE PREGĂTESC

PENTRU TOAMNA VIITOARE

Au îndeplinit planul cincinal
Industria județului Galați

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați ra
portează că la 25 noiembrie 1980 au îndeplinit integral 
sarcinile actualului cincinal la producția industrială, 
creîndu-se condiții ca pînă la încheierea acestui an să 
se obțină o producție suplimentară de 4,5 miliarde Iei.

Județul Galați a devenit cel mai mare producător de 
metal al tării. O dezvoltare corespunzătoare a cunoscut 
și industria constructoare de nave, in această perioadă 
realizindu-se vase maritime cu un tonaj total de peste 
700 000 tdw.

Cincinalul 1976—1980 a însemnat realizarea unui vo
lum de investiții de aproape 4b miliarde lei. punîndu-se 
în funcțiune peste 60 de noi obiective industriale și 
agrotehnice, depășindu-se in același timp prevederile 
inițiale la construcția de locuințe cu aproape 4 400 apar
tamente.

In acest moment atit de important pentru județul 
Galați — se arată în telegrama trimisă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Comitetul ju
dețean Galați al P.C.R. — gîndul nostru se îndreaptă 
cu dragoste și adîncă recunoștință către dumneavoas
tră. iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru . 
înțelegerea și ajutorul pe care permanent ni l-ați acor
dat, pentru indicațiile deosebit de prețioase care stau 
la baza inițiativelor, muncitorești, revoluționare, pentru 
sprijinul consistent și constructiv, hotărîtor în depă
șirea unor greutăți. în găsirea unor soluții optime 
marilor probleme cu care ne-am confruntat.

Ne angajăm, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să nu precupețim nici un efort pentru a în
deplini cu cinste sarcinile stabilite de partid, să mili
tăm activ pentru noua calitate a muncii și a vieții.

Industria județului Bistrița-Năsăud
Comuniștii, toti oamenii muncii din unitățile indus

triale ale județului Bistrița-Năsăud, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, cu profundă mîndrie 
patriotică au raportat la 25 noiembrie 1980 îndepli
nirea prevederilor planului producției industriale afe
rente cincinalului în curs.

Obținerea acestor rezultate are la bază materiali
zarea importantului volum de investiții alocat jude
țului. din care 59 la sută s-a realizat în ultimii doi 
ani, asigurîndu-se astfel punerea în funcțiune a unui 
însemnat număr de capacități de producție în indus
tria construcțiilor de mașini, industriile electrotehnică, 
extractivă, metalurgică, chimică, a materialelor de 
construcții, ușoară, de prelucrare a lemnului, alimen
tară și din alte domenii, ce au determinat creșterea 
considerabilă a producției, care numai in 
este mai mare decît în 1979 cu peste 37 
producția-marfă, cu 30 la sută la producția 
la sută la export, sporuri însemnate fiind 
la beneficii și alți indicatori.

în telegrama trimisă C.C. al P.C.R.,
Nicolae Ceaușescu de către Comitetul județean Bis
trița-Năsăud al P.C.R. se scrie : Succesele tinerei in
dustrii de pe meleagurile bistrițene și năsăudene. rod 
al politicii științifice a partidului și statului nostru de 
repartizare rațională și echilibrată a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, al grijii și atenției de 
care ne bucurăm din partea conducerii de partid și 
de stat, personal din partea dumneavoastră, omul de 
omenie, comunistul înflăcărat, conducătorul înțelept și 
iubit al intregului popor, ne creează un minunat prilej 
sâ vă exprimăm nețărmuritele noastre sentimente de 
dragoste și respect, mulțumindu-vă în același timp din 
adincul inimilor pentru tot ceea ce ati făcut și faceți 
in fruntea partidului și statului, pentru binele și fe
ricirea tării și a fiilor săi.

anul 1980 
la sută la 
netă, cu 39 
obținute și
tovarășului

Din livezi au fost strlnse ultimele 
cantități de fructe. Ele au luat dru
mul piețelor sau depozitelor in ve
derea aprovizionării de iarnă. Desigur, 
știm cu toții, recolta de fructe din acest 
an a fost mai mică decit in 1979. Se 
cunosc și cauzele. Condițiile clima
tice din primăvară — temperaturi 
scăzute și umiditate mare — au îm
piedicat legarea florilor, iar în unele 
zone, brumele tirzii au afectat pomii. 
Dacă asemenea factori naturali s-ar 
fi manifestat cind se practica pomi
cultura clasică — și s-a întîmplat de 
multe ori în trecut — recolta de fruc
te ar fi fost compromisă total. Dar 
acum, în țara noastră există mii de 
hectare de livezi, intensive. în care 
anumiți factori na’turali tpot fi stăpî- 
niți mai bine, efectul lor asupra re
coltei fiind mai 
redus. Este sufi
cient să arătăm că 
în această toamnă, 
din livezile jude
țului Suqeava s-au 
livraț 17 000 tone 
de mere. Recolte 
bune de fructe au 
fost obținute și în 
județele 
Prahova 
tele.

Orice 
recolta ___ _
rezultatul stării biologice a pomi
lor, cit și aplicării lucrărilor de 
îngrijire. S-au făcut multe in ce pri-ș 
vește modernizarea plantațiilor care 
au contribuit ca livezile să fie mai 
sănătoase, să aibă un potențial pro
ductiv mai ridicat. Pentru ca roadele 
lor să fie tot mai bogate, iar fructele 
de calitate superioară, se cere ca po
mii să fie îngrijiți exemplar. Acum 
este momentul cînd trebuie să se facă 
lucrările de tăieri, fertilizarea solului 
cu îngrășăminte naturale și .chimice, 
să se are și să se sape terenul din 
plantații și, bineînțeles, pe toată du
rata iernii, să continue stropirile — 
principala măsură tehnică menită să 
asigure sănătatea livezilor și calitatea 
fructelor.

Din datele care ne-au fost furni
zate de Direcția generală economică a 
horticulturii rezultă că lucrările de 
toamnă în livezi sînt abia la început. 
Potrivit programelor de măsuri elabo
rate de organele județene de specia
litate, în această toamnă urmează sâ 
se execute lucrări de tăieri la pomi 
pe 35 000 hectare, arături și săpat — 
pe 100 000 hectare, să se aplice în
grășăminte chimice pe 81 400 hectare 
și naturale pe 29 000 hectare. Cu toa
te condițiile grele de lucru din aceas
tă toamnă. în unitățile agricole din 
județele Argeș, Bistrița-Năsăud. Dolj, 
Iași, Vîlcea au fost făcute arături pe 
suprafețe apreciabile, iar în cele din 
județele Arad, Argeș. Cluj, Prahova. 
Timiș au fost fertilizate suprafețe 
mari cu îngrășăminte naturale. In

Vrancea, 
și al-

schimb, tăierile care pot fi executate 
acum în bune condiții nu au fost 
făcute decit la pomii de pe 1 200 hec
tare. In unele județe, cum sint Argeș, 
Bihor, Buzău. Mehedinți. Mureș. Olt, 
Satu Mare. Sălaj și altele, tăierile de 
toamnă in livezi au fost făcute la un 
număr mic de pomi.

De ce asemenea întirzieri în ce pri
vește executarea lucrărilor de sezon în 
pomicultură ? Există conducători de 
unități agricole care. în mod con
știent. amină de toamna pină primă
vara executarea lucrărilor de întreți
nere a plantațiilor. Specialiștii afir
mă că asemenea practici sîn,t foarte 
păgubitoare. De exemplu, dacă nu se 
fac acum tăierile, se îngreuiază exe
cutarea stropirilor, scade eficiența a- 
cestei lucrări de

CE LUCRĂRI SINT

OBLIGATORII IN
POMICULTURA

bun pomicultor știe că 
de fructe a unui an este

care depinde cali
tatea viitoarei re
colte de fructe. De 
aci și concluzia că 
nu trebuie lăsat 
pentru primăvară 
ceea ce poți și 
trebuie să faci 
acum în livadă. 

Timpul a deve
nit din nou priel
nic. Solul din li
vezi începe să se 
zvinte. Este mo

mentul să se treacă din plin la 
executarea tuturor lucrărilor pre
văzute. De aci și necesitatea ca peste 
tot, sectoarele unice horticole din ca
drul consiliilor agroindustriale să ac
ționeze ferm pentru aplicarea întoc
mai a programelor de măsuri privind 
acțiunile de toamnă în livezi. Este o 
cerință de prim ordin. întrucît aceasta 
determină creșterea cantitativă și ca
litativă a producției de fructe. Ea 
este, totodată, o obligație prevăzută in 
Legea pomiculturii. care prevede că 
toți deținătorii de pomi și arbuști 
fructiferi să execute, in mod obliga
toriu, la timp și corespunzător nor
melor tehnice lucrările de îngrijire 
necesare. Este momentul ca organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare și organele de specialitate 
să acționeze pentru aplicarea acestor 
prevederi organizînd exemplar acțiu
nile de toamnă în livezi, pentru a 
avea în anul care vine fructe mai 
multe și de bună calitate.

Culorile
Albei

Colectivul întreprinderii „1 Mai“ 
din Ploiești este angajat cu toate 
forțele la înfăptuirea uneia din sar
cinile de cea. mai mare importanță 
pentru economia națională : redu
cerea substanțială a consumurilor 
materiale. Măsurile întreprinse i 
acest scop au o deosebită eficiență 
bunăoară, economiile de metal p 
primele 9 luni ale anului șe ridică 
la 450,6 tone, din care 263.1 tone la
minate feroase. Un loc important in 
ansamblul eforturilor de economisi
re a metalului îl ocupă aici adopta
rea unor soluții tehnologice superi
oare. De pildă, introducerea croirii 
complexe a tablei, după planuri mi
nuțios întocmite, la pompele agre
gatelor de cimentare AC 400 B a dus 
li*  îmbunătățirea indicelui de folo
sire a metalului de la 0,48 la 0,73, 
aceasta însemnînd 
20 tone metal. De 
reproiectarea unor 
luni. ale acestui an 
128 tone de metal.

La acțiunea de reducere a consu
murilor o contribuție deosebită aduc 
o serie de inițiative ale muncitori
lor și specialiștilor la locurile 
de muncă. Astfel, pe ansamblul în
treprinderii metalul valorificat din 
resurse refolosibile reprezintă 18 la 
sută din totalul metalului consumat.

Foto-text : E. DICHISEANU

o economie de 
asemenea, prin 
produse, in 19 
s-au economisit

1

IERI, LA ÎNTREPRINDEREA „1 MAI", Se lucrează la tipurile de pompe reproiectate pentru instalațiile de foraj, la 
consumul de metal este substanțial redus

Intrarea prin poarta de 
miazăzi în lumea cărbu
nelui din Valea Jiului se 
face străbătind cea mai 
spectaculoasă magistrală 
din întreaga rețea a căilor 
ferate românești. Este ce
lebra arteră Bumbești-Li- 
vezeni, cea vășnic insolită 
în salturile ei peste ape, 
in străpungerea zecilor de 
tuneluri scobite in piatra 
munților de ecoul încărcat 
de nostalgii al unui cintec 
ce nu vrea să îmbătrineas- 
că, deoarece s-a născut 
din piepturile tinerilor bri
gadieri ai celei dinții ge
nerații de romantici revo
luționari din anii recon
strucției patriei : „Răsună 
valea !“.

In extremitatea vestică 
a bazinului carbonifer din 
această vestită vale — 
supranumită cindva „Va
lea Plîngerii" — către Cîm- 
pul lui Neag. se deschide 
cea mai tinără așezare din 
lanțul de localități de pe 
vatra de cărbune : Uricani. 
Un oraș nou. ale cărui 
verticale s-au clădit pe 
puterea trasă din adîncuri. 
Totul aici gravitează în 
jurul minei, sursa de „pia
tră care arde", aur negru 
smuls din piatra despie- 
trită în pîntecul munților, 
înălțimea zidirilor acestui 
oraș are peste 400 de me
tri. Atît cit se poate mă
sura de la galeria cea mai 
adîncă a minei, pînă la a- 
coperisul caselor de la su
prafață. între aceste ex
treme. pe verticală. prin 
„orizonturi" supraetajate, 
oamenii.

— Pe ce se sprijină mi
na ? — intreb străbătind 
galeriile Uricanilor.

— Pe omogenitatea su
fletească a oamenilor — 
mi se răspunde. Este 
mai solid sprijin și. fără el. 
mina n-ar rezista...

Omul cu care vorbesc a 
venit aici tocmai din 
Praid. Este brigadier Lau- 
rențiu Kelemen. Blond, cu 
o mustată bălaie, are o fire 
meditativă, fără să fie ta
citurn. ci din contră, volu
bil. pâstrînd în graiul său 
un ușor accent ardelenesc.

Mina cere omului nu

cel

calități fizice, ci și 
tenacitate, sociabili- 

ipirit de echipă —
numai 
curaj, 
tate. s 
îmi spune el. Or fi minerii 
oameni aprigi din fire, dar 
mai înainte de toate sint 
oameni de caracter. Se a- 
dună stol și tot ce au de 
hotărît numai laolaltă ho
tărăsc, după care tot lao
laltă pun umărul. Ortăcia, 
adică tovărășia, le este in 
singe, altfel nu pot supune

datorul orașului. Tocmai 
de aceea îl caut pe Gbeor- 
ghe Drănău pe ..strada lui 
Drănâu“. Este un bărbat 
de 50 de ani, din care 32 
i-a petrecut numai prin 
galeriile și abatajele mine
lor. De baștină este de prin 
părțile Aradului 
lo i-a tras pe ai 
nerit, în Valea 
mul are în firea 
de „magnet"

și de aco- 
săi, la mi- 
Jiului. O- 
lui un soi 
irezistibil.

aici orarul trenurilor spre 
București, dacă dati bir cu 
fugitii să nu mă mai în
trebați".

— Cît se ciștigă la mină? 
— mă întreabă unul din
tre ei.

— Păi. depinde cît ești 
în stare.

•— Așa. la începutul în
ceputului...

— După încadrare se e- 
fectuează un instructaj ge-

De aici, de pe dealul cetății, 
ochii deschiși ai soarelui pano- 
ramează secvențe inedite ale 
orașului scăldat perpetuu în lu
mina ce datează din acele tim
puri de glorii ale strămoșilor a- 
cestui neobosit popor. De atunci 
și pină azi se întinde istoria mi
lenară a unei ascensiuni in 
cursul căreia s-au înscris aici, 
la Apulum, date memorabile în 
viața poporului nostru. Sîntem 
azi, aici, la acele cote pe care 
le-au dăruit locuitorii și le dă- 
ruim noi toți, laolaltă, români 
și maghiari, fără preget pe mă
sura puterilor noastre. Monu
mentelor unirii și unității noas
tre li se adaugă minunatele sta
tui ale cetăților fierbinți crea
ții ale epocii noastre inegalabile 
in privința dezvoltării și bună
stării oamenilor.

Ajunul lui decembrie îmi că
lăuzește pașii spre locuri ce 
poartă pecetea trecutului mîn- 
dru al neamului românesc, unde 
zidurile păstrează amintirea ma
rilor fapte. Sint locuri sfinte ale 
istoriei noastre, care ne evocă 
pe unii dintre cei mai viteji în
tre viteji : roata lui Horea, în
vestitura primită de marele 
domn Mihai — de a uni pentru 
întîia oară Muntenia. Moldova și 
Ardealul într-o singură ființă

însemnări de
HORVATH Dezideriu

națională — locurile pe unde au 
trecut vijelios furtuna pașoptis
tă -și luptele de clasă, în care s-a 
afirmat pe arena istoriei parti
dul comuniștilor, pagina de aur 
a făuririi pentru totdeauna a 
Marii Uniri din 1 decembrie 
1918.

Au visat străbunii și am visat 
și noi sosirea timpurilor noi 
pe care le-am obținut cu 
propria noastră forță muncito
rească și le făurim tot prin noi 
și pentru noi înșine.

Fizionomia Albei de acum ni 
se înfățișează ca o imagine con
cludentă și atit de bogată in 
darurile muncii colective, a ace
lui efort al creației care a clădit 
alături de cetățile-simboluri ce
tățile industrializării, îngemă- 
nind oțelul, betonul, porțelanul 
cu chipul frumuseții, la fel cum 
sint chipurile oamenilor de aici.

Și Mureșul, ce merge în albia 
sa spre întîlnirea cu , Danubiul. 
lunecă cu luciri de cristale drept 
peste inima cetății Albei, cule- 
gînd și istorisind de secole fii
lor și fiilor fiilor noștri despre 
tot ce s-a petrecut și se petre
ce, tot ce urmează să se mai pe
treacă pe acest trup din trupul 
Patriei.

Odată cu el și noi, oamenii, a- 
lunecăm pe o rază spre izvoa
rele rodniciei și ale belșugului.

Grădinile înflorite din primă
vară își mai poartă culorile pină 
la sosirea zăpezii, urmînd ca o- 
dată cu primăvara să rodească 
din nou. Cetatea Albei este pli
nă de flori și grădini.

Florile veșnic înmugurite și 
cu petale deschise spre soare — 
florile prieteniei și muncii în
frățite — pentru binele oameni
lor de aici, pentru binele Țării 
și al întregului popor.

Rodesc florile. Și oamenii în
floresc pe acest pămînt al nos
tru.

Conturarea viitorului ne este 
dată de programul partidului, de 
planurile cincinale și anual?. 
Urmează ca noi să ne dăm mină 
cu mină, să punem umăr lingă 
umăr și să le statornicim mereu 
mai amplu îh fapte.

Și soarele continuă să-și 
fete ochii la văzul atîtor 
museți, pregătit să vadă în 
tor. cînd lingă zidurile de 
acum se vor clădi noi coloane 

pămînt

numai 957,lei. V-am spus : 
bani pe care n-o să-i dati 
înapoi. Mai sînt și cele
lalte avantaje, printre 
care o masă bună oferită 
fără plată la_ intrarea în 
subteran... 
spun ? 
pe zi. 
mînă.
puteți
de calificare, 
ceva, 
trebui 
plina 
dacă 
faceți 
cel mai mare avantaj pe 
care vi-1 oferă mina. A- 
cela de a vă simți oameni 
cu „o" mare.

„Și ce-au făcut ?“ — îl 
întreb pe Gheorghe Dră
nău.

„N-au plecat 
decit unul dintre și. 
lalti trei au rămas, 
rostuit pe-aici și au 
cheag. Au înțeles și 
minerii Sînt oameni 
adineurilor. unde se schim
bă părerile.

„Ce păreri ?“
„Despre viață".
„Adică, cum ?“
„Păi, poți să ai așa. o 

părere, că Viața poate mer
ge oricum, mai tirîș. mai 
grăpiș, că dacă nu curge, 
pică, mă înțelegi. Cîți n-au 
încercat să păcălească via
ta păcălindu-se pînă la 
urmă pe ei înșiși ? Ei bine, 
aici, la orizontul „400“ sub 
firul ierbii, se -schimbă pă
rerile. Ori, ori ! Cu munte
le nu poți să glumești, că 
nu te iartă. Iar minerul 
devine repede plămadă din 
munte, nici pe el nu-1 poți 
duce, că nici el nu te iar
tă. ■ E clar ?“.

„E clar. Vorbiti-mi des
pre dumneavoastră. Cum 
ați copilărit, cum ați În
vățat carte, meserie ? Citi 
copii aveți ?“

„Carte : după flecare zi 
de școală, straita oe umăr 
și cu vaca la păscut. Asta 
era copilăria celor ca mine.

intrarea
Ce să vă mai 

Lucrul este de 6 ore 
36 de ore pe săptă- 

După trei luni vă 
înscrie la cursurile

Dar mai e 
fiți atenți : aici va 
să vă însușiți disci- 

muncitorească. și 
veți fi in stare s-o 
o să vedeți in astaPOPASURI ÎN VALEA JIULUI

URICANI:

Oraș nou,
tehnică nouă,
oameni noi
muntele. Insinguratul nu 
rezistă. îl cuprinde aleanul 
după ai săi. dar dacă este 
cu adevărat os de miner nu 
fuge, ci îi trage și pe ai 
lui ‘ .
să-l cunoașteți pe 
ghe 
neamul lui aici, la Uricani, 
vreo șaisprezece 
frați, veri și 
soiul, aduși 
vintului. cu 
tigului. cu 
toti vor fi 
bine, și la 
cului unde 
nii lui în 
„strada lui

Mi se pare un lucru cu 
totul ieșit din comun bote
zarea unei străzi după nu
mele unuia dintre locatarii 
acesteia, chiar dacă ea nu 
figurează astfel in nomen-

după sine. Ar trebui
Gheot-

Drănău. a tras din
familii, 

cumetri de tot 
cu vraja cu- 

făgăduiala cîș- 
legămintul că 
laolaltă, și la 

greu Acum, lo- 
trăiesc conșăte- 
oras i se zice 
Drănău".

vorba îi este plină de duh, 
iar spusele lui iși capătă 
substanța din fapte, din 
exemple și din intimplăii 
trăite. „Mi-au .venit nu de 
mult vreo patru bucu- 
reșteni — îmi zice — tineri 
fercheși, puși pe fapte mari 
că. pasămite, au auzit ei 
că în minerit se ciștigă 
bine, și că fiecare ar vrea 
să-și cumpere cit mai cu- 
rînd cite o mașinută. Mă 
uit la ei. și-mi zic : orice 
ideal e bun. dacă atingerea 
lui se face prin muncă 
cinstită, deși noi am cres
cut cu alte idealuri, dar ce 
să-i faci, viata a evoluat, și 
dacă cineva vrea să-și ia 
mașină incercînd gustul 
prafului de cărbune, ce e 
rău în asta 1 Băieți fru
moși, spilcuiți. veniseră la 
mină ca la bal. Zic : Uitați

neral de zece zile, timp in 
care o să luați o' retribuție 
de 76,60 de lei pe zi. Apoi 
treceti pe retribuția de 
bază care, în subteran, este 
de minimum 126.50 pe zi, 
adică 3 227 lei pe lună. Un 
miner categoria a patra ia 
la bază cam 4 500 lei. plus 
sporurile pentru 
și pentru depășirea 
mei. Depinde ce brigadă o 
să vă primească, eu doar 
atita vă spun : la noi unul 
nu poate să tragă ..hăis", 
iar altul „cea". Trebuie să 
lucrați uniți ca degetele 
unei mîini. Acum, haideți 
să vă arăt mina, ca să știti 
ce contract semnați. La in
stalare. dacă aveți neveste 
și copii primiți o indemni
zație nerambursabilă de 
2 926 de lei. Fără copii. în
casați 1951. iar ca holtei.

vechime
nor-

dom’ne, 
cei- 
s-au 

prins 
ei că 

ai

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

des- 
fru- 
vii- 

pînă

ale nemuririi acestui 
slobod pentru totdeauna.

Chipul mîndru al Țării se va 
înălța și mai falnic pe urcușul 
drept ce ne călăuzește pașii spre 
veacul comunist al României.
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Despre creațiile micilor pictori 
ai cercului de artă plastică de la 
Școala generală din comuna 
Satu Mare, județul Suceava, s-a 
dus vestea nu numai in țară, ci 
și peste mări și zări. Beneficiind 
de atenta și competenta îndru
mare a profesorului Cornel Dan, 
copiii de aici au realizat lucrări 
care au fost expuse și admirate 
la Moscova, Tokio, Viena și New 
York. Ba, mai mult, au fost so
licitați și au deschis și o expo
ziție permanentă in Portugalia. 
Talentul lor poate fi admirat de 
colegii de generație nu numai în 
expoziții, ci și in frescele și de
corațiile realizate la policlinica 
di copii și leagănul de copii din 
Suceava. Fresce și decorații in- 
fățișind o lume minunată, un 
univers de bucurii pentru copii.

Dovleac 
de 100 kg.
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La centrul de încercare a so
iurilor din Negrești — Vaslui 
s-a „încercat" în acest an și cul
tivarea unui dovleac furajer. De 
la inginerul Ilie Stanca, directo
rul unității, am aflat că acest 
dovleac a dat rezultate de-a 
dreptul spectaculoase. Greutatea 
unui astfel de bostan s-a apro
piat de 100 de kilograme! Spe
cialiștii susțin că toate joienele 
din localitate manifestă in aces
te zile un deosebit apetit pentru 
el. încă o precizare, tot a spe
cialiștilor: dovleacul-furaj poate 
fi cultivat chiar in fermele zoo
tehnice, printre adăposturi, in 
locuri unde au fost depozitate 
furajele sau pe platformele de 
îngrășăminte naturale.

E și asta o idee. Cine mai în
cearcă?

Povestea 
lui Apopei

Spre deosebire de alți vinători, 
lui Gheorghe Apopei, din comu
na Mădirjac, județul Iași, nu-i 
plăcea să povestească, ci să 
asculte povești. De lăudat, 
el nu se lăuda niciodată. 
In schimb, tn timp ce cite 
unul, după o vinătoare or
ganizată, avea cu ce să-și ;,ali
menteze" taifasurile luni in șir. 
el mergea pe ascuns prin pădu
re, vina ce se nimerea. Deunăzi 
a fost surprins cu o căprioară în 
circă. Apopei a început să îndru
ge o poveste adevărat... vinăto- 
rească :

I 
I
i
!

— Am găsit-o rănită, sărăcuța 
de ea, intr-un tufiș. Mi s-a făcut 
milă și m-am gindit să n-o las 
pradă lupilor. Parcă văd că 
lumea o să spună că Apopei, 
adică eu, am făcut și-am dres, 
dar vreau să fiu bine ințeles...

Cine nu vrea?

„Repede, 
că mă grăbesc!"

La Agenția C.E.C. din Gara de 
Nord, un tinăr a prezentat li
bretul la ghișeu, zicind :

— Repede, că mă grăbesc!
— Dar noi nu ne grăbim ? 

Șezi blind la rind! — a inter
venit un cetățean mai in virstă.

Neavind încotro, grăbitul a 
trebuit să aștepte. Și cu cit se 
prelungea așteptarea, cu atit iși 
pierdea răbdarea. Deodată s-a 

1 auzit strigat, s-a îndreptat spre 
ghișeu, dar, in loc să pri
mească suma de bani .pe care 

Ivoia s-o scoată, tinerelul cu 
pricina, Dumitru Năstruț, cu do
miciliul flotant in comuna Po- 

Ipești-Leordeni, a trebuit să dea 
cîteva „explicații". Mat intîi : de 
unde avea libretul ? îl avea (ci
tește îl furase) de la Ștefan Pe- 

Itrovici, din căminul de nefami- 
liștl al Trustului de montaj uti
laj chimic București. Apoi : de 

Ice falsificase suma din libret? 
Apoi... „grăbitul" va trebui să 
zăbovească in fața instanței.
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Dubita 
din pădure

Se împlinesc cinci luni de zile 
de cind In pădurea de lingă 
Bocșa (județul Caraș-Severin) se 
află parcată și abandonată o 
autodubă. Vara a trecut, a venit 
toamna, acuș-acuș vine și iama, 
dar mașina cu pricina zace tot 
acolo. Parcă ar fi prins rădăcini. 
Intre timp — după cum ne in
formează corespondentul nostru 
voluntar, muncitorul lăcătuș Ioan 
Rotărescu — trecători „între
prinzători" au început s-o „ușu
reze" de piese : care de un far, 
care de un pneu, care de șter- 
gătoare... Dacă mai zăbovește 
nițel n-o să-t mai rămină nici 
caroseria. Poate doar numărul 
de înmatriculare, pe care-l con
semnăm aici, intru luare aminte 
— dacă iși mai amintește cumva 
cineva de ea : 31—CS—3067.

I 
I
1
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I 
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Cum intri dinspre sud în comuna 
Ștefan cel Mare d n județul Argeș in- 
tîinești prima platformă industrială 
reunind o secție de chimie, alta de 
împletituri, un atelier mecanic pen
tru reparații auto o moară sătească. 
Dacă secția de chimie și moara func
ționează de cițlva ani, unitatea pen
tru împletituri a luat ființă anul a- 
cesta, iar autoservice-ul este încă in 
faza de montare a utilajelor. Secția 
de chimie, cu o largă gamă de pro
duse (artificii pentru pomul de iar
nă, negru de fum. igrifug. materiale 
izolante 
devărat 
vei afla 
plicate, 
aerisite, 
nici, iar 
cu produse pentru destinatari ex
terni. Da, chiar așa. chimiștii din 
Ștefan cel Mare au și plan de exoo-t 
pe care și-1 onorează la termen. Uni
tatea pentru împletituri, care pro
duce de cîteva luni, nu poate face 
față comenzilor. Atelierul mecanic 
va lucra și el din plin .pentru nu
meroșii posesori de autoturisme de 
aici și din comunele învecinate.

împreună cu tovarășul Alexandru 
Tănase, secretarul comitetului comu
nal de partid, străbatem comuna 
de la un capăt la altul. îndrep- 
t'nd’i-ne spre cea de-a doua olat- 

De-o parte și de alta a 
se aliniază case mari, con- 
în arh'tectura lummoasă a 
Secretarul comitetului comu-

la timp această tendință, și-a în
sușit-o, a transformat-o 
factor politic, conferindu-i totodată 
atributele unei activități ordonate, 
sistematice. Tot în legătură cu 
această temă, secretarul de partid 
abordea’ă raporturile dintre individ 
și colectivitate exolicindu-mi că via
ța este aidoma unui joc serios în care 
indivizii se implică integral sau ră- 
min în afata lui și astfel iși împli
nesc personalitatea sau alcătuiesc, ca 
simpli snectatori. un element social 
amorf. N-am reușit să-mi ascund o

într-un
soade din viata comunei; si a sa. Să 
le consemnăm pe cele mai semnifi
cative.

Fabrica de morărit din comună a 
fost ridicată acum opt ani pe baza 
planului întocmit de Ion Nicolescu. 
Numai proiectul clădirii ar fi costat 
400 000 lei. iar cel al instalațiilor — 
1 400 000 lei Pentru întreaga moară, 
așa curn se vede ea astăzi, s-au in
vestit l d00 000 lei. Totul, dar absolut 
totul, a fost făcut din materiale recu
perate. Utilajele, p-opriu-zis fierul 
vechi, au provenit de la morile ca-
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Mai răi ca lupii
P. Florescu, de la Procuratura 

județeană Argeș, ne semnalează 
o faptă condamnabilă săvirșită 
de niște indivizi care, deși califi
cați în diferite meserii, și-au pă
răsit locurile de muncă și au 
început să ducă o viață de pără
siți sadea. Intr-o zi, Gheorghe 
Preda și Nlcolae Badea din Că- 
linești, împreună cu Dumitru 
Victor din Topoloveni și Gheor
ghe Mindruță din Călinești, ulti
mii doi rec-diviști. au dat roată 
celor 16 berbeci aduși la stîna din 
Țigănești de la Oficiul județean 
Argeș pentru reproducția și se
lecția animalelor. Cei 16 berbeci 
voinici, despre care se spune că 
le-au venit de hac, cu coamele 
lor, unor lupi care-i atacaseră și 
pe care-i puseseră pe fugă, n-au 
mai repetat bravura lor și fată de 
cei patru răufăcători. Toți 16 au 
fost vinduți lui Gheorghe Gără- 
gău din Pitești. Gărăaău i-a sa
crificat „en-gros" pe toți 16 și i-a 
vindut ,.en detail". Acum dau 
toții detaliile de rigoare.

Rubrică realizată de 
Petre POPA
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și corespondenții „Scinteii" j

și altele) reprezintă un' a- 
minicombinat. ■ Evident, nu 
hale uriașe, instalații com- 
dar încăperile sini curate, 
operatorii chimiști sînt har- 
la magazie se pot vedea lăzi

formă, 
șoselei 
struite 
locului. ______ _________ ____
nai de partid reflectează. îmi vorbeș
te despre corelația dintre interesele 
personale și rele generale, despre 
punctele lor de incidență. Din nece
sitățile individuale — un loc de 
muncă in apropierea domiciliului, un 
venit constant — s-a definit ontiu- 
nea colectivă a creării și dezvoltării 
industriei mici a cărei producție se 
rid'că în prezent la R*  milioane lei. 
Organizația de partid a sesizat

ușoară umbră de nedumerire și. fihi- 
cindu-mi întrebarea, mi-a spus : 
„Eu sint mecanic. E drept, am o școa- 
Jă de partid de un an ; îmi place să 
citesc. Meseria, mai bine zis meseriile 
le-am deprins de la nenea Ion. șeful 
morii spre care ne îndreptăm și, oda
tă cu ele. o parte din filozofia vieții. 
Această moară are o istorie intere
santă, Ia fel ca și secția de chimie, 
pe care o să ne-o relateze proiectan
tul și constructorul lor".

La fabrica de morărit l-am întîl- 
nit pe Ion Nicolescu pe cind. îm
preună cu un grup de muncitori, mă
tura curtea. Volubil, in permanentă 
mișcare. în halatul său colbuit, ne-a 
condus într-o cameră unde ne-a 
arătat planșele cu schitele de proiect 
ale morii. Apoi am parcurs compar
timentele unității deservită de peste 
100 de angajați, și ne-am oprit, peste 
drum, la noua și moderna bază de 
recepție a cerealelor. în tot acest 
timp, morarul ne-a povestit o mulți
me de lucruri, despre cum au fost 
construite morile, secția de chimie și 
baza de recepție, interferate cu epi-

Vedere din centrul de azi al Bacăului
Foto ; C. Bursuc

sate din zonă. în bună parte de la 
moara din Drăgășani. care și-a reîn
noit (cheltuindu-se 80 de milioane 
Iei) mașinile uzate cu altele noi și 
moderne. Forța de muncă, meseriașii 
comunei, atiți cîți au fost, împreună 
cu sătenii care au învățat să monte
ze, să sudeze, să facă instalații elec
trice. să minuiască strungul, si el 
achiziționat la preț de fier vechi. 
Firește, au venit delegați de Ia Pi
tești, de la București și s-au mirat 
de curajul și mai ales de priceperea 
oamenilor. în prezent, producția fa
bricii a ajuns la o valoare de 68 mi
lioane de lei anual. Macină tot atîta 
făină cît cea cu utilaje noi din Dră- 
găsani, plus producția secțiilor de. 
mălai obișnuit, de mălai grișat si de 
germinație a porumbului.

Au auzit cei din Ștefan cel Mare 
că in Capitală se dau la casat uti
lajele unor mici unități de produse 
chimice. „Ce-ar fi să le luăm noi, 
și-au zis ei, si să repetăm povestea 
cu moara". Comitetul de partid a 
pus la punct un program de acțiune, 
a antrenat oamenii. într-n aso"ă lună 
de iarnă a plecat la 
gruo de săteni, printre 
nistii Aurica Diaconii. 
Voinea Badea, viitorii 
miști ai „minicombinatului"._
sistența tehnică a morarului. între 
timn. el s-a interesat de retete. a 
consultat cărți de specialitate, stabi
lind astfel nrocese'e tehnologice ale 
secției de chimie Moara sătească a 
fost realizată, tot din materiale recu- 
perabTe — numai în șase luni — 
după proiectul și sub supravegherea 
întreprinzătorului morar. Baza de 
recepție, construită după un proiect 
tio, a avut ca sef de execuție iarăși 
pe Ion Nicolescu. morarul, cel care 
prin spiritul său inventiv a găsit pro
cedee de preparare și turnare a ci
mentului suplinind lipsa unor utila-

Bucuresti un 
care si comu- 
Ion Bîzderea, 
oo“-atori chi- 

sub a-

je, a sporit gradul de mecanizare al 
lucrărilor și a proiectat un ingenios 
sistem de canalizare. Și astfel, de la 
termenul de execuție a bazei de trei 
ani s-a ajuns Ia efectuarea lucrării 
într-un an. dîndu-se peste cap eșalo
narea fondurilor de către bancă pen
tru respectiva construcție.

Evident, comunistul Ion Nicolescu 
este un talent tehnic nativ. Nu este 
nici măcar maistru, studii — doi ani 
la o școală de arte și meserii ?i citeva 
cursuri de calificare. Se dovedește 
însă a fi un maestru in multe pro
fesii fundamentate pe cunoștințe teo
retice de rezistentă, tehnologie, de
sen tehnic. în același timp este un 
aprig luptător pentru realizarea pro
iectelor sale. Nu face exces de mo
destie, o spune deschis : „Am 57 de 
ani, am • idei și nu vreau să ies la 
pensie cu ele neîmplinite". Și-a în
tocmit o gospodărie frumoasă, a ri
dicat o casă cu trei niveluri pentru fiii 
săi pe care a știut să-i crească, să-i 
convingă să-și găsească rostul aici, 
în comună. Recunoaște, a cîștigat 
bani buni de-a lungul anilor, a lu
crat pe șantiere, a fost chemat pen
tru priceperea lui încoace și-ncolo. 
„Să n-aud pe careva că spune că Ia 
noi în tară munca nu-i răsolătită. 
Asta o pot spune numai leneșii, 
remarca el. Și apoi eu am o vorbă : 
oaia care nu dă lină s-o arunci la 
lupi". L-am întrebat cît a primit pen
tru strădaniile sale la construirea 
secției de chimie. Nici nu i-a trecut 
prin cap să pretindă așa ceva. „Mun
ca pentru mine este o plăcere. Am 
făcut-o pentru comună, pentru oa
meni". preciza mo-arul. membru în 
comitetul comunal de partid, deputat 
comunal. Pentru oamenii care au fost 
și sînt alături de el. ounînd umărul 
la realizarea oroiectelo" sale apărîn- 
du-1 de orgoliile obscure și invidiile 
cîtorva. despre care. cu un anume 
tîlc, sounea că „numai în salcia fără 
poame nu dai cu pietre".

Și el si secretarul comitetului co
munal de partid mi-ati spus că vor 
să construiască instalații de folosire 
a biogazului o fabrică de ulei, o bru
tărie care să folosească drept com
bustibil cojile de semințe de floarea- 
soarelui provenite de la fabrică. 
„Ne-ar trebui ceva cărămizi și ci
ment. De restul avem noi grijă".

Firește, despre Ion Nicolescu se 
vorbește cu respect. Și cu dragoste. 
I-am spus-o. „Știu, oamenii mă au 
la inimă și asta este cea mai mare 
bucurie a mea", a încuviințat el, 
fixindu-și mai bine ochelarii cu ges
tul lui de neastimpăr.

Constantin VARVARA

O nouă tragere „LOTO-2"
Datorită formulei lor simple 

și avantajoase, care prilejuiește 
numeroase ciștiguri in autoturis
me si importante sume de bani, 
tragerile Loto 2 se bucură de o 
tot mai largă partic'nare. Dumi
nică. 30 noiembrie 1980. Admmis- 
trația de Stat Loto-^ro.nosport 
organizează o nouă tragere 
Loto 2. care constituie un nou 
prilel de succese asemănătoare. 
Se reamintește că premiul ma
xim pe o variantă este un auto
turism ..Dacia 1 300". iar cel mi
nim 100 lei. Pentru atribuirea

ciștigurilor se efectuează trei 
extrageri a cite patru numere 
fiecare, totalizînd 12 numere din 
75. Un bilet de participare costă 
10 lei și poate fi completat fie 
cu o variantă achitată sută la 
sută, fie cu patru variante achi
tate in cotă de 25 la sută ; fie
care bilet are drept de cîștig la 
toate extragerile, indiferent de 
cota jucată. Șansele sînt atrac
tive! Simbătă. 29 noiembrie, este 
ultima zi pentru procurarea bi
letelor.

„Aragazul” și telefoanele
în fiecare zi. încă 

de la primele ore ale 
dimineții, numeroși 
cetățeni se adună în 
jurul punctelor de 
preschimbare a bute
liilor din Capitală. 
Iar așteptarea durează 
ore întregi, prelungin- 
du-se uneori pînă spre 
sfîrșitul zilei. De ce 
pierd cetățenii timpul 
venind aici, în loc să 
apeleze la serviciul de 
transport la domiciliu, 
organizat de PECO ? 
(Aflăm, din statisticile 
PECO. că numărul ce
lor care vin zilnic la 
punctele de preschim
bare este cu circa 50 la 
sută mai mare decît al 
celor care apelează la 
serviciul de transport 
la domiciliu, deși capa
citatea de transport 
este mult mai mare).

— Desigur, e mult 
mai comod să dai un 
telefon și să aștept' a- 
casă venirea buteliei. 
Dar încercați și dum
neavoastră să dati te
lefon și veți ved^a ce 
pățiți — ne-au îndem
nat mai multi cetățeni.

Notăm numerele de 
telefon indicate de in
terlocutorii noștri și 
începem să sunăm. Su
năm mai intîi la 
65 30 30. apoi la 65 31 40, 
la 65 20 80. încercăm o 
dată, de două ori. de 
zece ori. Zadarnic. Te
lefoanele sună, dar la 
celălalt capăt al firu
lui nu răspunde ni
meni. După două ore 
de încercări ne îndrep
tăm spre sediul între
prinderii PECO. In
trăm în biroul directo
rului Nicolae Apostol.

— Ce se întîmplă cu 
serviciul de aprovizio
nare la domiciliu ? 
L-ati desființat ?

— Nici vorbă ! Din' 
contră, i-am acjus 
perfecționări, să-i mă
rim capacitatea. îi re
latăm tovarășului di
rector pățaniile noas
tre și-I rugăm să în
cerce să facă o coman
dă la aragaz. Directo
rul scoate de sub mana 
de pe birou o coală de 
hjrtie cu telefoanele 
„aragazului la domici
liu" (aceleași cu cele 
ce ne fuseseră indicate

de cetățeni) și începe 
să sune. Același rezul
tat : nimeni nu răspun
de. Formează apoi alt 
număr, pe telefonul 
interior, și cere lămu
riri. I se explică — 
de necrezut 1 — că de 
aproape un an de zile 
s-au schimbat nume
rele de telefon.

— Și de ce n-ati a- 
nunțat acest lucru ? De 
ce n-ati afișat Ia cen
trele de preschimbare 
a buteliilor noile nu
mere de telefon ?

întrebările directoru
lui. ce sunau firesc a 
reproș, au rămas fără 
răspuns. Și dacă o- 
norata întreprindere 
PECO nu s-a învred
nicit să popularizeze 
cum se cuvine noile 
numere de telefon, o 
facem noi acum : ce
tățenii din sectoarele 
1. 2 și 6 vor suna la 
tel. : 65 60 90 (reclama- 
♦iile la tel. 65 61 45). iar 
cetățenii din sectoare
le 3. 4 și 5 vor suna 
la tel. 23 88 90 sau 
41 15 00 — reclamațiile 
Ia tel. 23 84 60. (Mihai 
Ionescu).

bligația elementară de 
a asigura o nouă cu
rățire înainte de im- 
buteliere. Este o mă
sură dictată de pre
ceptele de igienă, de 
regulile foarte precise 
stabilite unităților de 
profil, de exigența fi
rească de a se livra 
consumatorilor " produ-

se de calitate cores
punzătoare.

Iată insă că unita
tea din Sincrăleni- 
Ciuc se abate uneori 
de la regulile bine 
stabilite, trimitind pe 
piață un sortiment de 
apă minerală apre
ciat și solicitat — 
„Perla Harghitei" —

în sticle necurățate. 
Un singur consumator 
ne-a adus la redacție 
trei asemenea „perle"... 
în ulei, cumpărate de 
la complexul alimen
tar din strada Pan- 
gratti. Or fi valoroase 
și perla, și uleiul, dar 
nu în combinația ce
lor de la Sincrăienil

Cum poate sesiza cetățeanul 
echipa de control al oamenilor muncii?

S-a scris, nu o dată, 
despre lipsa de grijă 
a unora din întreprin
derile care imbutelia- 
ză ape minerale pen
tru a folosi, cum este

(Urmare din pag. I)

nou... perle
normal, numai sticle 
bine curățate. îndato
rirea cetățenilor de a 
da la schimb maga
zinelor sau centrelor 
de recuperare a am-

balajelor sticle spăla
te nu poate absolvi 
în nici un fel respec
tivele întreprinderi — 
cărora le sînt trimise 
aceste sticle — de o-

Reținem din scriso
rile sosite la redacție : 
în satul Poiana, comu
na Perisaci. județul 
Vîlcfea. atît la magazi
nul de textile si produ
se alimentare, cît și la 
bufet nu este respectat 
orarul de lucru ; în co
muna Drăgoești, din a- 
celași județ, vînzătoa- 
rea de la bufet a con
diționat. recent, vînza- 
rea bere! de cumpăra
rea unor cornuri vechi; 
în piața „Socului" din 
Capitală sînt puse în 
vînzare produse fără 
respectarea mercuria
lului... Neajunsuri din 
unități comerciale pe 
care multi cetățeni le 
semnalează. deseori 
fără rezultatul astep- 
tat. organelor respon
sabile de resort, in
specției comerciale. 
„Ne-am adresa, de a- 
ceea. echipelor de con
trol al oamenilor mun
cii. care s-au dovedit 
în ultima vreme deo

sebit de active și efi
ciente — ne scrie co
respondenta noastră 
Clara Colescu din 
București. Desigur, ele 
nu pot lua măsuri pe 
loc, dar pot propune 
măsuri, urmărind a- 
poi aplicarea lor. în 
plus, cred că le-ar 
prinde bine. pentru 
cercetarea mai temei
nică a unităților în 
care-și exercită con
trolul. să cunoască 
și sesizările cetățe
nilor care se lovesc 
de diferite 
suri. Dar i 
găsești aceste 
unde să le 
urmă

într-adevăr. 
Pentru că în 
le unice de control ale 
unităților în care-și în
scriu constatările nu se 
poate găsi decît 
mele membrilor echiJ 
pei și numărul legiti
mațiilor lor. nu și lo
cul de muncă sau

neajun- 
cum să 

; echipe.
dai de

unde ? 
registre-

nu-

adresa unde pot fi gă
siți. Nemaivorbind de 
faptul că cetățenii nici 
nu au acces la res
pectivele registre.

Ne-am consultat în 
acest sens cu mai multi 
membri ai unor echipe 
de control din Capita
lă. Concluzia ? Ar fi 
evident in sprijinul pu
blicului consumator ca 
în fiecare unitate co
mercială să fie afișat, 
alături de telefonul in
specției comerciale, și 
numărul de telefon 
al responsabilului echi
pei de control al oa
menilor muncii căreia 
îi este arondată res
pectiva unitate. O idee 
judicioasă, simplă. în 
interesul bunului mers 
al sectoarelor de ser
vire publică, care poa
te fi aoiicată operativ, 
cu sprijinul comisiilor 
de control al oameni
lor muncii din ca
drul consiliilor locale 
ale F.D.U.S. (Maria 
Baboian). i

Mărfuri de sezon în magazinele cooperației 
de consum

în toată țara, magazinele coope
rativelor de consum au fost apro
vizionate cu o gamă largă de măr
furi solicitate cu deosebire în acest 
sezon. Marile complexe comerciale, 
magazinele tip Supercoop, super- 
magazinele, precum și unitățile spe
cializate oferă cumpărătorilor mo
dele noi de confecții și încălțăminte 
de sezon pentru femei și bărbați.

Pentru dotarea locuințelor, ma
gazinele mari și specializate ale 
cooperativelor de consum oferă o 
gamă largă de aparate de radio și 
televiziune cu calități tehnice su
perioare, articole de uz gospodă
resc, materiale pentru construcții și 
de întreținere a curățeniei.

în fotografie : Magazinul Super- 
ooop din Sîngeorz-Băi.

„Buni muncitori înseamnă
și buni cetățeni"

Vicentiu Martin are 17 ani. E nou 
venit la întreprinderea brașoveană 
de autocamioane si la cămin. Stă cu 
trei lăcătuși și un rectificator de la 
„cutia de viteze". Bijutieri, nu alt
ceva. Toți moldoveni ca și el. Fireș
te. aspiră să ajungă ca ei. Noua exis
tentă. deoarte de ochiul vigilent al 
familiei, independent din punct de 
vedere material, îi dă un sentiment 
de robustețe. Se simte „stăpim pe si
tuație". bărbat.

Totuși. Vicentiu Martin este încă 
un adolescent. Si nu numai pentru 
că nu face uz de ustensilele de băr
bierit. Ci pentru că nu este încă pre
gătit să se descurce singur, fără sfa
tul cuiva, in unele probleme, aparent 
mărunte, ale traiului de zi cu zi. La 
uzină e altceva. Acolo are cine să 
se ocupe de el. de integrarea lui pro
fesională. Dar aici, la cămin ? Despre 
cum trebuie să-și organizeze viata în 
cămin, nici colegii lui de cameră nu 
știu prea multe. Toți sînt foarte ti
neri, cu un an-doi sub sau peste 20 
de ani.

Am zăbovit mai mult în camera lor 
din căminul nr. 5. 
„Noua". I-am în
trebat pe băie‘i 
cît au cîștigat 
luna trecută. Cea 
mai mică retri
buție a fost de 
2 900 lei. Ceea ce 
arată că sint. în
tr-adevăr. munci
tori buni. Dar, 
deși banii nu le 
linsese, ei nu au 
învățat încă să-i 
folosească chib
zuit. Se gindesc la 
mîncare doar cînd 
Desigur, masa de prînz. la cantină, e 
bună, consistentă. Dar dimineața, 
cind lucrează în primul schimb si in
tră în „criză de timp", micul dejun 
este doar... o țigară. Seara, se rezu
mă la mezeluri și conserve. Cu bere 
sau altă băutură ! Garderoba ? Sînt 
bine imbrăcați. în dulapuri au costu
me frumoase, diferite 
vestimentare moderne, 
litate. Dar rafturile cu 
cam goale — cămășile, 
ciorapii sînt în număr mic.

în rafturile din cameră se află o 
mică bibliotecă, semn că locatarii iu
besc lectura. în schimb, nu s-au «in- 
dit că civilizație înseamnă si un să
pun bun. o pastă de dinți eficace si 
răcoritoare, un deodorant plăcut, un 
prosop proaspăt soălat. Si desore în- 
tre'inerea curățeniei in cameră au o 
concepție 
impresia 
ochii lor. 
pereți — 
viste 
nu-ti not abate însă privirea de 
podeaua nemăturată si covorul ne
scuturat. de la perdeaua afumată de 
țigări, de la resturile de o? masă.

Deci, colegii nu știu să-l facă Iui 
Vicentiu ceea ce s-ar chema educația 
conviețuirii. Cui ii revine, atunci, 
această dificilă, dar atit de omeneas
că răspundere ?

Am stăruit în a găsi un răspuns 
la această întrebare pentru că ase
menea lui Vicentiu sînt sute, chiar 
mii de tineri ce intră oe marile norii 
ale industriei. Numai în căminele de 
nefamiliști din Brasov locuiesc peste 
30 000. Am stat de vorbă cu zeci din
tre aceștia. Cele văzute in prima 
cameră se repetă aoroaoe în toate 
celelalte. Cei mai mulți dintre acești 
tineri sînț fii de țărani, iar viața 
într-un oraș îi face intr-un fel 
dezorientați, neajutorati. chiar dacă, 
prin atitudine, unii afișează nepăsa
rea. La întreprinderea de stofe 
„Carpatex". Magda David, președin
ta comisiei de femei, și Pansela Stoi
ca. loctiitoarea secretarei organizației 
U.T.C.. ne-au vorbit despre grija, 
am putea spune maternă, fată de fe-

situat in cartierul

tele ce locuiesc în cămin. De cum vin. 
sînt luate in primire de membrele co
mitetului de cămin. Sint întrebate cum 
stau cu lenjeria, cu săpunul și oeria 
de dinți, li se arată că trebuie să fo
losească cu grijă încăperile, dotă
rile, instalațiile, sînt sfătuite să-și 
asigure abonament la cantina-res
taurant a întreprinderii. Si locatarele 
celor două cămine de fete ale între
prinderii „Steagul roșu" se bucură 
de aceeași caldă preocupare din par
tea comisiei de femei din această 
mare unitate. Dar. pe bună dreptate, 
veți spune : fetele sint mai receptive 
la tot ce tine de gospodărire, ordine, 
curățenie, sănătate. Pe cind băieții...

Partial, asa stau lucrurile. în că
minele de fete, pe care le-am vizitat, 
se simte Ia modul cel mai concret — 
în camere, in spatiile comune, in în
fățișarea locatarelor — că regulile 
de igienă sint nu numai cunoscute, 
ci și aplicate. Dar nici airi procesul 
de educație sanitară nu poate fi socotit 
încheiat. Medicul întreprinderii „Car- 
patex" ne sounea că două mari pro
bleme îi solicită atenția 
ția rațională și sportul.i

Cum se desfășoară 
activitățile 

educative pentru 
tinerii din căminele 

de nefamiliști

li se face foame.

alte piese 
de bună ca- 
lenierie sînt 

pijamalele,

asemănătoare : accent pe 
exterioară. Important. în 

este să o împodobească. Pe 
fel de fel de colaje din re- 

ilustrate. Aceste „podoabe" 
la

4.

Ai mei. acum — trei am, 
o fată și doi băieți — bloc, 
școală ca lumea, televizor, 
vacante, sport... într-o zi 
mi-am adus fata jos. în 
mină. Să vadă și ea cum se 
cîstigă banul. A văzut. 
După aia. iau eu o primă 
șj pregătesc pentru fiecare 
copil cite un sutar. bani de 
buzunar. Băieții și-au luat 
suta, fata nu. Dă-o mamii, 
zice, că tot pentru noi e 1 
Acum a ajuns să-și ciștige 
și ea pîine^h face chimia și 
lucrează la „Vîscoza". Simte 
greutatea banului muncit. 
Meseria ? Mi-a plăcut Cind 
s-au naționalizat minele 
eram pe pragul de sus al 
adolescentei. Atunci s-au 
născut și Uricanii. Stiti cit 
cărbune cocsificabil am 
scos de atunci de sub 
muntele ăsta ? 15 milioane 
de tone, și nu orice cărbu
ne. ci de-ăla ca stafida în 
cozonac, de ti-ar trebui 
vreo 330 000 de vagoane 
să-l cari, adică un tren de 
peste 3 200 kilometri lun
gime, cît să dai cu el ocol

hotarelor țării. Și dacă 
mi-a plăcut mie. musai să 
le placă și alor mei. de-aia 
am făcut strada lui Dră- 
nău !“.

...Gheorghe Nistor. un 
alt ortac din Uricani. este 
moldovean, de pe lingă 
Piatra Neamț. Are vorba 
ca un șfichi de bici, ochii 
jucăuși. o mustăcioară 
„muscă", replica sp intană 
trădind o inteligentă acu
tă. în vara acestui an. bri
gada condusă de el a pri
mit un complex de inain- 
tare cu susținere mecani
zată. . . ___
scos minerilor lopata __
mină. îl intreb: „Cum au 
primit ortacii dumneavoas
tră noua unealtă de lucru?"

— De. nu știti ? Cind o- 
mul se invată cu greul ii 
zice „ușor" și merge cu el 
înainte. Ai mei s-au con
vins curind că utilajul 
ăsta înseamnă o adevărată 
revoluționare a muncii 
abataj și 
ei seama 
de Ia cer 
sistemul 
ploatare și cel

angrenaj care le-a 
din

in 
acum iși dau și 
de diferența ca 
Ia nămînt dintre 
„clasic“ de ex- 

mecanizat.

Efortul fizic scade la ju
mătate. în schimb crește 
efortul intelectual. Lași lo
pata din mină, dar ești o- 
bliaat să pui mintea la 
contribuție. Noi. minerii, 
ziceam mai înainte că trei 
lucruri nu-1 cruță pe om :

rămîne factorul hotărîtor. 
Ca la ăia de dau cep pă- 
mintului : petroliștii. Nu
mai că ei trag untul din 
vinele pămintului. pe cind 
noi tăiem șunca 1

Laurentiu Kelemen ne 
vorbește despre cea mai

URICANI
calul, mina și nevasta. 
D-apăl să știti că utilajele 
astea, care costă milioane, 
îți cer să ai griiă de ele ca 
de ochii din cap. în schimb, 
au randament, nu glumă, 
înainte ziceam să cunoști 
omul dună cum iși fa e 
treaba cu mina lui. să nu 
ii ia altul la refăcut, din 
urmă : acum asta inseam- 
nă și mai mult, conduci 
mașina bine, ea face cit o 
sută de oameni, o lași să 
greșească, ea strică tot cit 
o sută ! Așa că tot omul

importantă condiție a creș
terii producției de căi bune 
și a ridicării productivită
ții muncii oamenilor. „Nu
mai extinderea mecaniză
rii. modernizarea tehnicii 
și a tehnologiilor de lucru 
pot asigura ritmurile inal- 

, te impuse de necesitatea 
dezvoltării bazei energetice 
a tării — ne spune el. Dar 
hotăritoare rămîn tot 
munca oamenilor, efortu
rile depuse pentru cunoaș
terea. stăpînirea și folosi
rea optimă a utilajelor

complexe. Vorbim despre 
conștiință ințelegind prin 
asta nu numai omul potri
vit la locul potrivit, ci o- 
mul instruit la postul- 
cheie. omul responsabil, 
pătruns de importanta 
muncii sale, omul care știe 
că poate cere mai mult nu
mai dind mai mult, deoa
rece n-ai voie — cum spu
nea Arghezi — să poți de 
șase, și să vrei de-o sută 1 
Am 56 de oameni in bri
gadă. Retribuția lor medie 
este de 4 500 de lei pe lună, 
dar sînt destui care cîști- 
gă 6 000. și chiar peste 1 O 
brigadă are 4 șefi de 
schimb. Dacă lipsește unul 
nemotivat, ceilalți trei nu 
îi pot tace munca.

— Și linsese multi ?
— Deocamdată, in briga

da noastră nu prea am 
avut ..nemotivate". Dar e 
bine să se știe.

„Minerii sint ca aviatorii 
și ca marinarii — îmi spu
ne Gheorghe Nistor — ca 
și ei. noi lucrăm în spațiu. 
Numai că spațiul nostru 
este închis, jos rocă, sus 
rocă dar. ca și ei. vedem

orizontul. Sîntem ca niște 
cosmonauti ai subpămin- 
tului puși . să navigheze 
între Paring și Retezat, ne 
dedesubtul celor două 
Jiuri. Deasupra, muntele — 
cer de piatră. Ne trece 
Jiul peste capete, la 400 de 
metri înălțime, și de-aia. 
cind ieșim Ia suprafață, ne 
place să-l privim ca oe un 
frate. Cît îi sint apele lui 
ce curg nestăvilite, atita 
este „Jiul" de cărbune pe 
care îl scoatem noi zilnic 
la lumină...

Minerii din 
șui tinăr. cu 
niate pe sub 
coboară pe Valea de Pești 
sau urcă spre Cîmpul lui 
Neag. De obicei, drumul pe 
Valea Jiului se începe de 
la Petroșani, prin Aninoa- 
sa și Livezeni. Noi am 
pornit-o invers, de sub ge- 
nuneie albastre ale Urica- 
nilor. Vom străbate Jiul 
către izvoare, adăstind la 
alte surse ale Iui de lumi
nă : Lupeni. Paroșeni. Vul
can. Petrila... Locuri de le
gendă cu oameni de le
gendă...

Uricani. ora- 
blocurile ali- 

pădurile ce

alimenta- 
,Recent am 

efectuat un test, 
pe bază de ches
tionare. cu între
bări privind mo
dul de a se hrăni 
al fiecăreia. A re
zultat că fetele 
poastre nu știu să 
se hrănească în 
funcție de cerin
țele efortului ne 
care-l denunț De 
aceea discutăm 
de cîte ori avem 
prilejul — și cău

tăm prilejurile cit mai des — des
pre alimentația rațională, echilibrată, 
despre necesitatea sportului și a 
mișcării în aer liber".

Așa cum sugera exemplul de la 
începutul acestor rinduri. căminele 
de băieți, care sint mai numeroase, 
necesită o atenție deosebită din 
punctul de vedere al educației sani
tare. Cadrele medicale organizează 
întilniri si expuneri, controlează sta
rea de igienă, personală si colerilvă. 
din cămine. însă, asa cum am văzut, 
nu este suficient să-i aduni ne tineri 
într-o sală, să le tii o conferință.

La consfătuirea pe teme sociale, ce 
a avut loc. recent, la întreprindere;.; 
de tractoare s-a subliniat din nou. pe 
drept cuvint. că răspunderea fată de 
educația multilaterală a tinerilor re
vine, deopotrivă, tuturor : organiza
țiilor de partid. U.T.C., de sindicat, 
conducerii administrative și medici
lor. dar și reprezentanților tuturor 
locurilor de muncă.

„Tocmai în această idee, ne spunea 
dr. Gheorghe Maxut. medicul-sef al 
policlinicii întreprinderii de tractoare, 
s-a hotărit să se organizeze acțiuni 
complexe și frecvente la care să par
ticipe toti acești factori. îndeosebi 
conducătorii formațiilor de muncă în 
care lucrează căminiști. în prezent, 
din păcate, maiștrii, șefii de secție, de 
echipă se interesează mai mult de 
randamentul muncii lor si mai outin 
de felul cum trăiesc. Or. experiența a 
arătat că procesul de integrare mul
tilaterală a tinerilor nu este un 
proces discontinuu. Omul nu poate fi 
împărțit in două : cel din uzină și cel 
de la cămin. Dacă am izbutit să fa
cem din ei buni muncitori, trebuie 
să-i ajutăm să devină, totodată, si 
buni cetățeni". „Aceasta cere multă 
răbdare și tact, muncă perseverentă, 
pricepere in organizarea unor acți
uni variate, interesante" — ne spu
nea tovarășul Viorel Vintilă. secre
tarul comitetului U.T.C. de la între
prinderea de autocamioane. în aceas
tă idee, el ne-a înfățișat aria largă 
de acțiuni culturale și educative or
ganizate la clubul tineretului sau 
chiar în holul căminelor. Simbăta. 
sub genericul „Să stăm de vorbă 
fără protocol", membrii comitetului 
U.T.C. se întilnesc cu tinerii cămi
niști și discută despre problemele 
care-l preocupă, ii îndeamnă să 
meargă la teatru, să asculte muzică 
bună, să viziteze muzee, să participe 
la manifestările U.T.C. „Mult se 
discută și desore drepturile si în
datoririle de cetățeni ale tinerilor — 
a completat tovarășul Alexandru 
Lascu. director administrativ al În
treprinderii de autocamioane, 
merită efortul. E de ajuns 
vești spatiile din jurul 
lor. iarba verde, pomii, 
să Ie "omoari cu ceea 
fost înainte — adevărate maidane oe 
care se adunau gfmoaiele aruncate pe 
toate ferestrele. Cu ei le-am amena
jat. și tot cu ei le păstrăm. Ei sint 
educați in spiritul respectului pentru 
eforturile materiale ce se fac cu con
struirea si întreținerea căminelor, cu 
asigurarea unor condiții bune, civili
zate de locuit, de viată în general".

Creșterea tinerilor în ierarhia profe
sională și, implicit. în cea a retribuirii 
trebuie să fie urmat. în mod firesc, 
de cultivarea respectului fată de sine 
și fată de cei din jur. Ei au încă ne
voie de o novată, de un sfat chiar si 
în acele mărunte, dar nu si neînsem
nate aspecte ce tin de viata personală. 
Li se fac instructaje de protecție a 
muncii. De ce nu li s-ar face și unul, 
tot atit de temeinic, despre protecția 
propriei sănătăți — fizice si spiri
tuale ?

Dar 
să nri- 
cămine- 

florile. 
ce au

Rodlca ȘERBA.N
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Cind risipa crește, punga se golește.
O privire în scriptele, dar mai ales în halele unei mari întreprinderi - de utilaj chimic și forjă 
din Rm. Vîlcea - pentru a vedea ceea ce puteau observa de mult și cadrele de conducere 
și muncitorii, cauzele reale ale unei situații anacronice: ÎN TIMP CE PRODUCȚIA A CRESCUT -------.-------- ...---------- DE TRE| 0RM

trebuind să rămînă la producătorii 
de lingouri, respectiv la întreprin
derea de mașini grele din București 
și întreprinderea de osii și boghiuri 
din Balș Dar de la furnizori sosesc 
în general numai lingouri nefinisate. 
Ce înseamnă aceasta ? Prin tăierea la 
întreprinderea vilceană a maselotei și 
a piciorului lingoului se aruncă circa 
o treime din lingou. Acesta ia din nou 
drumul furnizorilor pentru a fi reto
pit. Importante valori șe plimbă cu 
trenul de colo-colo. grevînd mijloa
cele financiare ale întreprinderii vîl
cene. Dintr-un calcul rezultă că la cele
9 003 de tone de metal care circulă 
intr-un an inutil pe rutele București— 
Rm. Vîlcea și Balș—Rm. Vîlcea si re
tur, întreprinderea pierde numai din 
„jocul prețurilor" (al lingoului și al 
fierului vechi) circa 22,5 milioane lei. 
Fără a, socoti costul suplimentar al 
transportului. Dar asupra acestui as
pect vom reveni.

Pe întreg parcursul documentării 
am fost însoțiți de toVarăsul Ion 
Bufnaru, secretar adjunct al comite
tului de partid pe întreprindere. Să-i 
ascultăm opinia :

— tn ultimul timp s-au făcut mai 
multe lucruri bune în întreprinderea 
noastră pentru întronarea spiritului 
gospodăresc. Mă gindesc în special la 
forjă. Ceea ce n-am reușit pe deplin 
este să imprimăm oamenilor respec
tul pentru materialele ne care le fo
losesc. Adică să-i convingem pe de
plin că de munca lor, a tuturor, de 
chibzuință cu care gospodăresc secția, 
întreprinderea depind rezultatele eco
nomice, singurele generatoare de 
bunăstare. în viitor vom lua măsuri...

Da, secretarul adjunct este aprpape 
de adevăr. Așa este : parcurgind sec
țiile de producție, toate sectoarele în
treprinderii. la un moment dat ai im
presia că aici fiecare face ce vrea. 
Are nevoie de un material, il ia și taie 
din el cît poftește.- Restul se aruncă. 
Există, firește, și aici o evidență a 
materialelor. Dar ceea ce lipsește este 
disciplina de fier absolut necesară în 
gospodărirea unei întreprinderi. Iată 
acum și cum se reflectă în buge
tul întreprinderii, al colectivului 
asemenea anomalii în gospodărirea 
unității : planul de beneficii pe
10 luni din acest an a fost ne
realizat cu 88,3 milioane lei. Mi- • 
lioane pierdute, milioane care, pen
tru a fi mai bine înțeleși. înseamnă, 
practic, imposibilitatea constituirii 
fondului de participare la beneficii. 
Adică pentru fiecare muncitor, in me
die, un ciștig mai mic cu 500 lei. Iată 
un motiv în plus ca întregul colectiv 
să facă tot ce-i stă în putință pentru 
a asigura buna gospodărire a mij
loacelor materiale și financiare în
credințate de societate spre adminis
trare, pentru a transforma pierderile 
în venituri.

Corneliu CÂRLAN 
Ion STANC1U

DOAR CU 43 LA SUTĂ, CREDITELE Șl DOBÎNZILE AU SPORIT
Vă invităm să ne însoțiți într-o 

ancheta mai puțin obișnuită. Tema ei 
— „Cum sint folosite mijloacele cir
culante ale întreprinderii?" — s-ar 
putea să nu vă prea atragă. Totuși, 
cu puțină răbdare, este posibil ca. 
lămurind cîteva noțiuni economice 
elementare, să vă intereseze demer
sul nostru. Dăm aceste explicații nu 
pentru a insinua că ar mai fi cumva 
cadre de conducere, ingineri sau teh
nicieni care nu cunosc mecanismul 
economico-financiar al funcționării 
unei întreprinderi. Deși...

Se știe că. în ansamblul lor. toate 
resursele materiale ne-esare produc
ției fac parte din mijloacele circu
lante ale întreprinderii. Se numesc 
circulante pentru că ele „se trans
formă", „circulă" în fiecare fază a 
ciclului de fabricație. Viteza cu care 
circulă. înceoind cu cumpărarea lor. 
continuînd cu procesul de producție și 
terminind cu vînzarea produselor, de
finește ceea ce economiștii numesc 
viteza de rotație a mijloacelor circu
lante. Și ceea ce este esențial în 
întreg acest mecanism, cu fiecare ro
tație aceste mijloace aduc un plus de 
producție fizică, un plus de producție 
netă, un plus de beneficii. Altfel zis, 
cu cit mijloacele respective vor face 
mai multe rotații în cursul unui an, 
cu atit valoarea producției nete, va
loarea beneficiilor, contribuția colecti
vului la crearea venitului național vor 
fi mai mari.

Ca regulă generală, pentru mijloa
cele circulante care depășesc nivelul 
planificat, întreprinderea este obligată 
să împrumute bani mai multi de la 
stat decit i se cuvin prin bugetul de 
venituri și cheltuieli, sume pentru 
care se plătesc dobinzi majorate, ce 
pot ajunge pină la 12 la sută. Evident, 
toate aceste dobinzi in ultimă instan
ță „devorează" sume importante din 
beneficiile realizate de intregul co
lectiv.

Cu aceste precizări, iată-ne. așadar, 
la începutul anchetei noastre la între
prinderea de utilaj chimic și forjă din 
Rîmnicu Vîlcea. Dar să vedem mai 
întîi ce relevă graficul alăturat. 
Pe parcursul a șapte trimes
tre producția întreprinderii a crescut 
cu 43,2 la sută, in vreme ce creditele 
bancare au sporit... de aproape trei 
ori. Deci viteza de rotație a fonduri
lor nu numai că nu s-a accelerat, ci 
s-a încetinit considerabil. Și. ca să, 
fim și mai bine înțeleși, cu materia
lele și fondurile aflate la dispoziția 
a-estei unități in perioada analizată 
iși puteau desfășura in mod normal 
activitatea nu una, ci două întreprin
deri de talia celei vilcene 1

Ce întreține această poftă cu ade
vărat pantagruelică de credite a 
I.U.C.F. Rm. Vîlcea ? Greu de dat un 
răspuns succint. Și totuși, reluînd fi
rul întregii documentări făcute în 
întreprindere cu o serie de specialiști, 
unii din afara unității, ajungem Ia o 
singură concluzie : în esență este vor
ba de carențe serioase in organiza
rea și conducerea activității produc
tive. Dar să lăsăm faptele să vor-» 
bea^că.

Pășim mai întîi prin depozit. Peste 
tot materiale de tot felul atît pentru 
producția curentă, cît și pentru... stoc. 
Spațiul mic, gospodărit pe cît se poa
te, este supraaglomerat cu sute și sute 
de tone de laminate care depășesc 
normativul. Facem un calcul: va
loarea acestor stocuri supranorma
tive este de peste 134 milioane lei. 
Iată prima și cea mai grea barieră din 
drumul circulației mijloacelor mate
riale. O barieră ce sancționează 
prompt punga întreprinderii, a colec
tivului : aproape două milioane de lei 
se plătesc trimestrial ca dobinzi la 
creditele bancare acordate pentru 
acoperirea financiară a acestor 
stocuri. Ca să nu mai vorbim de fap
tul economic cel mai grav, și anume 
că mii de tone de materiale necesare 
economiei stau imobilizate aici.

Observindu-ne nedumerirea, repre
zentantul bazei județene fie aprovi
zionare. ing. Anton Glogoveanu, ține 
să precizeze: „In urmă cu o luna 
erau și mai multe. Acum le-am mai 
preluat la baza noastră. Unele, e 
drept, doar scriptic. Cum vedeți, ope
rația de scoatere a unor table si pro
file de sub stive este deosebit de ane
voioasă..."

— Care este „istoria" acestei supra- 
itocări păgubitoare ?

— Materialele ajunse acum „supra
normative" au fost aprovizionate po
trivit unei anume planificări a pro
ducției — ne explică ing. Ștefan Bra- 
șoveanu, directorul comercial rl în
treprinderii. Dar structura fabricației 
pe care o realizăm efectiv diferă de 
cea avută în vedere inițial. Așa că 
unele materiale nu mai sînt necesare 
pentru comenzile de utilaje care se 
execută.

Și pentru o mai mare for
ță de impresionare ni se în
fățișează în toată dezordinea lor 
spatiile de producție și chiar aleile 
unității supraaglomerate cu utilaje 
începute și lăsate de-o parte pentru 
a se lucra la altele, considerate mai 
urgente. Neglijență crasă, pe care 
banca o sancționează prompt: nu
mai dobinda plătită pentru creditele 
aferente producției neterminate su
pranormative se ridică intr-un singur 
trimestru la aproape 1,8 milioane lei!

Inginerul Dan Pirvănescu, directo
rul întreprinderii, „explică": „în acest 
an unii beneficiari de utilaje, care nu 
și-au finalizat la timp obiectivele, au 
cerut amînarea datei de livrare prevă
zute în contract. Or, pentru aceste uti
laje nu numai că am făcut aprovizio
nări cu materiale, dar am și trecut la 
execuție, ele aflîndu-se în diferite faze 
tehnologice. Apoi. în a doua parte a 
anului, centrala ne-a cerut să acordăm 
prioritate execuției unor comenzi 
pentru export și pentru obiectivele ce 
urmează a fi puse în funcțiune in 
acest an..."

De ce aceste .crase și costisitoare

spune Constantin Stoicănoiu, șeful 
unei echipe de cazangii.

Numai că, la capătul halei, restu
rile de metal erau aruncate în gră
madă. pe jos. Conteinere se găseau 
numai pentru gunoi, dar, de fapt, con
țineau mai mult metal.

— Să lămurim problema resturilor 
de tablă — intervine ing. Ștefan Bra- 
șoveanu. Apreciem că numai 20 la 
sută din acestea se pot refolosi' in 
întreprindere. Pentru restul trebuie 
găsiți .beneficiari. Am inițiat, cu aju
torul B.J.A.T.M. Vîlcea, o colaborare 
în acest sens cu I.A M.C. Dră^ăsani si 
întreprinderea minieră Rîmnicu
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La C.A.P. Ghimpați, județul Ilfov, continuă intens arăturile de toamnă Foto : A. Papirliuc

Viteza zilnică de lucru acum necorespunzatoare

trebuie mult sporită pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICA
A ARATURILOR DE TOAMNĂ

nesincronizări între plan și realitate? 
Să-l ascultăm pe tovarășul inginer 
Paul llorescu, director în Ministerul 
Aprovizionării:

— La o analiză fie și numai su
mară, anevărui este limpeue : dacă 
întreprinderea de utilaj chimic și for
jă din Kimnicu V.lcea și-ar fi înde
plinit planul, fabricind r.miic u,.ujc e 
la termenele prevăzute, atunci nu 
s-ar fi pus problema stabilirii unor 
Priorități. De pilda, in 10 luni între
prinderea amintită are o res.an,a ue 
40 la sută față de obligațiile contrac
tuale din aceasta per mana; iar peiuru 
utilajele cu termen de punere în func
țiune in acest an răminerea in urmă 
este de 25 la sută. Bineînțeles, in 
aceste condiții a fost necesar să se 
indice întreprinderii asupra căror 
utilaje să se concentreze pentru a asi
gura onorarea sarcinilor la export și 
punerea în funcțiune a unor obiective 
de investiții importante.

— Ce părere aveți despre justifică
rile întreprinderii ?

— Pentru nerealizarea sarcinilor de 
plan am putea acorda numai cîteva 
circumstanțe atenuante. Astfel, în ■ 
prinrtil trimestru al anului au surve- 
nit unele modificări la documentațiile 
de execuție avizate de parteneri in
terni și externi la anumite comenzi, 
care i-au produs unele întîrzieri 
în fabricația internă, dar pe care 
le putea recupera. De asemenea, nu
mai o mică parte din restanțe — 
10—15 la sută — se datoresc unor 
cauze independente de întreprindere: 
nesosirea anumitor materiale și sub- 
ansamble din țară și din import. Res
tul sînt exclusiv cauze interne 
producție.

—. Totuși nu putem ignora . . 
tul că uneori mai apar și unele mo
dificări de plan...

— Planul nu trebuie considerat un 
instrument rigid, bătut în cuie. în 
măsura in care in interesul economiei 
naționale, prin acordul conducerilor 
ministerelor furnizoare și beneficiare, 
se modifică eșalonărea livrărilor, este 
normal ca ministerele respective să 
comunice pe filieră schimbările care 
au survenit, adaptînd, în consecință, 
contractele economice și luînd măsu
rile economice și financiare necesare. 
Așa prevede, dealtfel, și Legea con
tractelor economice. Dar, revin. în 
cazul întreprinderii vîlcene. neinde- 
plinirea de către forurile de resort a 
obligațiilor de adaptare a contracte
lor la care m-am referit nu justifică 
decît intr-o mică măsură formarea 
stocurilor supranormative de materii 
prime, materiale si producție neter
minată. Adevăratele cauze trebuie 
căutate cu mai mult simț de răspun
dere in propria unitate.

Ascultăm aceste cuvinte și 
ochilor ne apare imaginea 
lor unde se fabrică utilajul 
logic. Pentru utilizarea rațională a 
metalului se folosesc, este dreot. pla
nuri de croire combinată. Dar mate
rialele rămase de la debitări nu sînt 
sortate si nu se ’ine o «videntă strictă 
pentru a se refolosi rational. Așa 
ar cere cel mai elementar simț 
podăresc.

— De ce ? >
— N-avem tlmn de sortare pe 

cursul zilei. Scoatem resturile, de me
tal la capătul halei și. de aici, le în
cărcăm în conteinere. senn’-at. pentru 
fier vechi și pentru reutilizare — ne

Vilcea. Dar mai rămîn încă impor
tante cantități de „cup-ane" i in tablă 
fără destinatar. Păstrindu-le. ne imo
bilizăm mijloace financiare ; dindu-le 
la fi~r vecii, luăm destul de puțin 
pe ele I

— Cind e vorba de valori, cum sint 
cele pe care le reprezintă resturile de 
metal, nu putem opera cu aprecieri și 
aproximații. De ce nu aveți organi
zau gospodăr rea materialelor refolo- 
sibile, așa cum prevede legea ?

— Din lipsă de spațiu nu ne-am pu
tut organiza un depozit de materiale 
refolosibile. Acum am eliberat o anu
mită suprafață în depozitul de mate
rii prime și ne vom indeplini si aceas
tă obligație.

Vom face I Vom drege 1 Dar de
cretul Consiliului de Stat care regle
mentează această problemă este în vi
goare de la 1 ianuarie a.c.

La secția forjă privim un mal
dăr de „maselote" și „picioare" 
de lingouri. Prezența acestui me
tal aici reprezintă o anomalie, el

Grăbirea arăturilor de toamnă con
stituie, în momentul de față, una din 
cele mai importante .sarcini ale me
canizatorilor, ale oamenilor muncii 
din agricultură. Deși ne aflăm în ul
tima săptămină a lunii noiembrie, 
mai sint de arat aproape 1 800 000 hec
tare. încheierea acestei lucrări in 
timpul cel mai scurt impune folo
sirea tuturor tractoarelor disponibile 
și eliberarea terenului de coceni pen
tru depășirea vitezelor zilnice prevă
zute la arat. Timpul este frumos, pă- 
mintul s-a zvîntat. astfel incit să poate 
lucra din plin. Cum se realizează vi
tezele zilnice stabilite ? Iată in ce pro
porție au fost realizate ele în ziua de 
24 noiembrie. în 23 de județe, potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii, viteza de lucru la arat în 
cooperativele agricole a fost depășită, 
iar in altele ea a fost realizată in pro
porție redusă : Timiș — 78 la sută ; 
Satu Mare — 62 la sută ; Vrancea — 
65 la sută ; Sălaj — 76 la sută. Cluj — 
46 la sută ; Alba — 57 la sută ; Hune
doara — 37 Ia sută ; Brașov — 34 la 
sută ; Harghita — 23 la sută ; Mara
mureș — 23 la sută. In raidurile în
treprinse în două județe — Iași și 
Cluj — am urmărit să aflăm răspuns 
la întrebările : 1) Ce.se face pentru 
depășirea vitezelor zilnice de lucru la 
arat ; 2) Ce împiedică executarea
acestei lucrări în ritmul prevăzut ?

ÎN JUDEȚUL IAȘI, in ziua de 
24 noiembrie, viteza de lucru la arat 
a fost depășită cu 33 la sută. Cum ? 
La indicația comandamentului jude
țean pentru agricultură, la arat sînt 
folosite zilnic peste 1 600 tractoare. 
Numărul lor crește pe măsură ce 
transportul porumbului se apropie de

a—————

O inițiativă din care au ieșit... 
35000 kg cartofi într-o zonă de deal

de

fap-

în fata 
hale- 

tehno-

cum 
gos-

par-

Iarna trecută, tehniciană Elisabeta 
Tudose, primarul comunei Coșești, o 
localitate de deal, necooperativizată, 
s-a sfătuit cu oamenii cum să facă mai 
folositoare, , mai rentabilă o veche 
îndeletnicire : cultura cartofilor. Si 
au hotărit să înființeze o asociație 
de cultivare a cartofilor. Pe loturile 
mici, răzlețe se putea aplica o teh
nologie care să asigure un randament 
bun. în fiecare primăvară cind în
cepeau muncile agricole, primarul 
avea multă bătaie de cap cu procu
rarea sămintei, a chimicalelor pen
tru fiecare locuitor în parte. în 
multe cazuri, acestea erau procurate 
cu intîrziere sau deloc și . oamenii 
se descurcau fiecare cum puteau, cu 
sămința degenerată, zgiriau pămîn- 
tul cu plugul tras de animale și ob
țineau o producție care nu depășea 
în medie 7 000—8 000 kg Ia hectar.

în timpul iernii. 140 de familii care 
aveau împreună 30 hectare de teren, 
au hotărit să treacă la cultivarea car
tofilor în mod organizat. S-a ales un 
consiliu și un președinte al asocia
ției. Au fost stabilite 5 parcele mai 
mari și două mai mici unde să se 
cultive cartofi. S-au ivit multe pro
bleme care puneau sub semnul între
bării reușita acestei acțiuni. Terenul 
a fost arat in primăvară, dar in ca
drul tarlalelor comasate erau și par
cele înțelenite da ani de zile, iar să- 
minta nu fusese contractată din timp. 
Mai mult, cind a început semănatul 
cartofilor, unii au abandonat și și-au 
văzut de alte treburi. Dar treaba a 
mers înainte,- cu greutăți, dar a mers. 
Plantele au răsărit uniform, s-au 
dezvoltat normal fiindcă s-au admi
nistrat si îngrășăminte chimice, cind 
a apărut gindacul de colorado s-au 
făcut tratamentele necesare și cultura 
promitea recoltă bogată. Atunci, cei 
care evitaseră să vină la semănat au 
început să dea tircoale tarlalelor cu 
cartofi și pină la urmă au cerut să 
fie primiți la lucrările de întreținere.

Cind cartofii erau buni de con
sum s-a organizat, cu sprijinul or
ganelor județene, un schimb de ex
periență cu primari, tehnicieni și 
alți angajați de la consiliile popu
lare din zona de deal necooperativi
zată. Au venit și membrii asociației 
să dea explicații. Cîte unul întreba 
cam cu îndoială : Chiar o să obțineți 
o producție mulțumitoare de car
tofi ? Păi, nu vezi, zicea cîte un 
membru al asociației, scoate un vrej
----------------------------------- --------------------------------------------------------------

Experiența din comuna

din pămînt și ai să te convingi sin
gur.

Toamna la recoltat producția de 
cartofi a fost peste așteptările mul
tora, chiar și ale celor mai încrezători 
in această acțiune. S-a strins' o re
coltă bună de 25 000 pină la 35 000 kg 
la hectar, in funcție de cum a mun- 
cit fiecare.
pe 3 000 m pătrați 13 000 kg. Dumitru 
Coman. de pe 1 000 mp. a adunat 3 300 
kg, familia primăriței, de pe 1 300 mp 
a strîns 3 800 kg. Din recolta de car
tofi au achitat toate datoriile pentru 
lucrările de mecanizare, chimizare, 
sămință. circa 150 tone, si fiecare 
membru al asociației și-a umplut 
cămările. Cu o parte din cartofii care 
prisosesc se va face schimb de pro
duse cu cei din zonele cerealiere.

în urma acestor rezultate n-a mai 
fost nevoie de prea multă muncă de 
lămurire și pînă acum au mai fost 
depistate încă alte 40 hectare de te
ren in comună pentru cultivarea car
tofilor în anul viitor. în această pe
rioadă. membrii asociației transportă

Anuța Miuța a strîns de

gunoi de grajd pe tarlalele unde 
urmează să însămînteze și efectuează 
arături adinei, punînd baze temeinice 
producției din anul viitor.

Rezultatele obținute la cultura car
tofilor în această zonă sînt un argu
ment pentru a trece la înfăptuirea și 
a altor acțiuni pe care gospodarii din 
Coșești le au în planul de perspec
tivă. Pe lingă extinderea suprafeței 
de cartofi, în fiecare an vor extinde 
și suprafețele cu legume, vor planta 
10 hectare cu coacăz negru, căpșun 
și afin, pe locurile mai joase de lingă 
vadul riului ce străbate satele comu
nei vor planta răchită și vor orga
niza o secție de împletituri pentru ca 
oamenii să aibă de lucru și în pe
rioada de iarnă. Sint doar cîteva ac
țiuni pe care gospodarii de aici, har
nici și priceputi. sînt hotărîți să le 
pună in practică.

Aceste reușite au făcut repede în
conjurul satelor de deal din județul 
Argeș. Cei care au fost la fata locu
lui in schimb de experiență nu au 
mai așteptat alte îndemnuri și au 
trecut de indată la depistarea tere
nurilor ce se pretează la cultura car
tofilor și au hotărit organizarea de 
asociații. Pină acum au fost comasate 
peste 700 hectare in 62 de parcele. în 
medie cu peste 10 hectare fiecare. 
Acestea sînt situate pe raza consi
liilor unice agroindustriale coopera
tiste și de stat Boteni. Argeș. Dom
nești, Merișani, Schitu-Golești, Tig- 
veni, Toooloveni. Poiana-Lacului, 
Mărăcineni și Vedea.

Este o acțiune valoroasă menită să 
ducă in mod cert la sporirea rodni
ciei pămîntului situat pe dealurile 
argeșene, mai puțin roditor, 
care trebuie 
temeinic de 
populare din 
ales de către 
țene.

sfîrșit. Ca urmare, pînă la 24 noiem
brie au fost arate aproape 68 000 hec
tare, in cooperativele ’ agricole și 
I.A.S. Viteza de lucru la arat a cres
cut in ultimele zile, și ca urmare a 
aplicării și extinderii unor initiative 
valoroase. Tovarășul ing. Ștefan Ale- 
xandrescu, directorul Trustului jude
țean S.M.A., ne-a spus : „Lucrăm cu ' 
tractoarele grupate, pentru a fi supra
vegheate mai bine de șefii de secții, 
cit și de specialiștii din S.M.A. Spe
cialiștii trustului au fost repartizați pe 
unită ,i agricole și răspund de buna 
folosire a tractoarelor pînă la sfirși- 
tul campaniei. în județ se extinde o 
valoroasă inițiativă tehnică. .Este vor
ba de echiparea roților din “spate ale 
tractoarelor cu pinteni mecanici, care 
înlătură patinajul pe terenurile ume
de și înghețate. Inițiativa a pornit de 
la S.M.A. Ruginoasa. Pină acum au 
fost echipate peste 300 de tractoare, 
aparținînd stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii Pașcani. Strunga,/ 
Lespezi, Mircești, cu care se înre
gistrează viteze zilnice mai mari cu 
15—20 la sută față de cele neechipate". 
Amănunte despre echiparea roților 
tractoarelor cu pinteni ne sînt date, 
in continuare, de ing. V. Bunescu. di
rectorul S.M.A. Ruginoasa. „Cu me
canicii am inițiat o acțiune de echi
pare a roților cu tot felul de zale de 
lanț, colți de grape dezafectate, alte 
capete de fiare pe care le-am sudat 
pe niște saboți și pe care le aplicăm 
acum roților. în acest fel. tractoarele 
nu mai patinează pe terenurile lune
coase din cauza prea marii umidități 
sau a înghețului. Așa se explică 
faptul că tractoriștii din cadrul sta
țiunii noastre au reușit, in ultima săn-> 
tămină, să se ridice la nivelul frun- > 
Iașilor". 4

într-adevăr. In cursul zilei de luni,, 
clasamentul fruntașilor era alcătuit» 
din tractoriștii care lucrau pe trac
toare echipate cu pinteni : cei de la 
S.M.A. Pașcani — cu 97,4 la sută 
arături executate din cele 5 622 hec
tare ; Țibănești — 81 la sută din 4 346 
hectare. Ruginoasa si Lespezi — 80 la 
sută din 5 638 hectare și, respectiv, 
4 193 hectare.

Echiparea tractoarelor cu pinteni 
trebuie extinsă. De asemenea, se cere

întărită disciplina în vederea respec
tării programelor de lucru prelungite, 
îndeosebi in consiliile agroindustria
le Movileni, Tg. Frumos. Holboca și 
Belcești, unde lucrările sint rămase 
în urmă, să se acționeze în așa fel 
incit în județul Iași arăturile să fie 
încheiate pînă la sfîrșltui lunii no
iembrie. (Manole Corcacl).

Pînă la 24 noiembrie. ÎN JUDEȚUL 
CLUJ au fost făcute arături de toam
nă pe 70 la sută din suprafața pre
văzută în cooperativele agricole. în 
prima zi a acestei săptămini viteza 
de lucru a fost realizată în proporție 
de numai 46 Ia sută. Dacă în uni
tățile din consiliile agricole Chinteni, 
Huedin și Țaga s-au făcut arături 
pe suprafețe care reprezintă peste 85 
la sută din ce s-a planificat, in al
tele lucrările sint întirziate. Coman
damentul județean pentru agricultu
ră a apreciat că viteza de lucru la 
arat este gituită. in parte, de supra
fețele ocupate încă cu coceni de 
porumb, îndeosebi în consiliile agro
industriale Mihai Viteazu, Dej, Iclod, 
Apahida, Cășei.

„în controalele efectuate de noi — 
ne spune inginer Remus Chiorean, 
directorul general al direcției agri
cole județene, se constată că în cele 
mai multe locuri vitezele de lucrii 
sint corespunzătoare, iar calitatea lu
crărilor bună. S-au semnalat, e drept, 
numai citeva cazuri de neresoectare 
a adînctmii arăturii de 25—30 cen
timetri. Asemenea cazuri au fost 
sancționate. Concentrarea de forțe pe 
tarlalele care se pot ara permite și 
supravegherea îndeaproape de către 
specialiști din unități și din cadrul 
organelor județene a activității me
canizatorilor. Calitatea arăturilor este 
de o deosebită importantă pentru re- 

'Cplța anului1 viitor. Acționăm energia 
Șentru a sport ritmul de lucru pen
tru a încheia arăturile în timpul cel 
mal scurt".

Acțiunile întreprinse de organele 
agricole de specialitate trebuie să se 
bucure de sprijinul organizațiilor de 
partid de la sate, al consiliilor de 
conducere din cooperativele agricole 
pentru ca fiecare tractorist, muncind 
mai bine, să-și îndeplinească și chiar 
să-și depășească norma zilnică la 
arat. (Alexandru Mureșan).

CONTRASTS
Umbrelele din Balotești și războiul hîrtiilor

La Filatura de in 
din Balotești erau pro
gramate. cu ultim ter
men de execuție în 
vara acestui an. trei 
lucrări absolut obliga
torii : repararea aco
perișului și punerea la 
punct a instalațiilor de 
aerisire și încălzire. A 
venit toamna si pică
turile de ploaie trec 
nestingherite prin aco
periș. ventilatoarele 
plimbă praful prin 
hale. în loc să-1 scoa
tă. iar caloriferele reci 
„explică" de ce n-am 
văzut paltoane in cu
iere. Dintr-o discuție 
între „cei trei", intere
sați și obligati în rea
lizarea lucrărilor 
«nintite. organizată 
Consiliul județean 
control muncitoresc
fov. am aflat că... fie
care si-a făcut — după 
propriile afirmații —

de 
de 
II-

datoria și dacă nu s-a 
realizat nimic, anoi vi
novat e... Celălalt. S-au 
adus, drept „dovezi", 
scrisori și adrese care 
arată o bogată activi
tate epistolară. Proiec
tantul (Institutul de 
proiectări pentru in
dustria ușoară): „Pro
iectele noastre sînt 
perfecte, constructorii 
n-au lucrat corect". 
Constructorul (Trus
tul de construcții 
Ilfov) : „Noi am exe
cutat înțocmai pro
iectele. dar acestea 
sînt incomplete, au 
greșeli. în plus, bene
ficiarul n-a plătit lu
crări efectuate. nu 
ne-a asigurat toate ma
terialele". Beneficiarul: 
„Nu s-a făcut nimic, 
plouă in hale". în 
loc să acționeze pentru 
găsirea unor soluții de

finalizare rapidă a lu
crărilor. cei trei parte
neri continuă să se 
acuze reciproc. Că s-a 
turnat bitum cu punct 
de topire 40 de grade, 
în loc de 90 de grade, 
că s-au folosit proiec
te scoase din arhivă si 
neadaptate corespun
zător la teren și mul
te. multe altele, care 
arată că s-a lucrat fără 
răspundere. că n-a 
existat un control efi
cient ne șantier. O so
luție de stopare a vor
băriei și a războiului 
hîrti'lor există : re
tragerea banilor din 
cont, cu efect direct si 
imediat asuora celor 
vinovați. Pină atunci, 
filatoarele de la Balo- 
testi trebuie să lucreze 
sub umbrele. întreba
rea e. cine Ie ține ? 
(Lucian Ciubotarul.

acțiune 
încurajată și susținută 
către toate consiliile 
zona de deal și mai 
organele agricole jude-

Florea CEAUȘESCU

Posmagii în variantă furajeră

TIMIȘOARA :

A fost realizată prima combină minieră 
de înaintare în steril

La întreprinderea mecanică Ti
mișoara a tost realizată prima com
bină românească de înaintare în 
steril — utilaj de Înaltă comple
xitate tehnică destinat dotării u- 
nitătilor miniere din Valea Jiului. 
Este primul agregat din seria ce
lor prevăzute să fie asimilate în 
fabricație de uzina timișoreană în 
baza programului stabilit de condu
cerea partidului privind realizarea 
în tară a unor utilaje miniere cu 
înalte performante tehnico-econo- 
mice. De la inginerul Nicolae Po
pescu, directorul tehnic al între
prinderii. aflăm că noua combină, 
care are o greutate proprie de 25 
de tone, poate să sape galerii cu 
lățimi de i metri și înălțimi de 3 
metri, inclusiv in planuri înclinate 
de plus sau minus 15 grade. Ca
pacitatea de excavare și evacuare 
este de 5 pină la 16 metri cubi pe 
oră. în funcție de duritatea rocii. 
Principalele părți componente sînt : 
capul de tăiere In rocă, acționat

de un motor electric de 500 kilo
wați. mecanismul de rotire și ri
dicare a capului de tăiere, acționat 
hidraulic, încărcătorul șl transpor
torul cu racleti pentru evacuarea 
materialului dislocat și mecanismul 
de deplasare pe șenile. La fabri
carea ansamblelor, subansambleior 
și pieselor care alcătuiesc combina 
au fost folosite procedee tehnologi
ce moderne, intre care turnarea o- 
țelului în forme turanice, trata
mente termice, superficiale prin cu
rent! de înaltă frecventă și flacă
ră oxid-gaz, sudare prin frecare, 
ceea ce conferă o înaltă calitate și 
fiabilitate acestui modern agregat 
realizat de industria noastră con
structoare de mașini Pină la fine
le anului, unitățile miniere vor fi 
dotate cu 7 asemenea combine.

Tot la uzina timișoreană se află 
în curs de execuție excavatorul 
ESRc-470. destinat exploatării căr
bunelui la suprafață, cu o capaci

tate de excavare de 838 metri cubi 
pe oră și se pregătește fabricația 
primelor complexe mecanizate de 
abataj care vor echipa exploatări
le de lignit și huilă — cele mai mari

și moderne agregate realizate In 
țara noastră pentru minele de căr
buni.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

BRĂILA :

Un nou tip de 
draglină în producția 

de serie
Gama de utilaje destinate 

șantierelor s-a îmbogățit cu un 
nou tip de draglină, care a in
trat in producția de serie Ia 
întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul" Brăila. Este vorba 
de draglina hidraulică DH 1201 
proiectată Ia Centrul de cerce
tare și inginerie tehnologică 
pentru utilaje de construcții 
Brăila. Draglina este echipată 
cu un motor de 120 CP, cu braț 
reglabil intre 10—17 metri, 
avînd capacitatea cupei de 0.6—1 
mc. Ea este superioară dragli
ne! precedente, cea mecanică, 
montată pe excavatorul de 0.6 
mc, asigurînd un ’substantial 
spor de productivitate a muncii. 
Noul tip de draglină este desti
nat să lucreze pe șantiere de 
construcții, in agricultură, la 
săpat și curățat canale etc. 
(Corneliu Ifrim).

Zilnic, la Fabrica de 
zahăr 'din Oradea so
sesc vagoane care 
aduc sfeclă de zahăr 
și pleacă încărcate cu 
borhot. De asemenea, 
pe poarta fabricii intră 
și ies, zi de zi. zeci de 
autocamioane și trac
toare cu remorci. Ele 
vin pline, dar de cele 
mai multe ori pleacă 
goale, consumînd de 
pomană combustibilul 
pe zeci și zeci de kilo
metri parcurși retur 
la încărcare. De ce a- 
ceastă situație ? Pentru 
că nimeni nu obligă ne 

’șoferii de ne autocami
oanele I.T.A. ca. la

întoarcere, mașinile ne 
care le conduc să fie 
încărcate cu borhot. în 
al doilea rind. coope
rativele agricole nu 
asigură forța de mun
că necesară la descăr
carea mijloacelor de 
transport care ar adu
ce borhotul. Așa că 
fiecare arată cu dege
tul. învinuind partea 
„adversă". Iată cîteva 
cooperative 
care nu 
„porția" 
Toboliu. 
horului.
Criș. Biharia. La fel 
ca și in alți ani. C.A.P.

agricole 
și-au ridicat 
de borhot: 

Episcopia Bi- 
Girișu de

Biharia — și nu numai 
aceasta — nu se poate 
lăuda cu baza furajeră. 
A fost însilozată doar 
jumătate din cantita
tea prevăzută. Cocenii 
nu se insilozează în 
amestec cu borhot de 
sfeclă, care le-ar ridi
ca mult valoarea nu
tritivă. Borhotul se dă 
vitelor. Atît cît se a- 
duce. Iată cum este 
desconsiderat un furaj 
valoros, oferit aproape 
de-a gata. Se întîmolă 
ca in povestea cu 
„posmagii", dar în va
rianta... furajeră. (Peti 
Alexandru).

Un indicator de ineficientă...
...A fost și rămine 

stocul de utilaje ne
montate pe șantiere. 
Mai ales cind acestea 
se ridică Ia mii de 
tone și zeci de milioa
ne lei. ca pe șantiere
le Combinatului pe
trochimic din Năvo
dari. Combinatului 
chimic din Craiova. 
Rafinăriei de la Brazi 
și altele.

Ce se Intîmplă In 
asemenea cazuri? Ei, 
bine, cadie cu munci 
de răspundere Întoc
mesc, desigur, cu simț 
de răspundere, planuri

urgente de lichidare a 
stocurilor. După care, 
destul de frecvent, fie-^ 
care îsi vede de tre-' 
buri le sale. Pe șantie
rele cu pricina, ritmul 
de lucru aduce aminte 
de îmbătrînitele tan- 
gouri. iar utilajele ră- 
mîn uitate săptămini 
și chiar luni in șir în 
depozite sau în aer li
ber. Ce mai urmează? 
Bineînțeles, fuga... de 
răspundere, tn termeni 
de specialitate această 
metodă de cultivare a 
ineficientei poartă nu-

mele de „conlucrare 
scăzută intre construc
tori si montori". în 
termeni deloc specioși 
se numește dezinteres 
fată de sarcinile asu
mate

„Nu vă faceți griji, 
utilajele sint bine con
servate. mai spune 
cite un specialist. Ni
mic nu se pierde" Ni
mic. intr-adevăr. în 
afară de pierderea tim
pului si a producției oe 
care trebuie să o reali
zeze aceste utilaje. (A. 
Cristian).
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Opțiunile politice și morale ale
personajelor din romanul contemporan

Citind o remarcabilă car
te (Wayne C. Booth, Re
torica romanului), ne-am 
dat seama, o dată mai 
mult, că marea critică 
literară nu se adresează nu
mai cititorilor de strictă 
specialitate, fiind accesibilă 
oricui se interesează cu sin
ceritate și consecventă de 
literatură.

Ce spune, în esență, cer
cetătorul amintit 7 El sus
ține că un autor de ro
mane care nu-și precizea
ză, într-un fel sau altul, 
punctul de vedere în legă
tură cu evenimentele și per
sonajele pe care el însuși 
le plăsmuiește, se situează 
într-o postură îndoielnică, 
chiar periculoasă (dacă pri
vim lucrurile din unghiul 
sociologiei cititorilor de li
teratură). Există in fiecare 
roman un așa-numit „au
tor implicat" (care nu este, 
firește, totuna cu autorul 
real ; el reprezintă suma 
manifestărilor distincte, in
teligibile. ale acestuia din 
urmă), ale cărui apartenen
țe rationale sînt indispensa
bile operei. Oricît de con
testată ar fi fost în ulti
mele decenii postura ro
mancierului omniscient. în 
ciuda numeroaselor cărți de 
proză ai căror autori au fă
cut tot ce le-a stat în pu
tință pentru a dispărea cît 
mai deplin în culisele sce
nei pe care se desfășoară 
evenimentele, cititorul nu 
a putut niciodată să re
nunțe pe deplin la așteptă
rile sale în ceea ce îl pri
vește pe autorul implicat. 
Indiferent de personajele și 
de evenimentele pe care 
le-a imaginat, autorul tre
buie să probeze (diverse 
mijloace îi stau la îndemî- 
nă) că este un spirit demn 
de a fi luat în seamă, nu 
numai ca pură intelectuali
tate. ci și în ceea ce pri
vește conștiința morală. 
Este destul de greu să ad
miri și să iei în serios un 
prozator care nu iși expri
mă în nici un fel opțiunea 
sa morală.

La aceste două determi
nări (este de la sine înțe
les că ne referim in mod 
constant doar la lucrările 
valide din punct de vedere 
estetic) se cuvine să adău
găm și precizarea că. pen
tru a fi urmărit cu atenție 
și cu respect de către citi
tor, autorul trebuie să pro
beze, pur și simplu, că are 
ce spune, că nu s-a apucat 
de literatură din vanitate, 
din plictiseală sau în spe
ranța că va obține premi

sele unui trai mal lesni
cios.

Cel puțin în ceea ce pri
vește romanul, este in
contestabil că lucrurile 
stau într-adevăr astfel. 
Oricît de poetice, romanele 
păstrează liniile detectabile 
ale unor opțiuni ale auto
rului. Exemplul unei cărți 
nu prea demult editate la 
noi ni se pare grăitor. Este 
vorba despre Toamna pa
triarhului, de Gabriel Gar
cia Mărques. Este într-ade
văr greu de imaginat o carte 
mai poetică decît aceasta, 
însă, dincolo de poetica ros
togolire a fastuoaselor cu
vinte. opțiunea morală a 
autorului se face simtită. 
Tiranul sud-american (per
sonajul principal al acestui 
roman) este realmente pito
resc, dar condamnarea sa. 
pe care autorul o țese neîn

Semnificative sînt și ro
manele lui Marin Preda. 
Pornit de la ipostaza de se
nin contemplator al unui 
personaj tragicomic, auto
rul a evoluat în mod vizibil 
spre postura unui moralist, 
a unui spirit preocupat, pe 
seama tuturor, de condiția 
umană a contemporaneită
ții socialiste. Comentariile 
pe marginea unor eveni
mente și conflicte, precum 
și construirea unor perso
naje al căror mod de a gîndi 
și de a fi este asumat ne 
arată un autor aflat într-o 
neîntreruptă căutare a re
sorturilor morale ale acțiu
nilor și ale mentalităților 
umane : mai mult decît atit, 
sînt sugerate soluții filozo
fice în ceea ce privește 
adaptarea indivizilor la con
textul social în care trăiesc. 
Eseurile lui Marin Preda

Voicu BUGARIU

trerupt, nu poațe fi pusă la 
îndoială.

Există și destule cărți 
ai căror autori implicați se 
arată a fi atinși de medio
critate umană. Problema
tica acestor cărți este mi
noră, lipsită de interes, li
mitată adesea la o anecdo
tică stearpă ; sînt acumu
late serii de aspecte nesem
nificative, care depun măr
turie în' ansamblul lor. asu
pra unei preocupări de a 
umple cu orice preț cît mai 
multe pagini.

Privind astfel lucrurile, 
credem că putem întreprin
de o interesantă considera
re de ansamblu a romanu
lui românesc contemporan. 
Vom observa, în primul 
rind, că cele mai reușite 
cărți ale deceniului de al 
cărui sfîrșit ne apropiem se 
disting nu numai prin vir
tuțile lor strict estetice, ci 
și prin partiturile inteligi
bile ale autorilor implicați.

Să ne amintim romanele 
lui Alexandru Ivasiuc. în 
ele, deși nu se manifestă 
decît arareori în mod fățiș, 
personalitatea autorului im
plicat este pregnantă ; ea 
se exprimă mai ales prin 
înconjurarea unor persona
je problematice într-un 
halo de înțelegere și abia 
simțită simpatie. Deși deo
sebite ca psihologie și ca 
situare socială, aceste per
sonaje reprezintă un model 
uman, pe care autorul il 
preferă și îl sprijină printr- 
un complicat cortegiu de 
sugestii.

prelungesc și completează 
într-un mod convingător 
pledoaria implicită pentru 
moralitate, din romane.

Un romancier semnifica
tiv în contextul de fată este 
D. R. Popescu. Peste noia
nul de intimplări neobiș
nuite din cărțile Sale se face 
auzită pledoaria autorului 
pentru justiție socială în 
împrejurări istorice date, 
dar și pentru respectarea 
ideii de ,justiție, în absenta 
căreia natura umană nu se 
poate feri de degradare.

Fără îndoială, punctul 
critic de vedere pe care 
l-am utilizat mai sus ar pu
tea fi extins și la alti au
tori contemporani. însem
nările noastre nu urmăresc 
însă decît să atragă aten
ția asupra unui posibil cri
teriu de evaluare al multe
lor romane care au apărut 
la noi in ultimii ani.

Pe de altă parte, oricît de 
bine scrise, cărțile ai căror 
autori se dovedesc lipsiți 
de opțiuni morale sau inca
pabili de a se ridica deasu
pra zgurei nesemnificativu
lui, sînt sortite efemeritătii 
(cu anumite rare excepții).

în acest punct al discu
ției sînt necesare două pre
cizări. Mai întii, nu trebuie 
să uităm faptul că preferin
ța pentru romanul educativ 
(in sensul înalt al acestei 
noțiuni) conține riscul apa
riției și proliferării unor 
cărți formate din locuri co
mune. Aceste • locuri comu
ne reprezintă idei' corecte, 
intru totul acceptabile; lip

sa de talent a autorilor le 
păstrează insă intr-un sta
diu brut. Incompatibil cu 
literatura. Este evident că 
nu în favoarea unor aseme
nea romane pledează în
semnările de față. în al 
doilea rînd, se cuvine să re
cunoaștem dreptul de exis
tentă al romanelor decora
tive (excepțiile despre care 
aminteam), cărți care tind 
spre o expresivitate totală, 
încercînd astfel să se trans
forme în poeme, in muzi
că lexicală. în cazul lor, 
autorul implicat nu este ab
sent. Ceea ce „spune" el 
sînt însă, în esență, doar 
următoarele : actul de a 
scrie literatură autentică 
este deosebit de semnifica
tiv pentru natura umană ; 
experiența pe care o tră
iește cel care scrie un ro
man ește ceva deosebit • de 
grăitor pentru posibilitățile 
creatoare ale spiritului 
uman. Există asemenea ro
mane ; în centrul lor se 
află. în ultimă instanță, ac
tul de a scrie literatură, 
plăcerea unui om talentat 
de a struni cuvintele astfel 
incit să trezească emoția 
cititorului avizat. Nu fără 
temei le-am numit însă 
decorative. Există în ele o 
absență vădită a opțiunii 
inteligibile ; cititorul de azi 
le parcurge cu bunăvoință, 
cu plăcere, sau chiar cu 
delectare, dar nu își poate 
reprima regretul fată de 
faptul că autorul se mul
țumește să caligrafieze ar
moniile unor cuvinte bine 
alăturate și nu se pronunță 
asupra lumii în care trăieș
te, asupra oamenilor din 
vremea si societatea noastră 
socialistă.

Fără să contestăm drep
tul la existentă litera
ră al vreunuia dintre ro
manele scrise cu talent, 
le alegem pe cele ale 
căror autori se arată nu 
numai preocupați în mod 
convingător de probleme
le umane ale timpului 
nostru, dar și capabili 
de a sugera modele uma
ne în care se află topită o 
complexă experiență de 
viată privită prin prisma 
filozofiei timpului nostru, 
a societății socialiste în care 
trăim. îi felicităm pe toti 
romancierii de talent, dar îi 
iubim și îi respectăm mai 
ales pe cei care trec mult 
dincolo de experiența căr
ților de literatură pe care 
le-au citit, pe cei care au 
cunoscut în profunzime via- 

reală și au mediat. îiiț-j 
delung, cu seriozitate, la 
prezentul și la viitorul celor 
printre care trăiesc.

Sesiune științifică 
comemorativă — 

Nicolae lorga
Ieri au început lucrările se

siunii anuale de comunicări a 
Institutului de istorie „Nicolae 
lorga". Desfășurată în preajma 
împlinirii a patru decenii de la 
tragică dispariție a acelui uriaș 
al științei și culturii noastre, a 
acelui spirit tutelar al istorio
grafiei românești care a fost 
Nicolae lorga — sesiunea își 
propune să evoce — prin cele 
14 comunicări înscrise pe agen
da sa — personalitatea sa mul
tilaterală, ideile, gîndurile și 
năzuințele care i-au ghidat rod
nica activitate. Sînt înfățișate 
creația istoriografică, de o vasti
tate neegalată încă, drumurile 
noi pe care le-a deschis în cerce
tarea trecutului național și uni
versal, acela care, cu o vie con
știință a istoriei, a faptelor de 
seamă ale poporului său. a mili
tat de-a lungul întregii vieți, 
printr-o bogată și multilaterală 
activitate, spre a fixa în con
știința contemporanilor săi valo
rile durabile, virtuțile creatoare 
ale celor mulți. Este subli
niată pregnant lucrarea sa ne
întreruptă pentru înfăptuirea 
unității naționale, pentru a- 
părarea integrității teritoriale a 
țării atunci cînd nori amenință
tori se îngrămădeau pe cerul ei. 
în fine, statornica sa împotrivire 
față de mișcarea legionară, fată 
de fascism în general, căruia 
i-a înțeles maî bine decît mulți 
dintre contemporanii săi carac
terul irațional și antinațional. 
Alte comunicări aduc în circui
tul științific aspecte noi ale le
găturilor sale cu oameni de ști
ință români și străini, ale con
tribuțiilor sale la progresul unor 
domenii ale cercetării istorio- 
grafice, ideile sub semnul că
rora și-a desfășurat activitatea 
didactică îndrumînd și orientînd 
generațiile de tineri cercetători 
în cultul muncii neobosite. în 
spiritul celui mai înalt respect 
pentru istoria poporului, pentru 
trecutul său de luptă, pentru 
personalitățile care i-au întruchi
pat trăsăturile și aspirațiile. 
(Silviu Achim).

Premii pentru 
filme românești

între 3—9 noiembrie 1980 s-a 
desfășurat în orașul portughez 
Santarem cel de-al X-lea Festi
val internațional cinematografic 
(lung metraje) și Festivalul de 
filme agricole, tematică rurală și 
mediu ambiant (scurt-metraje). 
Au fost reprezentate cinemato
grafiile din 18 țări, printre care 
(în competiția filmelor de lung 
metraj) R.F. Germania, S.U.A., 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Portuga
lia. Cuba. Mozambic. Filmul ar
tistic românesc ..Rug și flacără" 
(producție a Casei de filme 
Nr. 5) realizat de Adrian Petrin- 
genaru a obținut „Marele pre
miu" — trofeul de aur al festi- 
vaiului. Dintre cele trei scurt- 
metraje prezentate de studiourile 
noastre în cadrul Festivalului 
filmelor agricole, documentarul 
„O floare" de Lucian Durdeu a 
fost distins cu medalia de aur.

După douăzeci de ani de 
la drama „Poarta" (inter
val în care și-a obiectivat 
observația pi concepțiile in 
piese de teatru scurt). 
Paul Everac revine asu
pra lumii satului cu o 
nouă lucrare, mai amplă : 
„Ordinatorul".

Pătrundem intr-un uni
vers rural cu incontestabile 
semne de prosperitate, de 
progres material : șosele 
asfaltate ; primărie și că
min cultural, curate, impu-
nătoare. case noi, mai spa
țioase ca la oraș și mobi
late modern, cu dare de 
mină ; mașini — proprieta
te personală.

Ce se întîmplă în casa, 
în satul lui Marin Drușcă 
la cooperativa unde e pro
movată ca muncitoare 
fruntașă Stanca și unde 
Sofica e contabilă ? Ce s-a 
întîmplat cu cealaltă fiică 
a lui Drușcă. Anuța 7 Cum
Vine spre ei și cum se des
parte de ei. cum ii priveș
te și ii descifrează ziaris
tul care s-a ridicat tot de 
la tară 7 Cum gindesc, 
cum acționează acești oa
meni. ce mentalități au 7 
Există. între realizările ma
teriale. vizibile la tot pasul 
și gradul — efectiv — de 
dezvoltare a conștiințelor, 
armonia firească, de aș
teptat 7

Cele patru părți ale lu
crării, cărora le corespund 
tot atitea grade sau stări de 
„euforie" crescîndă ale 
personajelor reprezintă tot 
atitea momente ale dezvă
luirii citorva mentalități 
individuale.

Conștiința unora dintre 
oamenii surprinși de Eve
rac nu este la „parame
trii civilizației moderne" 
pe care-i sugerează. pe 
care i-ar presupune ambi
anța materială și pe care a 
venit hotărit și entuzias
mat să-i popularizeze, in
tr-un reportaj „socotit", 
tinărul ziarist. Urmărind 
zbaterile eroilor sesizezi 
mereu efectele individua
lismului, ale dorinței de 
a avea (indiferent de 
mijloace) și de a fi cineva 
in ochii . lumii (indiferent 
de judecata propriei con
științe și de principii mo
rale superioare). între o- 
biectivitatea științifică pe 
care o cere functionarea 
ordinatorului și capacitatea 
subiectivă a unora dintre 
acești oameni de a se ra
corda progresului și de a-1 
sprijini efectiv (în mic : 
de a furniza ordinatorului 
date corecte necesare), e o 
distantă ce nu poate fi 
ignorată.

Pătrundem în psihologii 
puternic grevate de indi
vidualism : unul, ca să 
spunem așa, moștenit de la 
vechiul cult al proprietății 
private, altul ce a înflorit în 
ultimă instanță, în umbra 
anumitor contradicții dintre 
munca fizică și cea inte
lectuală. dintre sat și oraș, 
a unor practici reprobabi
le de belă ’feăi' diferite ti
puri : pe țle. o parte — 
practici de poleire a reali
tății, de raportare a unor

CRONICA TEATRALĂ
cifre de plan, activități, 
volume de muncă, reali
zări — fictive, pe de alta : 
practici de căpătuială, ne
cinste. împinse pînă la 
speculă și furt ; complici
tăți. tolerante reciproce pe 
principiul „o mină spală 
pe alta" etc, manifestări de 
cecitate sau indiferentă, de 
inerție etc. Cel mai niare 
jnerit al piesei este acela 
de a identifica și arăta cu 

^:uraj și incrimina, cu ar-

sonajelor, și o dramă a 
formelor fără fond, vădită 
de existenta anacronică a 
idealurilor burgheze într-o 
lume care a creat premisele 
unei alte condiții umane, dar 
în care conștiința unora a 
rămas în urma existenței 
sociale. Dincolo de masca 
poleită a unor personaje 
zărim scopuri. rațiuni 
străine în fond moralei co
muniste. iar mistificarea 
aceasta se răsfrînge împo-

„Ordinatorul
de Paul EVERAC

la Teatrul „Giulești"

mele realismului sever, ale 
satirei și ironiei, o atare 
stare de lucruri.

înregistrăm destrămarea 
unor relații familiale bazate 
pe un șir lung și complicat 
de compromisuri, pe re
nunțări. pe false adeziuni. 
Ravagiile pasiunilor dena
turate, deturnate de la ceea 
ce înseamnă frumusețe și 
noblețe umană se fac din 
plin simțite. într-un scurt 
comentariu introductiv. „Be
ție și trezire". Paul Everac 
vorbește despre ' „drama" 
personajelor sale, ca factor 
probant al existenței unui 
substrat moral. Substratul 
moral autentic ar fi presu
pus însă, chiar în condițiile 
eșecului, o .mai mațe rezis
tentă a individului împo
triva defjrădării., o zbatere 
jH6FrWâtehtlc tfajji’că.' s

Dj’Kr^a! fixata •' de. Paftl 
Everac în „'Ordinatorul" 
este, dincolo de cea a per-

triva lor. Fapt pus cu deo
sebire în evidentă în spec
tacol prin rolul fetei, ce 
aparține tinerei generații, 
crescută de societate în cul
tul cinstei, al realizării prin 
propriile forte, al muncii și 
afirmării prin muncă. Ală
turi de ea. reporterul care 
refuză să mai scrie repor
tajul despre o „familie feri
cită", exprimă, de aseme
nea. riposta pe care noua 
mentalitate a oamenilor o 
dă anacronismelor, vechiu
lui din conștiință.

Spectacolul Teatrului 
„Giulești" în regia lui Tu
dor Mărăscu e o transpu
nere scenică ce are meri
tul de a da piesei o viată 
mai bogată decît s-ar putea 
sesiza la o primă lectură, 
de a .conferi personajelor 
un plus de culoare, energie 
și bogăție a trăirilor, o bo
gată nuanțare a pasiunilor 
lor dominante. Unele mo

mente de comedie sînt in
spirat dilatate (vezi scena 
în care dialogul se interfe
rează cu acțiunea, cu bune 
efecte comice, sau punerea 
în valoare a unor silogis
me). Unele momente de 
dramă sint decupate tul
burător. Nu lipsesc insă 
nici momentele de haz mai 
silit și cele lipsite de dra
matismul necesar, drama
tismul ideii puse în discu
ție.

Spectacolul se impune 
îndeosebi prin jocul acto
rilor. Constantin Cojocaru 
descifrează rolul cu perso
nalitate. conferind perso
najului (a cărui structură 
și ale cărui reflexe vei bale 
amintesc uneori de cele 
ale unor eroi caragialieni) 
entuziasm real, sincer, o 
anumită credință împinsă 
pînă la fanatism, o neaș
teptată coerentă, inflexiuni, 
sentimentele dramatice, in
clusiv tăria exprimării 
(in final) a unei atitudini 
de respingere a unor men
talități ca cele înregistrate, 
respectiv, refuzul de a 
scrie reportajul așa cum il 
„gindise" la început... Mir
cea Dumitru conturează 
bine, cu mijloace sobre un 
personaj negativ. în rolul 
Sofiei, studenta Mirela Ni- 
colau vădește intuiție și ex
presivitate. La început cam 
prea aspră și rece, cam în
cordată, Olga Bucătaru 
crește treptat, pe măsura 
derulării spectacolului pen
tru a avea. în final, excep
ționale accente de autentici
tate și chiar tragism.

Văzîndu-1 pe Ștefan Mi- 
hăilescu Brăila ai crede că 
rolul lui Marin Drușcă a 
fost scris de Paul Everac 
anume pentru el. Actorul 
e din categoria rară a ace
lora care reprezintă o pre
zentă marcantă in scenă și 
atunci cînd nu spun sau nu 
fac nimic special — deși 
mereu el „face" ceva. Joeul 
lui Ștefan Mihăilescu Brăi
la. un adevărat recital, 
construit pe citeva stări 
dense, are o naturalețe de- 
săvîrșită (din prima clipă, 
cuceritoare) și in același 
timp . o notă de „nebunie" 
de exagerare, accente pate
tice — fascinante. Portre
tul conturat de el cu fine 
dozări și gradări schimbă 
masca comicului blind, 
ironic, cu cea a comicului 
grotesc. Eroul transfigurat 
de talentatul actor are can
dori și ascunzișuri, fermi
tate și elasticitate, dorințe, 
refulări, dramatism, umor și 
ironie. Calități care i-au 
adus, ne bună dreptate. 
Premiul de interpretare 
masculină . la Festivalul 
dramaturgiei românești ac
tuale de la Timișoara.

întilnirea fericită dintre 
dramaturg și actori nu poa
te decît să ne bucure. Cu 
ațît mai mult cînd ea se 
produce sub semnul unei 
piese de puternică angaja
re social-politică carac
terizată printr-o atitudine 
demistificatoară Și critică 
binevenită.

Natalia STANCU

Ideea raportului dialectic dintre e- 
xistenta socială și conștiința socială 
se află în centrul concepției materia
liste despre viața socială, despre is
toria acesteia. Fără a insista asupra 
dezbaterilor numeroase privind sen
sul atribuit acestor noțiuni, ideea 
sus-menționată exprimă în primul 
rind adevărul simplu, voalat adesea 
de prejudecăți idealiste și religioase, 
dar confirmat din ce in ce mai mult 
de cercetătorii istoriei și culturii u- 
mane, că viata spirituală a societă
ții, concepțiile și valorile fiecărei eta
pe iși au rădăcinile lor profunde in 
condițiile de viață ale oamenilor, in 
ultimă instanță în modul lor de mun
că. in relațiile economice in cadrul 
cărora se desfășoară procesul pro
ducției materiale.

într-o atare concepție, determina
rea conștiinței sociale de către exis
tenta socială are un caracter profund 
dialectic. Ea nu are nimic comun cu 
interpretările vulgarizatoare care au 
avut circulație intr-o anumită peri
oadă și în gîndirea marxistă și care 
priveau conștiința ca o reflectare 
mecanică a existentei, ignorau diver
sitatea manifestărilor conștiinței și iz
voarele lor proprii de dezvoltare. în 
totală discordantă cu asemenea in
terpretări. ideea determinării con
științei sociale de către existenta so
cială nu înseamnă decît că : 1) exis
tenta socială permite dezvoltarea 
unei anumite conștiințe, respectiv că 
aceasta din urmă nu poate deveni un 
fenomen colectiv, de masă, durabil, 
decît pe măsura existentei unui ca
dru economico-social adecvat și că 
2) o anumită existentă socială recla
mă un anumit tip de conștiință care 
devine o condiție a funcționării me
canismului economico-social. O ast
fel de înțelegere a determinării exis
tenței de către conștiință nu conține 
nici un element de automatism, de 
reflectare mecanică, de subapreciere 
a resorturilor interne de dezvoltare 
a diferitelor fenomene de conștiință, 
lucruri adesea reproșate de către ad
versarii concepției noastre despre 
lume și viată. De aceea, ea se impu
ne din ce în ce mai mult, aproape 
ca un loc comun al cercetării pro
ceselor sociale, chiar dacă nu poartă 
totdeauna eticheta vizibilă a mate
rialismului istoric.

înțeleasă in mod dialectic, presu- 
punind nu numai determinarea con
științei de către existenta socială, dar 
și influenta reciprocă de importanță 
uneori hotărîtoare a conștiinței so
ciale asupra existentei, ideea core
lației organice dintre existentă si 
conștiință are nu numai o însemnă

tate teoretică sau metodologică, ci și 
una politică, practică. Ea constituie 
un instrument necesar in descifra
rea proceselor sociale contemporane, 
în evidențierea pîrghiilor care de
termină aceste procese. în determi
narea realistă a direcțiilor mișcării 
sociale.

Problematica corelației dintre exis
tenta și conștiința socială capătă o 
deosebită sepmificatie pentru înțele
gerea și conducerea proceselor con
strucției socialiste. Ea exprimă însem
nătatea hotărîtoare, in cadrul acestor 
procese, a unei existente sociale so
cialiste, respectiv a unui nou tip de 
organizare economico-socială. a unei 
baze tehnico-maleriale moderne si în 
continuă dezvoltare, a unei noi struc
turi sociale care înlătură exploatarea. 
Totodată, ea exprimă necesitatea, ca 
o condiție de funcționare a noii orin- 
duiri, a unei puternice dezvoltări a 
conștiinței, a unei veritabile revolu
ționari a acesteia. Această necesitate 
rezultă chiar din noua structură a 
existentei sociale, din natura relații
lor dintre diversele compartimente 
ale vieții economico-sociale care pre
supun cunoașterea, înțelegerea ten
dințelor obiective, ceea ce determi
nă limitarea cîmpului de acțiune a 
forțelor sociale spontane, incontrola- 
bile. lărgirea considerabilă a dome
niului deciziilor luate în deplină cu
noștință de cauză.

în țara noastră. în condițiile con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate, dialectica existentei 
și conștiinței sociale se exprimă pe 
de o parte în faptul că noua calita
te a existentei sociale presupune 
schimbări profunde în conștiința so
cială și totodată oferă un cadru adec
vat unor asemenea schimbări, iar ne 
de altă parte, în aceea că, pe măsură 
ce cadrele social-economice ale noii 
orînduiri sînt create, direcția dezvol
tării evenimentelor depinde într-o 
măsură hotărîtoare de oameni, de 
conștiința lor. de orientarea lor ideo- 
logico-politică. de capacitatea de a 
sesiza exigențele legilor obiective ale 
dezvoltării sociale și de a le concre
tiza în obiective precise la fiecare 
nivel de acțiune. Acțiunea reciprocă 
a conștiinței sociale in cadrul corela
ției cu existenta socială se manifestă 
din ce în ce mai puternic. Natura 
acestei acțiuni recioroce nu se expri
mă numai cantitativ, prin sporul de 
influentă al conștiinței sociale, ci și 
calitativ, prin noile modalități de ac
țiune a conștiinței sociale, prin faptul 
că ea nu constituie doar un adjuvant 
care consolidează sistemul social, ca 
în trecutele orînduiri, ci o compo
nentă organică a ființării, a funcțio
nării acestuia.

Rolul deosebit al conștiinței socia
le în cadrul raporturilor acesteia cu 
existenta socială determină aspecte 
calitativ noi ale contradicției dintre 
aceste două laturi ale sistemului so
cial. Partidul nostru, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au adus în acest sens o contribuție 

importantă la dezvoltarea materialis
mului istoric, evidențiind faptul că 
această contradicție nu mai poate fi 
redusă la răminerea în urmă cu ca
racter necesar a conștiinței în ra
port cu existenta. O asemenea înțe
legere a raportului dintre existență 
și conștiință ar fi unilaterală, tribu
tară unei concepții mecaniciste des
pre cauzalitate, deoarece relația de 
determinare dintre aceste două laturi 
ale realității nu presupune în mod 
obligatoriu anterioritatea uneia sau 
răminerea în urmă a celeilalte. în 
fapt, răminerea în urmă a ' conștiin
ței în raport cu existența socială este 
doar una din tendințele care se ma
nifestă în dezvoltarea socialismului, 
concretizîndu-se în fenomene negati

Dialectica existentei și conștiinței 
sociale în etapa actuala 

de dezvoltare a societății noastre •>
ve asupra cărora se concentrează a- 
tentia opiniei publice, a organelor de 
partid și de stat, dar ea nu este uni
ca tendință și nu are un caracter 
fatal, ineluctabil. în noul cadru so
cial-economic capătă largi posibili
tăți de dezvoltare o tendință cu sens 
invers, respectiv aceea de a prospec
ta viitorul, de a fundamenta țeluri 
de perspectivă, de a programa o 
strategie eficientă pentru atingerea 
acestora.

în aceste condiții, contradicția din
tre existenta socială în continuă dez
voltare și conștiința socială care ră-*  
mine în urmă la anumiti membri ai 
societății se corelează cu aceea din
tre conștiința înaintată care scrutea
ză căile viitorului și anumite relații 
sau structuri sociale care nu se inte
grează suficient în efortul general de 
dezvoltare și de reînnoire. Primor
dialitatea existentei sociale asupra 
conștiinței sociale nu înseamnă, in 
concepția partidului nostru, fetișiza
rea rămînerii în urmă a conștiinței 
sociale, considerarea acesteia intr-un 
spirit pasivist, fatalist. „Adeseori — 
arăta tovarășul Nicolae Ceausescu — 
deficiențele existente în activitatea 
noastră Ideologică, politică și cultu- 
ral-educativă, fenomenele negative 
care apar in viata socială. în com
portamentul unor oameni se încearcă 
a fi justificate prin teza despre ră
minerea în urmă a conștiinței fată de 
dezvoltarea vieții materiale. A accep
ta o asemenea justificare pentru lip

*) Consultație la tema : „Inter
acțiunea dintre existenta socială și 
conștiința socială in socialism. 
Schimbarea radicală a condițiilor so
ciale de existentă a oamenilor muncii 
în tara noastră. Rolul activ, revolu
ționar al conștiinței socialiste in afir
marea omului nou, in realizarea noii 
ortnduiri sociale".

surile noastre înseamnă a încuraja 
o atitudine pasivă, defetistă, cu pro
funde repercusiuni negative asupra 
dezvoltării societății".

Activitatea educativă vastă și mul
tilaterală dezvoltată in anii din urmă 
de partidul nostru are drept obiectiv 
ca un număr din ce in ce mai mare 
de membri ai societății să dea dova
dă în întreaga lor comportare de o 
conștiință morală și politică avansa
tă. care nu numai să nu rămînă in 
urma existentei sociale, ci să o si de
pășească. Un asemenea obiectiv nu 
constituie un deziderat moral ab
stract. ci o necesitate obiectivă strin
gentă a dezvoltării societății.

Inserarea organică a conștiinței 
socialiste în existenta socială socia

listă se manifestă astfel în dezvol
tarea proprietății socialiste, în valo
rificarea potentelor ei. în faza ini
țială a procesului de constituire a re
lațiilor socialiste, instaurarea propri
etății socialiste asupra mijloacelor 
de producție a însemnat, în primul 
rind, înlăturarea unui sistem social 
bazat pe exploatare și, totodată, te
meiul unor forme de organizare si 
de repartiție socialiste. Cu aceasta 
însă, posibilitățile și funcțiile motri
ce ale proprietății socialiste n-au fost 
epuizate. Pentru valorificarea lor se 
impune ca oamenii muncii să fie 
conștienți de poziția lor de producă
tori și, totodată, de proprietari si be
neficiari ai mijloacelor de producție. 
Această poziție implică, pe de o par
te. participarea efectivă la rezolva
rea problemelor de ansamblu ale co
lectivului. iar pe de altă parte o res
ponsabilitate crescîndă în ceea ce 
privește îndeplinirea cu maximum de 
conștiinciozitate a sarcinilor proprii.

Munca stăruitoare pentru reali
zarea planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-soeială la toți indicatorii, 
pentru obținerea unei înalte produc
tivități. pentru diminuarea consumu
rilor de materii prime și energie, a 
costurilor de producție, pentru valo
rificarea superioară a resurselor, 
pentru perfecționarea continuă a ca
lității produselor — reprezintă prin- 
cinalul cimp de manifestare a con
științei înaintate in societatea noastră.

Este știut, totodată, că relațiile so

cialiste de repartiție, ca o componentă 
a bazei economice a socialismului, nu 
se realizează spontan, ci in virtutea 
unui proces conștient de elaborare și 
aplicare a unor norme, legi, dispo
ziții care să corespundă principiilor 
socialiste. Or, și aceasta presupune 
dezvoltarea conștiinței socialiste a tu
turor membrilor societății, promova
rea spiritului de echitate în întreaga 
viață socială, cultivarea modestiei, a 
cumpătării în comportarea fiecăruia, 
asigurarea primatului intereselor ge
nerale ale societății fată de cele indi
viduale, combaterea fermă a favori
tismului, a tendințelor de înavuțire, 
a oricăror încălcări ale eticii noi.

Dezvoltarea conștiinței socialiste, 
afirmarea unei noi calități a acesteia 

sînt puternic marcate, în perioada 
actuală, de intensa pătrundere a 
științei în viața socială. Ca element 
și caracteristică esențială a conștiin
ței socialiste, spiritul științific este 
solicitat de însăși modalitatea de ac
țiune a legilor sociale în socialism, 
modalitate care presupune cunoaș
terea aprofundată, științifică a cerin
țelor acestor legi într-un context de 
condiții date. însușirea de către ma
sele largi a teoriei revoluționare, a 
principiilor socialismului științific, 
ale materialismului dialectic și is
toric, a modului în care acestea iși 
găsesc expresia concretă creatoare 
în politica partidului și statului nos- 
fru, înțelegerea profundă a acesteia 
constituie astfel o necesitate care se 
afirmă din ce în ce mai mult oe mă
sura progresului societății. De ase
menea, conștiința socială socialistă 
implică, odată cu un nivel politico- 
ideologic ridicat, un larg orizont cul
tural, o deosebită competentă tehni- 
co-științifică.

Dezvăluirea cerințelor legilor obiec
tive fundamentale pentru buna 
funcționare a mecanismului social- 
economic nu înseamnă cituși de pu
țin un sesam care asigură automat 
soluția la oricare problemă. Legile 
socialișmului acționează tendential. 
evidențiind numeroase variante care 
implică opțiuni continui Ia toate ni
velurile. căutări, dezbateri îndrăznețe, 
tensiune creatoare. De aceea, trece

rea la noua calitate în ansamblul 
vieții sociale impune, pe o scară tot 
mai înaltă, inventivitate, realism, 
simț ai noului, capacitatea de a-1 se
siza, de a-1 sprijini, de a-1 introduce 
cu curaj în viață, neîmpăcarea fată 
de rutină și conservatorism. Un ase
menea spirit novator, creator devine 
din ce in ce mai mult o dimensiune 
caracteristică a conștiinței socialiste, 
a întregii vieți spirituale în tara 
noastră.

Noua calitate a conștiinței sociale 
socialiste privește de asemenea siste
mul de valori al civilizației noastre. 
Transformările revoluționare în lu
mea valorilor decurg pe de o parte 
din faptul că noul sistem social-eco
nomic creează posibilități de afir
mare a unor valori care sintetizează 
întreaga experiență istorică a ome
nirii ca : progres, civilizație, umani
tate, fericire, libertate, rațiune, ofe
rind acestor valori un conținut nou 
și o modalitate superioară de exis
tență. Lor li se adaugă alte idei-ghid 
care completează constelația de va
lori a socialismului : ideea muncii ca 
o unică sursă a sporirii avuției națio
nale, a înfloririi patriei, a prosperi
tății poporului, a bunăstării și feri
cirii personale, domeniul hotărîtor al 
afirmării personalității umane ; ideea 
echității, ca expresie a sensului dez
voltării noilor relații sociale ; ideea 
responsabilității care decurge din 
noile relații dintre individ și socie
tate, din unitatea organică a acestora 
în cadrul noii orînduiri etc.

Afirmarea noii calități a conștiinței 
socialiste necesită o creștere conside
rabilă a spiritului combativ propriu 
acesteia, deoarece procesul respectiv 
se desfășoară în condițiile existenței 
manifestărilor unei conștiințe și mo
rale vechi, a unor fenomene nega
tive, în condițiile luptei dintre vechi 
și nou care găsește aici un larg do
meniu de manifestare. Aceste feno
mene negative au izvoare multiple : 
existenta reziduurilor vechii societăți 
mai persistentă în acest domeniu 
decît în oricare altul, deoarece pro
prietatea privată, cu stimulii ei ca
racteristici, a constituit cadrul istoric 
al întregii civilizații timp de secole, 
ceea ce a lăsat urme adinei în min
tea și simțirea oamenilor ; caracterul 
complex divers al conștiinței care nu 
se dezvoltă la fel sub toate agpectele, 
sub toate laturile ; realizarea ei prin 
indivizi diferiți, dintre care unii se 
dovedesc mai receptivi, iar alții mai 
puțin față de valorile și normele no’ 
de comportare; structura socială 
unitară în esența ei. dar care com
portă elemente de eterogenitate, de 
pildă existenta micii producții, care 
generează inegalitate ; caracterul 
deschis al societății noastre, care pro
movează schimbul larg de valori și 
nu este impermeabilă fată de in
fluente nocive din afară ; în sfîrșit, 
faptul că însăși existenta socială so
cialistă trebuie considerată în dina
mica ei ca un proces. înlăturarea 

fenomenelor negative în domeniul 
conștiinței constituie, de aceea, o 
sarcină complexă și nu ușoară care 
presupune, odată cu măsuri econo
mice. politice, administrative, o vastă 
activitate de educație a oamenilor 
muncii.

Procesul de dezvoltare a conștiinței 
se realizează printr-o multitudine de 
pirghii, organizații și instituții, în 
centrul cărora se află partidul comu
nist, forja politică conducătoare a 
societății.

O caracteristică esențială a muncii 
ideologice desfășurate de partid este 
caracterul el transformator, revolu
ționar. Inserată organic în întregul 
mecanism social, conștiința socialistă 
nu poate fi o simplă oglindă a reali
tăților sociale, nu poate fi desprinsă 
de finalitatea practică a activității 
oamenilor^ ci trebuie să exprime o 
atitudine critică, revoluționară, să 
ducă la înnoiri în toate domeniile. 
De aceea, în concepția partidului 
nostru, propaganda, munca politico- 
ideologică nu se pot mărgini la o 
funcție explicativă, interpretativă, ci 
trebuie să aibă totodată o funcție 
transformatoare, să ajute la elabo
rarea soluțiilor pentru înlăturarea 
dificultăților, să stimuleze masele la 
o participare din ce in ce mai activă, 
mai responsabilă in rezolvarea pro
blemelor în fiecare sector de ac
tivitate.

Clarificînd teoretic problema rolu
lui conștiinței în societatea noastră, 
ca forță motrice a progresului so
cial, propaganda, munca educativă 
vor trebui să raporteze această teza 
la faptele concrete, la viata colectivu
lui respectiv, urmărind ca ideile, 
convingerile comuniste să se con
vertească in acțiuni, in fapte dc 
muncă. Contribuția adusă la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea, a sarcinilor noului 
cincinal în care vom păși începind 
din anul 1981, îneît România să se 
înscrie, la capătul următorilor 5 ani 
în rîndul țărilor cu dezvoltare medie, 
iată ceea ce exprimă în modul cel 
mai convingător conștiința socialistă 
a oamenilor muncii, criteriul suprem 
de apreciere a acesteia fiind — așa 
cum a subliniat in repetate rînduri 
secretarul general al partidului — 
rezultatele concrete obținute în mun
că, în asigurarea progresului continuu 
al construcției socialiste.

Ridicarea pe o treaptă calitativ 
nouă a conștiinței socialiste, caracte
rizată prin spirit revoluționar, crea
tor, științific, se impune ca un im
perativ de prim ordin al etapei pe 
care o parcurge actualmente tara 
noastră. Devenind o condiție din ce 
în ce mai mult indispensabilă a ce
lorlalte transformări revoluționare, 
ea este menită totodată să exprime 
superioritatea modului nostru de or
ganizare socială, a posibilităților 
inepuizabile de progres pe care le 
conține.

Constantin BORGEANU
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Excelenței Sale Domnului ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

ROMA

Am aflat cu profundă durere știrea privind cutremurul de pămint care 
s-a pro.îus în Italia provocînd pierderi de vieți omenești și pagube materiale.

Vă transmit, in numele meu și al poporului român, sincere condoleanțe și 
sentimente de compasiune familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului EDWARD R. SCHREYER
Guvernator general al Canadei

Vă rog să primiți sincere condoleanțe în legătură cu pierderea suferită 
prin încetarea din viață a fostului guvernator general al Canadei, Jules 
Leger, și să transmiteți familiei îndoliate sentimentele noastre de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitări și bune urări pe care mi l-ați 
adresat cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a Zilei naționale a' Omanului. 
Folosesc acest prilej pentru a vă ura, dumneavoastră personal, sănătate 
deplină, iar poporului României continuă bunăstare și prosperitate.

QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

Întâlnire la C.C. al P.C.R.
larți. 25 noiembrie a.c.. tovarășul 

. trgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a intîlnit cu - delegația 
Partidului Comunist din Mauritius, 
condusă de Leetoraj Chundramun, 
președintele partidului, care. Ia in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, face o vizită 
în tara noastră.

în timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
preocupările actuale si de perspecti
vă ale Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Mauri

Lucrătorii ogoarelor hunedorene au încheiat 
lucrările agricole de toamnă

Lucrătorii ogoarelor hunedorene 
raportează încheierea arăturilor de 
toamnă pe toate suprafețele pla
nificate.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul ju
dețean Hunedoara al P.C.R. se arată: 
Vă.raportăm, mult stimate si iubite 
tpvarășe secretar general că. prin- 
tr-o mobilizare exemplară, recolta 
acestui an a fost strinsă si depozi
tată in cele mai bune condiții, eli
berarea terenului s-a făcut Ia- timp, 
ceea ce a oermis ca și insămintă- 
rile. arăturile de toamnă să se exe
cute in eooca optimă.

BACĂU • în județul Bacău 
au inceput întrecerile pe consi
lii agroindustriale a formațiilor 
artistice de amatori în cadrul 
ediției 1979—1981 a Festivalului 
național „Cîntarea României". 
Aproape 1000 de tineri și tine
re. oameni in virstâ. grupați in 
formații corale, de dansuri popu
lare și cu temă, tarafe și orches
tre de muzică populară și ușoară 
s-au Întrecut pe scenele cămine
lor culturale din comunele Luizi 
Călugăra, Coțofănești. Mănăsti
rea Cașin, Agăș și Brusturoasa. 
(Gheorghe Baltă).

MUREȘ • In organizarea Aso
ciației județene a artiștilor plas
tici amatori, la clubul fabricii de 
cărămizi din Tirgu Mureș a fost 
vernisată expoziția de pictură a 
plasticianului amator Aczel Fe
renc. Cele 46 de lucrări in acua
relă — expuse și in alte unități 
economice din județ — relevă 
frumusețea peisajului rustic al 
meleagurilor transilvănene. De 
remarcat că, în acest an. cei 153 
membri ai asociației plasticieni- 
lor amatori au participat la 51 
de expoziții personale și de grup 
la care au expus aproape 1 600 de 
lucrări. (Gheorghe Giurgiu).

HUNEDOARA • Inspectora
tul școlar județean, cu sprijinul 
Ministerului Educației si tnvăță- 
mintului și Universității din Ti
mișoara. a organizat la Deva 
simpozionul „Centenarul Mihail 
Sadoveanu". în cadrul simpozio
nului. lectori si profesor: uni
versitari. profesori din județul 
Hunedoara au subliniat contri
buția marelui scriitor român la 
îmbogățirea tezaurului literaturii 
românești. (Sabin Cerbu).

SATU MARE • La clubul în
treprinderii „Unio“ din Satu 
Mare a avut Ioc deschiderea fes
tivă a „Săptăminii cărții științi
fice și tehnice". în cadrul .acestei 
săptămîni s-au mai organizat : 
vitrine și expoziții de carte la li
brării șl J?iblioteci. tntilniri ale 
unor reprezentanți ai ed'turilor 
și altor specialist' cu cititori de 
la difevite întreprinderi pentru 
prezentarea unor noutăți edito
riale de profil. La Biblioteca sin
dicatelor din Cărei va avea Ioc o 
masă rotundă pe tema ..Cartea 
pentru muncitori in limbile na- 
țional'tăților conlocuitoare", iar 
la Satu Mare. în cadrul „Zilei 
editurii -Kri'erion-". se va orga
niza o expoziție retrospectivă. 
(Octav Grumeza).

VRANCEA. • „Comuna Bor- 
dești pe trepte de istorie, cul

tius. De ambele părți s-a exprimat 
dorința dezvoltării continue a ra
porturilor dintre cele două partide, 
în spiritul stimei si respectului reci
proc. al dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia po
litică. strategică și tactica revoluțio
nară. Au fost abordate și unele as
pecte actuale ale vieții internațio
nale.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Dumitru Turcuș. 
adiunct de șef de secție la C.C. ăl 
P.C.R.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din satele hu
nedorene. toți lucrătorii ogoarelor, 
cei din zootehnie și pomicultură, 
avîndu-i întotdeauna în frunte pe 
comuniști, vor acționa cu fermitate 
și răspundere pentru înfăptuirea po
liticii partidului, vor munci fără 
preget pentru îndeplinirea tuturor 
sarcinilor ce le revin din documen
tele programatice ale Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru în
florirea și prosperitatea scumpei 
noastre "patrii. România socialistă.

tură si civilizație" a fost tema 
simpozionului găzduit de cămi
nul cultural din localitatea a- 
mintită. Programul a cuprins 
expuneri și comunicări : „Cul
tura neoliticului din nord-estul 
Munteniei". „Organizarea social- 
economică și militar politică a 
românilor in mileniul I. Satele 
devălmașe de tip vrincean". 
„Epoca btonzuiui. Cultura Mon- 
teoru. Populația tracică din zo
na Vrancei", „Mărturii arheo
logice cu privire la epoca stră
veche a așezării Bordești — 
Vrancea". „Comuna Bordești — 
prezent și perspective în doritoa
re" ș.a. A fost vernisată și ex
poziția „Dovezi istorice și arheo
logice ale continuității de lo
cuire, de cultură și civilizație pe 
teritoriul județului Vrancea". 
(Dan Drăgulescu).

HARGHITA • în cadrul ex
poziției județene „Salonul de 
artă plastică 1980“ deschisă in 
municipiul Miercurea-Ciuc. 36 
de artiști, membrii filialei 
U.A.P, și Fondului plastic, ex
pun 70 de lucrări dintre cele 
mai reprezentative pentru efor
turile creatoare depuse ne me
leagurile harghitene. (I. D. Kiss)

VtUCEA ® Timp de patru zHe. 
stațiunea Călimănești-Căciulata 
a găzduit prima ediție a Festi
valului „Permanențele Coziei". 
la a cărei reușită și-au adus 
contribuția și formații artistice 
din stațiunile Geoagiu-Băi. Pre
deal. Puciogsa, Amara și Govora. 
(Ion Stanciu).

OLT • La casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Sla
tina a avut loc un simpozion pe 
tema : „Permanente ale istor'ci 
poporului român pe meleagurile 
Oltului — lupta pentfu inde
pendență și unitate națională", 
în cadrul simpozionului s-a 
evocat împlinirea a 650 de ani 
de la luptele de Ia Posada. Au 
prezentat referate șl comunicări 
cadre didactice de la Universi
tatea din București, specialiști 
de la Institutul de arheologie 
București, de la Muzeul jude
țean și Arhivele statului din 
județul Olt. (Emilian Rouă).

BRAILA • La Galeriile de 
artă s-a deschis expoziția de pic
tură și grafică „Tabăra de crea
ție ’80“. Sint expuse 30 de lu
crări realizate de către mem
brii cenaclului brăilean al Uniu
nii artiștilor plastici, inspirate 
din peisajul Insulei Mari a Brăi
lei. unde artiștii au realizat do
cumentări în toamna acestui an. 
(Corneliu Ifrim).

Cronica
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Republicii Islami
ce Mauritania — marți după-amiază a 
avut loc in Capitală o manifestare or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. în 
cadrul căreiâ Veselina Urucu. cerce
tător la Institutul de geografie, a îm
părtășit impresii din această țară. A 
urmat, apoi, proiecția unor diapo
zitive.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai M.A.E., oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți dr. Louleid Ould 
Wedad, președintele Mișcării Națio
nale de Voluntariat, membru al dele
gației Comitetului Militar de Salvare 
Națională din Republica Islam.că 
Mauritania, care se află intr-o vizită 
in țara noastră la inv.tațirf' F.D.U.S., 
Mohameden Ould Ahmedou Salem, 
amoasadorul acestei țări la București, 
și memori ai amoasadei.★

Delegația Comitetului Militar de 
Salvare Națională cin Republica Isla
mică Mauritania, condusă de locote
nent de marină Dahane Ould Ahmed 
Mahmoud, ministru însărcinat cu 
permanenta la C.M.S.N.. ministrul in
formațiilor, care se află în țara noas
tră la invitația Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, a vizitat luni și 
marți municipiul Brașov. Cu această 
ocazie, oaspeții au avut posibilitatea 
să cunoască nemijlocit citeva din rea
lizările constructorilor de tractoare și 
autocam’oane, precum și monumente 
istorice și cartiere noi ale Brașovului.★

O delegație a unor firme, indus
triași și oameni de afaceri din 
R. F. Germania, condusă de Arno 
Dreher, președintele secției România 
din cadrul Camerei de comerț și in
dustrie a R.F.G., s-a intîlnit, marți di
mineața. cu specialiști români și con
ducători din întreprinderi și centrale 
industriale ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Membrii de
legației au fost salutați de Ion Con- 
stantinescu. președintele Camerei de 
comerț și industrie a Republicii So
cialiste România, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini, și Ion Stanciu. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. în 
cadrul convorbirii s-a exprimat inte
resul ambelor părți pentru creșterea 
schimburilor reciproce de mărfuri și 
dezvoltarea cooperării economice, in
dustriale și tehnice, bilaterale și pe 
terțe piețe.

In timpul vizitei în România, in
dustriașii și oamenii de afaceri vest- 
germanl vor purta discuții și vor avea 
contacte la centrale industriale și in-
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Azi, în „Cupa 
României" la fotbal
Astăzi au loc meciurile din ca

drul „16“-imilor de finală ale „Cupei 
României" la fotbal, in care vor evo
lua și cele 18 echipe din divizia A. 
Deținătoarea trofeului. Politehnica 
Timișoara, va evolua la Roman, în 
compania echipei Laminorul, care ac
tivează în divizia C. La Orăștie, Jiul 
Petroșani va întilni pe Universitatea 
Cluj-Napoca, iar ta Sibiu, Dinamo 
București va juca in compania for
mației Corvinul Hunedoara. Iată 
programul celorlalte intîlniri ale 
„16“-imilor „Cupei României", com
petiție care se desfășoară sub gene
ricul „Daciadei": Gloria Bistrița— 
A.S.A. Tg. Mureș; Energia Gheorghe 
Gheorghiu-Dej—Chimia Rm. Vilcea: 
F.C. Constanța—Politehnica Iași; 
C.F.R. Craiova—F.C.M. Galați; Ener
gia Slatina—S.C. Bacău; Unirea Ora
dea—Progresul Vulcan; Minerul Șun- 
cuius—F.C.M. Brașov; Sticla Arieșul 
Turda—F.C. Baia Mare; Laminorul 
Nădrag—Steaua; Olimpia Rm. Să
rat—F.C. Olt; Viitorul Gheorgheni— 
Sportul studențesc; Automecaniea 
București—F.C. Argeș; Caraimanul 
Bușteni—Universitatea Craiova.

Toate partidele incep la ora 13. în 
caz de egalitate. întâlnirile se vor 
prelungi cu cite două reprize a 15 
minute. Dacă egalitatea va persista, 
se califică echipa aflată în deplasare, 
în cazul celor două partide dintre 
divizionarele A (Jiul—Universitatea 
Cluj-Napoca și Dinamo—Corvinul), 
care se dispută pe terenuri neutre, 
dacă se va menține egalitatea și după 
prelungiri, atunci se va apela.la lo
vituri de la 11 m.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• între 1 și 6 decembrie, in Sala 

sporturilor din Constanța se vor des
fășura reuniunile competiției de box 
„Turneul celor 4". La această com
petiție au fost invitați să participe 
cei mai valoroși boxeri din țară la 
11 categorii de greutate, de la semi- 
muscă la grea. Printre partlcipanți 
figurează Valentin Silaghi, Ilie Dra- 
gomir. Valentin Vrînceanu, Viorel 
Ioana. Cristian Gheorghișor. Ion Cor- 
neanu, Gngore Nicolae și alții. Ga
lele au loc cu începere de la ora 18.

• în turul doi al probei de simplu 
femei din cadrul Turneului interna
țional de tenis de la Melbourne, 
Virginia Ruzici a învins-o cu 6—-2, 
7—5 pe Linda Cassell (Australia). 
Alte rezultate : Wendy Turnbull — 
Lele Forood 6—2. 6—3 ; Hana Mand- 
likova — Elisabeth Little 7—8 6—2 ; 
Betty Stove — Karen Gulley 6—2, 
6—2 ; Candy Reynolds — Renata To
manova 6—4, 6—2 ; Sue Barker — 
Diane Desfor 6—2. 6—3 ; Amanda 
Tobin — Hana Strachonova 7—6. 6—1; 
Sylvia Hanika — Nanette Schutte 
6—0, 6—1.
• Astăzi se desfășoară meciurile 

tur din cadrul optimilor de finală ale

• | • zilei
treprinderi de comerț exterior din 
tara noastră. ★

în zilele de 24 și 25 noiembrie au 
avut loc. în Aula Academiei Repu
blicii Socialiste România, lucrările 
sesiunii de comunicări ..Știință și 
tehnologie, umanism și progres", 
desfășurată sub egida Comitetului 
român de istoria si filozofia științei.★

Marți după-amiază. la Palatul Cul
turii din Iași a avut loc vernisajul 
expoziției retrospective a pictorului 
Otto Briese, manifestare prilejuită de 
împlinirea a 90 de ani de la nașterea 
acestui mare artist plastic, creator și 
îndrumător de școală in pictura ie
șeană. ★

Baletul național olandez, care în
treprinde un turneu in tara noastră, 
a prezentat, marți seara, un specta
col de gală pe scena Sălii Palatului 
Republicii Socialiste România.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe, alte persoane oficiale, 
precum și Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București, și membri aî ambasadei.

Baletul național olandez va mai 
susține spectacole, pe aceeași scenă, 
în zilele de 26 și 27 noiembrie.

(Agerpres)

LA ALBA IULIA
O importantă descoperire arheologică

O importantă descoperire ar
heologică a fost efectuată recent 
in zona cunoscută sub numele de 
Flatoul romanilor, din partea - de 
nord a municipiului Alba Iulia. 
Este vorba despre o mare necro
polă In care s-au găsit pină acum 
peste 400 de morminte de înhuma- 
ție și incineratie. care acoperă o 
arie cronologică cuprinsă intre se
colele II și XII.

Amplasată la o mică distanță de 
celebrul castru roman de la Apul- 
lum, necropola — al cărei principal 
cercetător este arheologul Mihai 
Blăjan, de la Muzeul Unirii din 
Alba Iulia — aduce noi și prețioase 
contribuții la .mai buna cunoaștere 
a vieții daco-romanilor și. mai apoi, 
a românilor, lămurind numeroase 
probleme cu privire la permanența 
și continuitatea neîntreruptă de 
locuire a populației autohtone in 
Transilvania. Totodată, in urma 
analizei stratigrafice. poziționale și

„Daciada" — o competiție pentru toți

Harghita invită tineretul 
la schi și patinaj

Județul Harghita va fi și in actua
lul sezon al sporturilor de iarnă gaz
da ospitalieră a numeroase competiții 
naționale și internaționale. Se vor 
desfășura aici finalele „Daciadei" la 
schi-fond, schl-alpin. schl-sărituri. la 
sanie, hochei și patinaj viteză, pre
cum și multe alte întreceri și compe
tiții care vor reuni un mare număr 
de oaspeți din țară și de peste hotare. 
Trebuie avută, totodată, in vedere 
popularitatea ' deosebită de care se 
bucură sporturile de iarnă in rîndul 
oamenilor muncii din județ, precum 
și al turiștilor poposiți in „re
zervațiile de sănătate" — Băile Tuș- 
nad. Lacu Roșu, Borsec, Izvoru Mu
reș etc. — situate pe aceste înzăpe
zite meleaguri din jurul „polului fri
gului" din România.

Iarna a sosit din nou și odată eu 
ea si noua ediție a „Daciadei albe". 
Este deci cit se poate de firesc să 
ne interesăm cum sint pregătite com
plexele și bazel£ sportive de care be
neficiază județul Harghita ?

Reținem din cele discutate cu to
varășul Balogh Zsigmond, președin
tele consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport, că s-au tăcut și 
se fac eforturi susținute pentru o 
pregătire temeinică. în localitățile ju
dețului. sub îndrumarea comisiei de 
organizare a „Daciadei" au fost și 
sint inițiate acțiuni pentru reamena- 
jarea și dotarea corespunzătoare a 
bazelor sportive existente, precum și 
pentru darea în folosință a altora noi.

„Cupei U.E.F.A." la fotbal, lată pro
gramul jocurilor: Radnicki Niș—AZ 
’67 Alkmaar; SV Hamburg—St. 
Etienne; Ipswich—Widzew Lodz; 
Grasshoppers Ziirich—AC Torino; 
Standard Liige—Dynamo Dresda ; 
Eintracht Frankfurt pe Main—So- 
chaux; Lokeren—Real Sociedad; 
V.F.B. Stuttgart—F.C. Koln.

Partidele retur se vor disputa . la 
10 decembrie.
• Turneul international de sah de 

la Jeszuw (Polonia) s-a încheiat cu 
victoria maestrului cehoslovac Alois 
Lane, care a totalizat 9 puncte din t3 
posibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Adamski (Polonia) — 8,5 
puncte. Griinbera (R.D. Germană) și 
Kovacevici (Iugoslavia) — cu cite 8 
puncte.
• Concursul international de ci- 

clocros desfășurat la San Sebastian 
a revenit belgianului Martin de 
Cock, cronometrat pe distanta de 25 
km cu timpul de lhI5'12”. Pe locul 
doi, la 29 secunde de Învingător, a 
sosit compatriotul său Freddy 
Schachts.

t V
PROGRAMUL 1
13,00 Fotbal. Transmisiuni directe al

ternative din „Cupa României" : 
Dinamo București — Corvtnul 
Hunedoara. Transmisiune de la 
Sibiu : F.C. Constanța — Politeh
nica Iași. Transmisiune de la 
Constanța.

16,00 Telex.
16,05 tnvățămînt — educație.
16.30 Curs de limba germani.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Din cartea naturii. Sfîrșlt de 

toamnă, început de iarnă. Produc
ție a Studioului de film TV.

17.25 Cintecele Oltului.
17,43 Maramureș — o poartă deschisă 

spre oameni.
18.25 Spectacol de poezie și muzică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea economică.
19,45 Noi, femeile !
20.30 Telecinemateca. Ciclu! „Mari ac

tori". „Pot-Boullle". Premieră pe 
țară. Coproducție franco-italiană. 
In distribuție : Gărard Phlllpoe. 
Dany Carrel, Anouk Aimăe, Da
nielle Darleux, Jacques Dubi. Re
gia : Julien Duvivier.

22,05 Telejurnal.
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal.
19,25 „Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...".
19.50 Treptele afirmării.
20,40 Studio T’80.
21,05 Interpretl ai muzicii populare.
21.30 Teleenciclopedla.
22,05 Telejurnal.

osteologice, a fost stabilit cu pre
cizie faptul că mormintele de in- 
cinerație daco-romane (a căror ce
nușă e adăpostită in vase de lut și 
metal) și cele de inhumație sint, 
in imensa lor majoritate, de rit 
creștin. A fost descoperit, de ase
menea, un bogat inventar arheolo
gic compus din ceramică autoh
tonă, roșie și gri, lustruită și zgra- 
titată (identică cu cea descoperită pe 
intreg teritoriul Daciei), vîrfuri de 
săgeți, pinteni, precum și numeroa
se obiecte de podoabă din aur, 
argint aurit, argint, bronz și fier — 
cercei, fibule, pandantive și inele.

Atît studierea mormintelor pro- 
priu-zise, cit și analiza metalogra- 
fică efectuată in cadrul Laborato
rului de mineralogie de pe lingă 
Universitatea din Cluj-Napoca au 
permis datarea necropolei în peri
oada secolelor II—XII.

(Agerpres)

Stadiul pregătirilor se prezintă sa
tisfăcător. La toate patinoarele na
turale din județ, atit in mediul ur
ban, cit și în cel rural au fost în
cheiate lucrările de reamenajare, 
înlocuindu-se tot ce era defect. Cei 
ce practică sportul cu crosa și cu pu
cul vor beneficia in actualul sezon 
de condiții îmbunătățite. Bunăoară, 
terenul dș hochei din comuna Sindo- 
minic este apt in prezent să găzdu
iască întreceri iudețene șl interjude- 
țene, în orașele Toplița și Bălan au 
fost amenajate noi patinoare natura
le, existind acum și în aceste locali
tăți. reale condiții pentru practicarea 
hocheiului la nivel competiționaj ju
dețean.

Pirtiile de schi de la Harghita Băi. 
Lacu Roșu. Bălan. Harghita Mădăraș, 
Izvoru Mureș. Toplita. Gheorgheni șl 
altele au fost și ele supuse unor am
ple procese de reamenajare și mo
dernizare. Dotate cu șchi-lifturi și 
vestiare lărgite si modernizate, aces
tea asigură condiții mult mai bune 
pentru desfășurarea manifestărilor 
competiționale. oferind in același 
timp popasuri plăcute pentru agre
ment. Avind in vedere marea popu
laritate de ■ care se bucură schiul in 
județul Harghita, au fost deschise 
noi pîrtii la Bălan. Izvoru Mureș. 
Odorheiu Secuiesc și în alte locali
tăți. Continuînd lista realizărilor tre
buie să reamintim că pista pentru 
patinaj viteză din Miercurea-Ciuc 1st
așteaptă oaspeții intr-o .haină nouă, 
realizindu-se aici ample lucrări de 
protejare a Pistei și a patinatorilor. 
Am fost asigurați că pentru noul se
zon va fi reintegrată in circuitul 
competitional și pista de patinaj vi
teză de pe Lacul Ciucaș.

Noutăți stnt și in domeniul sportu
lui cu sania. Ca urmare a intensificării 
lucrărilor de amenajare, pirtia de sa
nie de la Harghita Băi are acum o 
lungime de 1 100 metri, oferind con
diții superioare pentru practicarea 
acestui frumos sport. De asemenea, 
prin lăudabila inițiativă a organelor 
locale de partid și de stat, a cetățe
nilor. in comuna Sărmaș a luat fiin
ță o nouă oirtie de sanie cu o lun
gime de 400 metri.

Iată numai citeva repere ale unei 
susținute activități privind pregătirea 
complexelor și bazelor sportive din 
județul Harghita pentru actuala edi
ție a marii competiții naționale „Da- 
ciada". realizări care invită copiii și 
tinerii să participe la competițiile ce 
se vor desfășura in perioadele urmă
toare pe meleagurile harghitene.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

TELEGRAME
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
din partea tovarășului N. Tihonov, in 
care se adresează mulțumiri pentru 
felicitările și bunele urări transmise 
cu ocazia numirii sale in funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. în telegramă se impărtă-★

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, a primit o telegra
mă din partea lui Malcolm Fraser, 
prjm-ministru al Australiei, prin 
care se adresează mulțumiri pentru 
mesajul de felicitare transmis cu 
prilejul realegerii guvernului său în

R. P. MONGOLĂ

Comorile podișurilor
într-o țară muntoasă cum este 

Mongolia, cel mai obișnuit mijloc de 
deplasare la distante mari este avio
nul, care, comprimînd timpul șl spa
țiul, oferă, in același timp, călăto
rului privilegiul de a admira o pano
ramă unică. Dominanta peisajului 
mongol o constituie intinijerile nemăr
ginite. cu podișuri populate de turme 
și înviorate de prezenta iurtelor albe 
ale crescătorilor de animale. Un spațiu 
de aproape sase ori mai întins decît 
suprafața României. în care așezările 
se pierd, deși mai mult de jumătate 
din cei 1,6 milioane locuitori trăiesc 
astăzi în orașe și mari centre rurale, 
iar activitatea constructorilor este, 
după zootehnie, una din cele mai re
prezentative pentru noua orinduire 
socială. Se construiește mult în Mon
golia, oină mai ieri o „tară a iurte
lor itinerante", unde. înainte de re
voluție, singurele așezări stabile erau 
doar lăcașurile de cult lamaiste. re
ședințele citorva feudali și negustori 
străini. Se construiește cu o imensă 
dorință a foștilor 
arați (păstori no
mazi). deveniti 
betoniști. zidari, 
e^cavatoriști, in
gineri. arhltecți 
de a reduce cit mai repede decala
jul de timp pierdut in secolele de 
dominație feudală definitiv destră
mată abia la 26 noiembrie 1924.

Această dată, care marchează pro
clamarea republicii și instaurarea de
plină a puterii oamenilor muncii, 
constituie un jalon hotărîtor in dez
voltarea tării pe făgașul socialismu
lui. în deceniile scurse de atunci, di
rectivele planurilor cincinale au vi
zat modificări structurale in viata e- 
conomico-sociaiă. modernizarea con
dițiilor in zootehnie, permanentiza
rea cultivării pâmintului. edificarea 
unor industiii pe baza materiilor pri
me autohtone, de natură să lichideze 
monoproducția. Iar rezultatele efor
turilor constructive care au schimbat 
chipul economico-social al Mongoliei 
le constati poposind in capitala sa — 
Ulan Bator. la Tețerleg — în centru, 
la Cioibalsan — în estul tării, ori 
la Daianzadgad și Mandal Gobi (de
șertul Gobi), pretutindeni unde stu
diile întreprinse au relevat urr po
tential productiv demn de a fi valo
rificai.

Dacă pină în 1960 unicul noi indus
trial mai era incă Ulan Batorul, 
după această dată, noi centre econo
mice și-au făcut apariția in jurul 
unor importante zăcăminte minerale, 
în curind. Darhanul. oraș înălțat in 
apropierea unor rezerve de materia
le de construcții si a exploatării car
bonifere de la Sarîrigol. va sărbători 
jubileul cejor 20 de ani de la înte
meiere. Este acum al doilea noi in
dustrial. care realizează o producție 
echivalentă cu • cea obținută de în
treaga țară în anul 1955 și dispune de 
tot ceea ce definește o așezare ur
bană : obiective ale industriei ener
getice, de materiale de construcții, 
de bunuri de larg consum și produse 
alimentare. locuințe confortabile, 
școli, spitale, parcuri și terenuri 
sportive.

Fondat cu șase ani în urmă, orașul 
Erdenet are acum 40 000 de locuitori, 
în această localitate, chemată la viață 
de importantele rezerve de cupru și

însemnări de călătorie

Invitație la odihna și tratament 
la Eforie Nord și Mangalia

în cele două stațiuni, cura bal
neară pentru prevenirea și tratarea 
în faze incipiente a afecțiunilor 
reumatismale, a sechelelor post- 
traumatice se efectuează in serii de 
numai 12 zile. în tratamentul ce se 
efectuează, la indicația medicului, 
pentru cei suferinzi de reumatism, 
au fost introduse medicamente ori
ginale românești, cu o deosebită 
valoare curativă „BOICIL FORTE", 
„PELL AMAR". „GEROVITAL".

Factorii naturali de cură (apa să
rată a mării, nămolul lacului Te- 
chirghiol, apa mezotermală sulfu
roasă) sint folosiți în această peri
oadă. cu aceleași efecte, ca și in

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

S8 ți 29 noiembrie. In țară : Vreme în 
curs de răcire. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros tn tumătatea de nord a 
țării, unde vor cădea ploi temporare 
cu tendințe de transformare spre sfir- 
șitul intervalului in lapoviță șl ninsoa
re. In celelalte regiuni vor cădea ploi 

șește convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare frățească din
tre țările noastre vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare. în folosul popoare
lor sovietic și român. în interesul în
tregii comunități sociăliste. al conso
lidări'. destinderii, asigurării păcii și 
securității în Întreaga lume.

(Agerpres)★
recentele alegeri federale din Aus
tralia. în telegramă se arată că se 
așteaptă continuarea dezvoltării a- 
profundate a relațiilor dintre Aus
tralia și România, pe baza respectu
lui reciproc al propriilor poziții în 
promovarea stabilității internaționale 
și păcii mondiale.

molibden descoperite In zonă, func
ționează un combinat care va pro
duce 16 milioane tone de minereu 
prelucrat, fiind considerat în rln- 
dul primelor zece unităti de profil 
din lume, funcționează mai multe 
întreprinderi industriale de însemnă
tate locală, „noutățile" de ultimă oră 
fiind o gospodărie agricolă de stat cu 
o producție anuală de 3 950 tone lap
te. 2 700 tone cartofi. 1 800 tone zarza
vat și peste 300 tone carne și o fabri
că de valorificare a linii (ce-și așteap
tă intrarea în exploatare) cu o capa
citate inițială de 650 000 mp covoare, 
care urmează să se dubleze anul vii
tor.

La numai doi ani de la încheierea 
prospecțiunilor geologice în regiunea 
Baganuur, care au relevat existența 
unui bogat zăcămint carbonifer, a în
ceput deja extracția „la zi“ a dia
mantului negru. Aici va fi creat un 
complex minier si o termocentrală cu 
o nutere instalată de o mie mega
wați pentru aprovizionarea cu ener

gie electrică a re
giunilor centrale 
ale tării, planurile 
de viitor prevă- 
z'ind noi unităti 
industriale: un

combinat metalurgic, altul de prelu
crare a lemnului. întreprinderi ale 
Industriei ușoare și alimentare, con
comitent cu ridicarea in apro
piere a unui oraș ale cărui pri
me edificii au și fost ocupate de 
locatari. Arhitecții au conceput 
Erdenetul ca pe o platformă indus- 
triaiă-satelit a capitalei in perspec
tiva dezvoltării complexe a acesteia 
pe baza unor planuri de construcție 
și sistematizare, ce cuprind perioada 
care a mai rămas oină la sfirsitul se
colului. De la 370 000 de locuitori, cit 
numără astăzi Ulan Batorul. și o 
zestre industrială care furnizează 
peste jumătate din producția tării, el 
va trebui să ajungă in anul 2 000 la 
600 000 de locuitori și un potential 
productiv tot mai puternic. Printre 
obiectivele menite să-i sporească a- 
cest potențial se înscrie o termocen
trală cu o capacitate de 1.5 ori su
perioară tuturor celor existente în 
tară, alimentată cu cărbunii bazinu
lui Baganuur. o „fabrică de case".cu 
o producție anuală de 140 000 mp 
suprafață locativă. o filatură de 
bumbac. începute deja in ultima 
vreme, precum și două fabrici — de 
confecții și. respectiv, de încălțămin
te — a căror construcție va demara 
înainte de finele anului. Toate aces
tea fac parte dintr-un program gene
ral de dezvoltare a unui număr de 
200 localități, in fruntea cărora se 
situează capitala. La Ulan Bator se 
va incheia in decembrie construcția 
microraionului IV și continuă lucră
rile de amenajare a microraionului 
III, în care peste 60 la sută din obi
ectivele locative si edilitare au fost 
puse la dispoziția populației.

în zilele premergătoare aniversării 
Republicii Populare Mongole, care 
coincid cu încheierea celui de-al VI- 
lea plan cincinal, bilanțul activității 
constructorilor este semnificativ pen
tru ritmul de dezvoltare al întregii 
țări : In ultimii cinci ani ei au îm
bogățit peisajul economic al Mongo
liei cu circa 700 noi obiective indus
triale și agricole.

Gabriela BONDOC

sezonul cald. Curantij beneficiază 
de asistenta medicală a unui per
sonal specializat, precum și 'de in
stalații moderne de tratament.

Cele două stațiuni dispun de ho
teluri confortabile. Accesul spre 
sălile de tratament se face direct, 
prin coridoare acoperite și încălzi
te. Restaurante, bazine de inot a- 
coperite, săli de gimnastică medi
cală. diferite alte mijloace de agre
ment constituie o completare agre
abilă a curei balneare.

Biletele se pot procura prin in
termediul agențiilor și filialelor o- 
ficiilor județene de turism din în
treaga țară și l.T.H.R. București.

locale, mal ales în a doua parte a in
tervalului. Vtnt moderat, eu intensifi
cări de scurtă durată, cu viteze pină ia 
60 km pe oră. iar în zona de munte 
deoășlnd 100 km pe oră. Temoeratu- 
rile minime vor fi cuorlnse intre mi
nus 3 și 7 grade. Iar cele maxime intre 
3 șl 13 grade, tn București : Vreme în 
curs de răcire. Cerul se va înnora 
treptat. Va ploua. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuorinse intre 
3 și 6 grade, iar cele maxime între 8 
și 11 grade. (Pop Corneliu, meteorolog 
de serviciu).

seminarea in solul din jurul ră
dăcinilor a unor asemenea bac
terii va permite sporirea recol
telor de cereale.

• GREFĂ DE PLĂ- 
MIN. La Lyon s-a realizat zi
lele trecute o grefă de plămîn 
— prima mterventie medicală 
de acest tip întreprinsă în Fran
ța. în urma unui accident, plă- 
mînul sting al respectivului pa
cient fusese afectat doar numai 
in mică măsură. în timp ce plă- 
minul drept fusese grav lezat. 
Ca atare, acesta din urmă a fost 
înlocuit cu plămînul unui dona
tor. Se oronostichează că. dacă 
nu se va manifesta rapid un fe
nomen de respingere, plăminul 
grefat va asigura singur supra
viețuirea pacientului timp de 

citeva luni, timp in care și cel 
sting iși va redobindi o valoa
re funcțională suficientă. ’• Se 
reamintește că in Japonia trans
plantarea unui singur plămin a 
dus la trei cazuri de vindecare 
definitivă.

• EFECTUL CURATIV 
AL OZONULUI. După cum 
relatează revista „Science", o 
echipă de savanți americani a 
studiat efectul ozonului asuora 
unor culturi de celule, obser- 
vind. in aceste condiții, o ince- 
tinire esențială a procesului de 
înmulțire a celulelor tumorale. 
Cercetătorii intenționează să 
continue experiențele pină la 
elaborarea unei terapii cu ozon, 
practicabilă in anumite forme 
de cancer pulmonar. în cadrul

cercetărilor de pină acum au 
fost folosite celule pulmonare 
sănătoase și celulele a patru 
tipuri de tumori — expuse timp 
de opt zile la aer, avind conți
nuturi diferite de ozon. Compa- 
rindu-se fiecare eșantion, s-a 
constatat că ritmul de creștere 
la celulele canceroase supuse 
acțiunii unei cantități de ozon 
de 0,3 ppm (1 ppm «• 1 parte 
ozon la un milion părți aer nor
mal de respirat) s-a micșorat cu 
40 Ia sută La 0.5 ppm creșterea 
s-a diminuat cu 80 Ia sută. Ce
lulele sănătoase nu au suferit 
modificări in timpul acestor în
cercări.

• CONSERVAREA 
PIESELOR DE MUZEU. 
Valoroasele exponate din Mu
zeul Roztoky din apropiere de 
Praga — 50 000 de obiecte de 
artă din lemn — sint apărate 
de carii prin tratarea lor cu 
fascicule radioactive. Iradierea 
cu izotopi de cobalt-60 du
rează 24—48 de ore. distrugind 
in adincime ouă și larve, pre
cum și mucegaiul și alte ciu
perci. Obiectele astfel tratate 
sint puse la adăpost cel puțin 
zece ani împotriva dăunătorilor 
lemnului.

• DISPOZITIV DE SI
GURANȚĂ. Specialiștii vest- 
germanl au realizat un dispozi
tiv de siguranță care întrerupe 
imediat curentul electric la pri
mul indiciu de pericol. Priza 
reacționează cu promptitudine 
dacă, de pildă, cablul electric nu 
mai este suficient de bine izo
lat. dacă părțile metalice ale 
unui conductor electric .sub ten
siune se dezgolesc etc.*  Dispoziti
vul se adaptează la orice priză 
obișnuită de curent.

• TOTUȘI APA PE 
MARTE ? Radarul observato
rului american Goldstone din 

• BACTERII PE MASA 
DE OPERAȚIE. Cercetătorii 
de la Institutul de genetică și 
cltoiogie al Academiei bieloru
se de științe au reușit să reali
zeze o operație cu finețe de bi
jutier. Ei au introdus in bacte
riile de pe rădăcinile unor ce
reale o genă care asigură pro
cesul de asimilare a azotului 
din aer.- Pină în prezent, de o 
asemenea posibilitate dispu
neau doar boabele de fasole. in- 
trucit cerealele pot asimila din 
aer doar 2—3 la sută din azotul 
de care au nevoie. Bacteriile 
„prelucrate" sint capabile nu 
numai să asimileze azotul din 
atmosferă, ci să-l degaie intens 
in sol. Trecerea de la aplicarea 
de îngrășăminte azotoase la di

deșertul Californian a făcut o 
descoperire senzațională: după 
opinia specialiștilor americani, 
în regiunea Solis Lacus din e- 
misfera sudică a planetei Marte 
(suprafață 900 450 km) ar exista 
indicii ale existentei unor pungi 
de apă aflate la 60—120 cm a- 
dîncime. Ceea ce-i conduce la 
această concluzie este că zona 
respectivă este netedă și moale 
in același timp. Aceste supoziții 
ce urmează să fie confirmate 
nu fac decît să ducă mai de
parte observațiile de acum patru 
ani ale sondelor spațiale „Vi
king" și ..Orbiter", după care, 
pe Planeta Roșie ar ti existat 
intr-o perioadă recentă un lichid 
care a spălat versantii munților 
— caracteristicile eroziunii indi- 

cind că lichidul acesta ar fi 
apa.

• AVION DE BUZU
NAR. Constructorii francezi au 
realizat un avion ultraușor de
numit ..Birdman" (Omul pasăre), 
care cintărește numai 55 de kg. 
anvergura (distanta de la un ca
păt la altul al aripilor) fiind de 
10 m. Avionul are nevoie pentru 
a decola de o pistă de numai 
30 m. autonomia de zbor este de 
patru pre. iar viteza maximă de 
80 km pe oiă. Avantajul princi
pal : consumul redus de carbu
ranți. de numai 3.7 litri pentru 
ora de zbor. Avionul poate fi 
demontat in patru părți și poate 
fi transportat cu Ușurință pe 
acoperișul unui automobil obiș
nuit.



VIZITA PRIMULUI MINISTRU Al GUVERNULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ, ÎN R. P. CHINEZĂ

Decernarea premiului „Menelaos ludemis" 
traducătorului volumelor 

președintelui Nicolae Ceaușescu în limba greacă

Reuniunea general-europeană de la Madrid
Intervenția reprezentantului român la dezbaterile privind 
cooperarea în domeniile culturii, educației, informației 

și contactelor între persoane

BEIJING 25 (Agerpres). — Cores
pondență de Ia loan Erhan : Marți 
a sosit la Beijing tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, care face o vizită 
oficială de prietenie în R. P. Chineză, 
la invitația tovarășului Zhao Ziyang, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

Ceremonia oficială a primirii a 
avut loc în fața Palatului Adunării

începerea convorbirilor oficiale
Marți după amiază, la Palatul A- 

dunării Naționale a Reprezentanților 
Populari din Beijing au început con
vorbirile oficiale româno-chineze 
dintre tovarășul Ilie Verdeț. mem
bru al Comitetului- Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Zhao Ziyang, 
membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

La deschiderea convorbirilor, tova
rășul Zhao Ziyang a adresat oaspe
telui român. în numele guvernului și 
poporului chinez, un călduros salut 
de bun venit în China populară, iar 
poporului român urări de succese tot 
mai mari în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru caldele cuvinte 
adresate, tovarășul Ilie Verdeț a
transmis, în numele partidului, gu
vernului. personal al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, un salut cordial 
și cele mai bune urări conducerii de 
partid și de stat a R.P. Chineze, iar 
marelui popor chinez succes deplin 
în măreața operă de făurire a socie- 

’ tătii socialiste.
Prima rundă a convorbirilor a fost 

consacrată informării reciproce cu- 
privire la evoluția construcției so
cialiste din cele două, țări, la preo
cupările celor două partide în solu
ționarea multiplelor obiective ale 
dezvoltării social-economice. Au 
fost, de asemenea, abordate proble
me ale adîncirii în continuare, pe 
multiple planuri, a relațiilor de prie
tenie. solidaritate și colaborare din
tre cele două partide, țări și popoare.

Evidențiind cu satisfacție că rela
țiile de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre Republica Socialistă 
România și R. P. Chineză, înteme
iate pe încredere și respect reciproc, 
pe egalitate și întrajutorare tovără
șească, se dezvoltă continuu în inte
resul popoarelor român și chinez, 
al construcției socialiste în cele două 
țări, al cauzei generale a socialis
mului. păcii, independentei naționale 
Și cooperării între popoare, cei doi 
șefi de guvern au subliniat rolul 
hotărîtor al întîlnirilor la nivel 
înalt din ultimii ani, Ia București 
si Beijing, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hua Guofeng. președintele 
C.C. al P.C. Chinez, al înțelegerilor 
convenite cu aceste prilejuri, care 
au deschis noi orizonturi și au im

Naționale a Reprezentanților Popu
lari din Piața Tienanmen.

La sosirea în marea piață, pavoa- . 
zată cu drapelele de stat ale celor 
două țări, tovarășul Ilie Verdeț a fost 
salutat de tovarășul Zhao Ziyang. 
Au participat Gu Mu și Chen Mu- 
hua, vicepremieri ai Consiliului de 
Stat, Chou Zijian, ministrul con
strucțiilor de mașini nr. 1. Wang 
Youping, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Wei Yuming, vice
președinte al Comitetului pentru 
import și export, alte persoane ofi
ciale chineze.

pulsionat colaborarea și conlucrarea 
dintre partidele și popoarele noastre.

S-a subliniat intensificarea dialo
gului politic dintre reprezentanții 
conducerilor de partid și de stat, ai 
parlamentelor și guvernelor celor 
două țări, a schimbului de delegații 
și de experiență între organizațiile 
politice, de masă și obștești. '

_ Totodată, s-a evidențiat creșterea 
rapidă a relațiilor economice ro
mâno-chineze pe baza Acordului de 
colaborare economică șl tehnică pe 
termen lung, semnat la cel mai înalt 
nivel, și a celorlalte convenții și în
țelegeri adoptate cu aceste prilejuri. 

In cadrul convorbirilor s-au evi
dențiat însemnatele posibilități de 
care dispun economiile celor două 
țări pentru dezvoltarea și adîncirea 
pe rnai departe a cooperării în pro
ducție. a colaborării tehnico-științi- 
fice în soluționarea, prin eforturi 
comune, a unor probleme de interes 
major pentru accelerarea progresu
lui tehnic și științific în cele două 
țări prietene. Au fost evocate, de 
asemenea, progresele înregistrate în 
extinderea dinamică a colaborării în 
domeniile învățămîntului, culturii, al 
mijloacelor de informare, turismului 
și altele. în cadrul acestei colabo
rări fructuoase au fost publicate în 
R.P. Chineză documente ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R. și primul 
dintr-o serie de trei volume din 
Operele alese ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Dineu în onoarea primului ministru 
al guvernului român

Zhao Ziyang. membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a oferit marți un dineu în onoarea 
tovarășului Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
ăl P.C.R., ■ prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie în R.P. Chineză.

La dineu, desfășurat lntr-o atmosfe
ră caldă, prietenească, au participat 
ceilalți membri ai delegației române.

Din partea chineză au participat : 
Gu Mu și Chen Muhua, vicepremieri 
ai Consiliului de Stat, Chou Zijian, 
ministrul construcțiilor de mașini nr. 
1, Liu Wei, ministrul construcțiilor

DOSARE ACUZATOARE: CUM AU ACUMULAT BOGĂȚIILE... BOGĂȚII LUMII

Au fost de față Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing, 
membri ai ambasadei române.

După intonarea imnurilor de stat 
ale României și R. P. Chineze, to
varășul Ilie Verdeț, însoțit de tova
rășul Zhao Ziyang, a trecut în revistă 
garda de onoare, formată din deta
șamente ale armatei terestre, aviație 
și marină. Un grup de pionieri, pur- 
tînd buchete de flori, și eșarfe multi
colore, a adresat urări de bun venit 
oaspetelui.

La convorbiri au participat : Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Stan Măgureanu, 
secretar al Consiliului de Miniștri, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Marin 
Trăistaru. adjunct al ministrului co
merțului exterior si. cooperării eco
nomice internaționale. Adrian Stoi
ca. adjunct al ministrului industriei 
dhimice. Stefan Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei meta
lurgice, Dumitru Condrache, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei. Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing, 
Vasile Șandru, director în Ministerul 
Afacerilor Externe. Costin Murgescu, 
director al Institutului de economie 
mondială.

Din partea chineză au participat : 
Chen Muhda, viceoremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, minis
trul relațiilor economice cu țările 
străine, Chou Zijian, ministrul con
strucțiilor de mașini nr. 1. Wang 
Youping, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Wei Yuming. vice
președinte al Comitetului pentru 
import și export. Chen Jie. adjunct 
al ministrului comerțului exterior. Li 
Ke, adjunct al ministrului relațiilor 
economice cu țările străine, Yu 
Hongliang, director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească de lucru.

de mașini nr. 2, alte persoane ofi
ciale chineze.

Subliniind cursul ascendent, pe 
multiple planuri, al relațiilor româ
no-chineze, rolul determinant pe 
care l-au avut asupra acestei evo
luții pozitive îhtîlnirile și înțelege
rile convenite între tovarășii. Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng/ tovarășii 
Ilie Verdeț și Zhao Ziyang au toas
tat în sănătatea conducătorilor parti
delor și statelor noastre, pentru con
tinua dezvoltare și întărire a prie
teniei, solidarității și colaborării din
tre P.C.R. și P.C. Chinez, dintre po
porul român și poporul chinez, în 
lupta pentru construirea socialismu
lui, pentru pace, securitate, indepen
dență națională și cooperare între po
poare.

ATENA 25 (Agerpres). — La Atena 
a avut loc decernarea premiului „Me
nelaos Ludemis" acordat de Fundația 
culturală „Gragos" scriitorului grec 
Lambros Zogas pentru contribuția sa 
deosebită la promovarea relațiilor 
culturale dintre România si Grecia.

Directoarea fundației; poeta Milli 
Gregu, a subliniat, printre altele, că 
„o pondere specială în premierea lui 
Lambros Zogas o constituie faptul că 
el a tradus și coordonat apariția în 
Grecia, în 1979, a celor cinci volume 
din opera președintelui României, in
titulate „Nicolae Ceaușescu — Româ
nia și lumea contemporană", prefațate 
de mari personalități ale vieții politice 
elene.

A luat apoi cuvîntul scriitorul 
Lambros Zogas, care a arătat că „Ti
părirea in limba greacă a celor cinci 
volume din strălucita operă a pre
ședintelui român a dat posibilitatea

Deschiderea Conferinței arabe la nivel înalt
AMMAN 25 (Agerpres). —• în ca

pitala Iordaniei s-au deschis, marți 
dimineața, lucrările Conferinței arabe 
la nivel înalt. Participă șefi de stat 
și de guvern din 15 țări. La reuniu
ne nu iau parte Siria, Libanul, Alge
ria, Jamahiria Libiană, R.D.P. Ye
men și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

în ședința inaugurală au luat cu

Ravagiile cutremurului din Italia 
© Un bilanț provizoriu : peste 2 000 de morți ; 200 000 de 
persoane rămase fără adăpost • Ample acțiuni de salvare

ROMA 25 (Agerpres). — Peste 
7 000 de militari și 4 000 de pompieri 
au fost mobilizați la activitățile de 
salvare inițiate în Italia după gravul 
cutremur produs duminică seara, 
apreciat drept cel mai devastator în
registrat în această țară în ultimii 65 
de ani. Marți au fost distribuite 
410 000 de rații alimentare. în anu
mite localități, izolate, sînt folosite 
elicopterele pentru a se lansa hrană, 
apă și îmbrăcăminte sinistraților. Po
trivit bilanțurilor oficiale, dar pro
vizorii, ale puternicului cutremur de 
duminică seara, numărul morților a

Lovitură de stal militară în Volta Superioară
OUAGADOUGOU 25 (Agerpres). — 

în Volta Superioară a avut loc marți 
dimineața o lovitură de stat milita
ră, guvernul președintelui Sangoule 
Lamizana fiind răsturnat de un „Co
mitet militar de redresare pentru 
progresul național", condus de 
colonelul Saye Zerbo, comandan
tul forțelor armate din capita
la țării, Ouagadougou — transmit 
agențiile internaționale de presă. în- 
tr-un comunicat difuzat de postul de 
radio Ouagadougou, comitetul militar 
a anunțat suspendarea Constituției, 
dizolvarea parlamentului, instituirea 
de interdicții de circulație între orele 
19,00 și 6,00 și interzicerea activită
ților politice. Aeroportul capitalei 
a fost închis, iar comunicațiile cu ex
teriorul au fost întrerupte. în comu
nicat se afirmă că noul organism va 
deține puterea pînă la formarea unul 

publicului cititor din Grecia să cu
noască gindirea clarvăzătoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
cele mai importante probleme ale 
epocii noastre zbuciumate, precum și 
însemnatele realizări obținute de po
porul român sub conducerea sa în
țeleaptă".

La festivitate au fost prezenți 
ambasadorul României la Atena. Ion 
Brad, și ambasadorul Greciei la Bucu
rești, Michel Cottakis. Au participat 
academicieni, scriitori, ziariști și alți 
reprezentanți ai vieții culturale elene.★

Cu același prilej i-a fost decernat 
premiul „Menelaos Ludemis" proL 
univ. Romul Munteanu. Profesorul 
Romul Munteanu a mulțumit pentru 
onoarea ce i s-a făcut atribuindu-i-se 
premiul Fundației culturale „Gregos", 
apreciind aceasta drept o nouă do
vadă a stimei reciproce și prieteniei 
care leagă cele două țări și popoare.

vîntul regele Hussein al Iordaniei și 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi.

Ordinea de zi a conferinței cuprin
de probleme referitoare la o strategie 
economică comună, un proiect de ac
țiune politică arabă față de Israel — 
relatează agenția France , Presse.

Conferința a continuat marți după- 
amiază cu ușile închise.

depășit 2 000. Există, de asemenea, 
570 de dispăruți și 1 879 de răniți, iar 
totalul sinistraților este de aproxi
mativ 200 000. Autoritățile italiene 
consideră însă că numărul victime
lor este mult mai mare.

Pe de altă parte, in anumite orașe 
viața începe să revină treptat la nor
mal. La Neapole, de pildă, oraș cu o 
populație de 1,5 milioane de locuitori 
și care a fost puternic lovit de 
seism, transporturile publice au fost 
reluate. Primarul orașului a lansat 
populației un apel la calm și la re
luarea lucrului.

nou guvern. Potrivit relatărilor agen
țiilor internaționale de presă. lovitura 
de stat â fost efectuată fără vărsare 
de sînge. Nu se cunoaște soarta pre
ședintelui Sangoule Lamizana.

Convorbiri intre P. C. Chinez 
și P. C. din Spania

BEIJING 25 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc o întilnire între 
Deng Xiaoping, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, și Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. din 
Spania, aflat în vizită in R.P. Chi
neză. După cum transmite agenția 
China Nouă, părțile și-au exprimat 
satisfacția pentru reluarea relațiilor 
dintre cele două partide, subliniind 
că acestea se bazează pe principiile 
independenței, respectului și spriji
nului reciproc și al înțelegerii.

MADRID — Trimisul Agerpres, Ni
colae Chilie, transmite : In cadrul 
reuniunii de la Madrid continuă dez
baterile plenare, care, în Ultimele șe
dințe, s-au axat pe examinarea mo
dului de aplicare a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki referitoa
re la cooperarea în domeniile cul
turii, educației, informației și contac
telor între persoane. Delegații care 
au luat cuvîntul în dezbateri au re
levat progresele realizate în coope
rarea europeană în aceste domenii in 
perioada care a trecut de la sem
narea Actului final și au subliniat 
necesitatea continuării și dezvoltării 
conlucrării în forme diverse in sfe
ra culturii, învățămîntului și în alte 
sectoare pentru transpunerea în via
ță a prevederilor documentelor sem
nate la Helsinki.

Luind cuvîntul în dezbaterile pe 
această temă, reprezentantul Româ
niei, Nicolae Iordache, a prezentat 
concepția revoluționară, generoasă, 
pătrunsă de un inalt umanism, a con
ducătorului partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind înflorirea multilaterală a cultu
rii și vieții spirituale a omului în 
noua societate care se construiește în 
patria noastră Concomitent, vorbito
rul a relevat concepția președintelui 
României, potrivit căreia, pe baza 
dezvoltării culturii și civilizației na
ționale a fiecărui popor, a respectu
lui față de realizările pe plan spi
ritual ale altor națiuni, a participă
rii active la colaborarea și schimbu
rile în aceste domenii cu alte po
poare, pentru cunoașterea experien
ței, muncii și creației lor, fiecare 
țară își aduce partea ei de contri
buție la îmbogățirea patrimoniului 
civilizației umane, la întărirea în
crederii și înțelegerii în Europa și 
în întreaga lume.

Arătînd că aplicarea prevederilor 
Actului fihal privind cooperarea în 
domeniile educației, culturii, infor
mației și contactelor umane face 
parte integrantă din preocupările per

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE A C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul folosirii energiei atomice 

în scopuri pașnice
MOSCOVA 25 (Agerpres). — In 

U.R.S.S. (Protvino) a avut loc ședin
ța a 39-a a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice, la care au luat parte 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R, și R.S.F.I. Delegația româ
nă a fost condusă de tovarășul 
Cornel Mihulecea... președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară.

Comisia a examinat problemele 
care decurg din hotărîrile sesiunii 
C.A.E.R. și Comitetului Executiv al 
consiliului, rezultatele colaborării

In sprijinul aplicării pianului 0. N. U. 

pentru independența Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a prezentat Consiliului de 
Securitate raportul său asupra nego
cierilor purtate cu Africa de Sud cu 
privire la viitorul constitutional al 
Namibiei. Kurt Waldheim propune 
ca aplicarea planului O.N.U. privind 
Namibia să înceapă in martie 1981. 

manente ale statului și guvernului 
român, vorbitorul a menționat că 
România a desfășurat constant pro
grame de schimburi culturale și 
științifice cu toate statele semna
tare ale Actului final.

Vorbitorul s-a referit în continuare 
la activitatea țării noastre în do
meniul traducerilor din literatura 
tuturor statelor participante la 
C.S.C.E., la asigurarea unei prezen
tări obiective a tuturor țărilor eu
ropene, S.U.A. și Canadei in ma
nualele școlare, enciclopedii, dicțio
nare și alte lucrări de referință. Ia 
participarea activă a oamenilor de 
știință și cultură români la diferite 
manifestări profesionale, științifice 
și culturale europene, la găzduirea 
unor atari activități în țara noastră. 
La grija partidului și statului nos
tru pentru dezvoltarea contactelor, 
schimburilor și colaborării intre ti
nerii din diferite țări în scopul înțe
legerii reciproce si dezvoltării rela
țiilor prietenești intre popoare. De 
la semnarea Actului final — a men
ționat el — organizațiile de tineret 
din România au participat la peste 
400 de vizite și schimburi de expe
riență, seminarii. mese rotunde, c- 
grese, întilniri bi și multilateraL 
reprezentanții tineretului dir 
țări participante la C.S.C.E.

Referindu-se la misiunea reuniunii 
de la Madrid de a stimula coope
rarea între țările participante in 
aceste domenii, reprezentantul Româ
niei a spus în încheiere: Sintem 
convinși că reuniunea noastră va 
putea da un nou impuls întăririi 
colaborării în toate domeniile, dacă 
ea se va desfășura intr-un spirit 
constructiv, de stimă reciprocă, pen
tru ca Europa să găsească calea 
către unitate, respectînd tradițiile 
și valorile spirituale ale fiecărei 
națiuni, ordinea internă din fiecare 
stat, drentul fiecărui popor la dez
voltare liberă, independența și suve
ranitatea fiecărei națiuni de pe 
continent.

tehnico-științifice și direcțiile dez
voltării acestei colaborări pe perioa
da 1981—1985.

La ședința comisiei s-au exami
nat noi propuneri de specializare și 
cooperare în producția de izotopi 
radioactivi, precum și probleme ale 
dezvoltării colaborării în domeniul 
folosirii izotopilor radioactivi și a 
tehnicii iradierilor în economiile na
ționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și s-a adoptat planul de 
lucru al comisiei pe 1981—1982.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare și în
țelegere reciprocă.

Planul prevede, de asemenea, o pe
rioadă de tranziție, cu o administrație 
interimară asigurată de O.N.U., un 
contingent de trupe ale Națiunilor 
Unite de 7 500 de oameni și organi
zarea de alegeri libere sub supra
vegherea și controlul O.N.U.

O premisă a creării condițiilor pen
tru aplicarea acestui plan poate fi 
oferită de reuniunea prealabilă, pe 
care secretarul general a propus-o 
pentru perioada 7—14 ianuarie 1981. 
între Organizația Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și Afri
ca de Sud. sub auspiciile și președin
ția lui Kurt Waldheim.

De la epopeea 
descoperirii - 

la drama petrolului
După ce a fost desprins de fabulația 

religioasă a antichității, după ce oa
menii i-au găsit, de-a lungul veacu
rilor, mii de întrebuințări secundare — 
ca tămăduitor al rănilor și arsurilor, 
ca mijloc de impermeabilizare a zidu-. 
rilor, acoperișurilor și corăbiilor, după 
ce iluminarea cu kerosen a artere
lor Bucureștiului (pentru prima dată 
în lume) i-a deschis drumul spre 
lămpile cu gaz, făcînd mai plăcute 
orele serii în milioane și milioane 
de cămine de pe toate continentele 
— acest lichid vîscos și-a găsit marea 
vocație în epoca mașinismului, iar 
mai tîrziu a petrochimiei, epoci pe 
care le-a generat și dominat într-atît 
incit este imposibil să-ți imaginezi 
lumea de azi fără oceanul petrolier 
global.

Pe de altă parte, geografia politică 
a unor întinse zone ale globului a 
fost recroită după contururile zăcă
mintelor de petrol descoperite. Pen
tru acapararea și stăpînirea resur
selor petroliere au fost schimbate 
nenumărate guverne, s-au purtat ne
numărate războaie sîngeroase. Și 
toate afestea pentru că fluviile de 
petrol ieftin, deturnate din subsolul 
țărilor ce-1 posedau, au alimentat 
prosperitatea unui mănunchi de state 
capitaliste. întreaga tehnologie. în
tregul sistem economic și comercial 
al țărilor capitaliste au fost construi
te pe baza petrolului. Petrolul, jefuit 
printr-un întreg arsenal de mijloace, 
a căror esență a constituit-o întot
deauna forța, în toate formele ei de 
manifestare — militare, politice și 
economice — a fost de-a lungul aces
tui veac principala sursă de dezvolta
re, de acumulare a bogățiilor lumii 
capitaliste.

încă în 1865, americanul I.H. Bone 
a dedicat petrolului o carte in care, 
întrezărindu-i marele viitor, scria : 
„Privafi de el, ar însemna să fim 
aruncați înapoi cu un întreg ciclu de 
civilizație. A te îndoi de sferele con
stant lărgite ale folosirii lui ar echi
vala cu o lipsă de încredere in pro
gresul lumii".

Tocmai „cu această speranță opti
mistă a început transformarea Occi
dentului" în ceea ce este el astăzi, 
sub raportul forțelor de producție, al 
avuției materiale — notează în zilele 
noastre un alt autor, englezul An
thony Sampson, în lucrarea „The 
Seven Sisters". După cum observa 
același autor, odată ce și-a găsit vo
cația, „petrolul a schimbat echili
brul lumii. El a fost căutat, vînat și 
transportat din toate colturile Pă- 
mintului, pentru a dinamiza econo
mia doar a cîtorva națiuni**.  Sursă 
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de prosperitate a unora și pricină a 
ruinei altora, el a schimbat însăși 
„ierarhia" națiunilor.

„Ex Oriente lux”
La începutul secolului, cînd. drept 

urmare a descoperirii motoarelor 
cu combustie internă, se contu
rează adevărata carieră a petro
lului, dintre țările occidentale nu
mai Statele Unite dispuneau de 
resurse proprii de „aur negru", 
în această țară este exploatat încă 
din 1859, dovedindu-se un resort 
al îmbogățirii și puterii ei. Cister
nele albastre ale căilor ferate și 
pipe-line-urile ce încep să traverse
ze munții și fluviile îl fac accesibil 
în toate colțurile țării. Deși strimto- 

Tenebroasele afaceri pentru acapararea 
și stăpînirea resurselor de petrol w

rat de concurenții ce se înmulțesc, 
patronul lui „Standard Oil", John D. 
Rockefeller, de numele căruia este 
legată, practic pină în pragul vea
cului, istoria țițeiului, realizează o 
avere fabuloasă .* cu venitul său de 
peste 100 milioane de dolari anual, 
el nu numai că se distanțează de 
oricare din „marile familii" ameri
cane, care, reprezentînd doar 1 la 
sută din populație, dețineau 47 la sută 
din avuția națională, dar devine cel 
mai bogat om din lume.

Identificînd în petrol un nou „El
dorado", americanii iși extind repede 
sursele de aprovizionare dincolo de 
hotarele S.U.A. Edward Doheny des
coperă țiței în regiunea Tampico din 
Mexic și creează „Mexican Oil Com
pany". Nu fără perspective, pentru 
că. ulterior, din sonda de la Dos Bo
las au țîșnit. în mai puțin de două 
luni. 10 milioane de barili, în timp 
ce puțul de la Juan Casiano avea să 
producă 11 milioane de tone. Mexi
cul intră în rîndul producătorilor de 
țiței. Vine apoi rîndul altor state 
sud-americane: Argentina, Bolivia 
și Paraguay, Peru și Venezuela.

Țările latino-americane, in al căror 
subsol se găsește prețiosul lichid, 
devin unele dintre primele victime 
ale propriei lor bogății. Datorită goa
nei după petrol, se dezlănțuie una 
dintre cele mai vaste tentative de 
cucerire economică și aservire a ță
rilor subdezvoltate. „Cavalerii petro
lului" inaugurează marele ospăț la 
care, pentru a folosi cuvintele fran

cezului Rend Sedillot, „se vor în
frupta din bucatele celor sărmani", 
timp de decenii.

Fără a dispune de nici cea mai 
mică urmă de petrol pe teritoriile 
proprii, țările vest-europene erau 
tributare importurilor și eventual 
unor surse ce urmau să fie descope
rite în cine știe ce colț al lumii. Or, 
superioritatea în transportul maritim 
a noului combustibil asupra cărbu
nelui devine evidentă. Șeful mari
nei britanice, amiralul Fischer, con
stată că, alimentată cu petrol, flota 
iși sporește capacitatea cu cel puțin 
33 la sută. Mai mult motoarele cu 
explozie internă ale lui Daimler și 
Benz și așezarea de către Henry 
Ford a producției de automobile pe 
bandă rulantă încoronează petrolul 

ca „rege al materiilor prime". Ți
țeiul se afirmă ca sinonim al bogă
ției și puterii.

Prima dintre țările vest-europe
ne, Anglia, se angajează in luptă, 
hotărînd ca petrolul să fie pus in 
slujba marinei și industriei sale. în 
noua bătălie pe care o declanșa din
colo de propriile frontiere exista un 
precursor. încă cu ani în urmă ba
ronul Julius de Reuter, fondatorul 
de mai tîrziu al agenției de presă 
ce-i poartă numele: obținuse de la 
șahul Persiei dreptul de a fora in 
deșert. Acțiunea lui eșuează. în mod 
simbolic însă, pe lespedea motmîri- 
tului său se gravează o tortă. înso
țită de legenda : „Ex Oriente lux" 
(Lumina vine de la răsărit). „Lumi
na" căutată avea s-o smulgă ace
luiași deșert, ceva mai tîrziu, un alt 
englez, William Knox d’Arcy, care, 
pășind pe urmele unui arheolog 
francez ce dovedise existența țițeiu
lui într-o anumită zonă a Persiei, 
obține din partea șahului o nouă 
concesiune. „Inginerului d’Arcy, ru
delor. nrmașilor, prietenilor și moș
tenitorilor săi — se arată în docu
mentul respectiv, devenit celebru — 
li se conferă pe timp de 66 de ani 
puterea absolută și libertatea ne
mărginită de a săpa și cerceta a- 
dîncurile pămintului persan, după 
bunul lor plac. Toate produsele a- 
duse de ei la lumina zilei rămin 
proprietatea lor incontestabilă". Con
cesiunea cuprindea 750 mii kilometri 
pătrați, în schimbul a 20 000 de lire 

sterline. Beneficiind de sprijinul gu
vernului englez, d’Arcy găsește pe
trol și, în curînd, o conductă de 200 
de kilometri — prima mare arteră 
petrolieră din Orientul Mijlociu — 
avea să traverseze munții golași pină 
la mare. Așa a început istoria impe
riului „British Petroleum", care, con- 
fundîndu-se adesea cu însăși pute
rea colonială britanică, a extras nu
mai din Iran, pînă în 1951, anul na
ționalizării petrolului în această țară, 
nu mai puțin de 300 milioane tone 
de „aur negru".

Societățile petroliere proliferează, 
în 1906 intră în scenă gigantul cu
noscut sub numele de „Royal Dutch- 
Shell", un hibrid anglo-olandez. a 
cărui existență ilustrează semnifica
tiv împletirea intereselor capitalului 

vest-european pentru dominarea sur
selor de petrol. Creată la Haga pen
tru exploatarea zăcămintelor din In- 
diile olandeze, „Royal Dutch" întîl- 
nește în insula Borneo, adică tocmai 
pe o porțiune a teritoriului „pro
priu", puțurile companiei engleze 
„Shell", care, specializată Inițial in 
transportarea mirodeniilor și perle
lor din diferitele colțuri ale imperiu
lui britanic, își extinsese în ultima 
vreme activitatea și asupra țițeiului. 
Tocmai ei ii aparținea întiietatea 
trecerii prin Canalul Suez a primului 
petrolier. „Murex", succes in urma 
căruia și-a construit o flotă proprie 
cu care aproviziona amiralitatea bri
tanică. In fața unui astfel de con
curent de temut, șeful companiei 
„Royal Dutch", Deterding, a preferat 
confruntării colaborarea (citește 
„trustificarea"), finalizată mai tîrziu 
prin fuziune. „Royal Dutch-Shell" 
și-a întins repede tentaculele de la 
arhipelagul indonezian pe întreg glo
bul. devenind un supermonopol pen
tru care nu existau nici granițe, nici 
guverne, nici legi. Dealtfel și pentru 
alte monopoluri petroliere, granițele 
erau delimitate doar de contururile 
zăcămintelor acaparate. Cînd repre
zentantul unuia dintre monopoluri a 
fost întrebat care este scopul final 
urmărit de compania respectivă, a 
răspuns : „Să cîștigăm bani",

între timp, Germania, prin inter
mediul lui „Deutsche Bank". își asi
gură accesul la sursele de țiței ale 
Irakului, La rindul său, amiralul 

american Colby Chester obține pen
tru Statele Unite dreptul de a fora 
în aceeași zonă. Toate sursele de pe
trol cunoscute în țările subdezvoltate 
sînt exploatate de puterile occiden
tale.

„Diplomația 
aurului negru"

Chiar de la începutul primului răz
boi mondial se dovedește eficiența 
deplasării rapide a trupelor pe cîm- 
purile de bătălie. în Franța, Anglia, 
Germania, taxiurile și automobilele 
particulare sînt rechiziționate și puse 
la dispoziția armatelor. Britanicii ex
perimentează un vehicul militar ne- 
maiîntilnit prin puterea sa de foc, pe 

care-1 botează tank — ceea ce în 
limba engleză înseamnă rezervor. 
La orizont se întrevăd avionul și 
submarinul. Petrolul se ridică la ran
gul de produs strategic. El nu mai 
este lăsat pe seama unor indivizi sau 
grupuri. „Importanta petrolului — 
scrie Rend Sedillot — depășește po
sibilitățile unor oameni de afaceri : 
el a dobindit dimensiunile imperia
lismului".

într-adevăr. devenit prim lord al 
amiralității. Winston Churchill de
clară : „Scopul final al politirii noas
tre este ca amiralitatea să fie singu
ra proprietară și exploatatoare inde
pendentă a tuturor surselor de petrol 
de care are nevoie. în al doilea 
rînd : trebuie să stăpinim definitiv 
piața petrolului. In al treilea rind, 
dacă este posibil, va trebui să con
trolăm în scurt timp toate resursele 
de petrol". Ținta avea să fie atinsă. 
Anglia controla in 1920 nu numai 
cvasitotalitatea terenurilor petrolife
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re cunoscute în Orientul Mijlociu și 
Asia, dar, prin intermediul lui „Shell", 
prinde în clește și Venezuela. Mai 
mult decit atit, potrivit declarației 
președintelui acestei companii, două 
treimi din zăcămintele din America 
de Sud erau in acea vreme in mii- 
nile englezilor.

Pînă la forarea celor două milioa
ne de sonde, la cît s-a ajuns în anii 
din urmă, lupta pentru țiței va trece 
ca un fir roșu prin politica țărilor 
occidentale. Cercetătorii istoriei pe
trolului se descurcă cu greu in în
cercarea de a stabili cînd guvernele 
au acționat în numele monopolurilor 
seu cînd acestea au reprezentat mina 
prelungită a guvernelor.

Dar. indiferent dacă lupta s-a dat 
între Anglia și S.U.A., Franța și Ger
mania sau între ansamblul țărilor 
occidentale și țările producătoare, 
victime au fost întotdeauna popoare
le al căror subsol adăpostea petrol.

Una dintre scenele cele mai dra
matice ale acestei încleștări au con
stituit-o Orientul Apropiat și Mijlociu, 
zonă în care însuși aerul este îmbi
bat de țiței. Obiect al dorinței de 
înavuțire a potentaților lumii, „au
rul negru" a fost cauza rapidei colo
nizări economice a țărilor din aceas
tă arie geografică, al căror bazin pe
trolier însumează o lungime de 1 900 
de kilometri și o lățime medie de 
800 km. Toate puterile occidentale se 
zbat pentru țițeiul de aici. în 1927 
începe să producă Irakul. în 1932 — 
Bahrainul, în 1936 — Arabia Sau-
dită...

Treptat, se remarcă disocierea geo
grafică a producției și consumului. 
Imensul. tezaur al subsolului a nu
meroase țări din America Latină, 
Asia. Orientul Apropiat și Mițlociu 
este transferat spre un anumit grup 
de țări, care se numesc „consuma
toare" și cuprind aria vest-europea- 
nă. Japonia și S.U.A. Primele sînt 
supuse dictatului imperialist, celelal
te își rezervă toate „drepturile" pe 
care le consideră necesare pentru 
a-și asigura controlul absolut asupra 
petrolului. Primele, mai mult o no
țiune geografică decît state propriu- 
zis, duc o existență jalnică, cele
lalte prosperă.

AI. CAMPEANU

Declarația-program 
a noului guvern 

vest-german
BONN 25 (Agerpres). — Cancelarul

R. F. Germania, Helmut Schmidt, a
prezentat Bundestagului declarația- 
program a noului guvern, format de 
social-democrați și liber-democrați în 
urma alegerilor parlamentare de la 
5 octombrie. Vorbitorul — informea
ză agenția vest-germană D.P.A. — a 
apreciat că anii care vin vor fi difi
cili in politica, internațională. în eco
nomia mondială și. ca urmare, și pe 
plan intern în R.F.G. Arătînd că nici 
țara sa nu se poate sustrage tendin
ței de înrăutățire a conjuncturii inter
naționale, el a menționat că în R.F.G. 
se vor înregistra o reducere temporară 
a producției, o ușoară creștere a șo
majului, dar și o ușoară încetinire a 
ritmului de creștere a preturilor. în 
acest context, vorbitorul a estimat că 
trebuie să se mențină ca obiectiv al 
guvernului eforturile pentru ocuparea 
deplină a forței de muncă, pentru mo
dernizarea economiei. Cancelarul a 
declarat totodată că trebuie între
prinse acțiuni în domeniul legislației 
care să nu mai permită desfășurarea 
unor activități neonaziste, fiind ne
cesară si intensificarea eficientei re
glementărilor privind combaterea te
rorismului. i

Pe planul politicii externe. Helmut 
Schmidt s-a pronunțat cu hotărire 
pentru continuarea procesului inițiat 
prin Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, pentru conti
nuarea procesului S.A.L.T. Cancela
rul Schmidt a arătat că R.F.G. va 
acționa pentru ca echilibrul militar 
Est-Vest să se realizeze la un nivel 
cît mai scăzut cu putință, „pentru a 
frîna cursa înarmărilor și a reduce 
povara cheltuielilor militare". El a 
arătat că Guvernul R.F.G. dorește să 
promoveze o politică de pace, secu
ritate și bună vecinătate, apreciind că 
echilibrul politic și militar reprezintă 
o condiție necesară, dar nu și sufi
cientă a păcii, pacea trebuind să fie 
asigurată printr-o politică de limitare 
a înarmărilor și de colaborare. El a 
precizat că R.F. Germania va conti
nua politică de cooperare cu statele 
din răsăritul Europei. în interesul 
evoluției pașnice pe continent și. în 
context, s-a pronunțat pentru conti
nuarea convorbirilor intergermane.

Pe de altă parte, șeful guvernului 
vest-german a reafirmat atașamentul 
țării sale la N.A.T.O. și la C.E.E., 
punind accentul pe partenerismul cu
S. U.A.


