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BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU
t

CONTRACTAREA MATERIILOR PRIME
Șl MATERIALELOR

Noi capacități
de producție
pe platforma chimică
de la Săvinești
Pe platforma Combinatului de
fibre sintetice de la Săvinești au
fost racordate la circuitul pro
ductiv două noi importante
obiective.
Primul dintre acestea este o
fabrică de caprolăctamă — mate
rie primă folosită la producerea
firelor sintetice — a cărei pro
ducție de 20 000 de tone pe an
va acoperi integral necesitățile
combinatului săvineștean, pre
cum și pe cele de materie primă
ale noii întreprinderi de fire și
fibre poliamidice de la Roman.
. "alizate prin folosirea unor
tehnologii noi și originale, prin
stilizarea cărora se reduc unele
etape din procesul de producere
a caproiactamei, instalațiile noii
fabrici permit reducerea simți
toare a consumului energetic pe
tona de produs, precum și creș
terea cu peste 25 la sută a pro
ductivității muncii.
Al doilea obiectiv, care în
aceste zile furnizează primele
cantități de produse, este o nouă
instalație de producere a acidu
lui adipic, substanță de bază in
industria maselor plastice și a
altor sinteze organice. Cele
7 000 de tone de acid adipic ce
vor fi produse anual în noua
instalație sînt destinate atît ne
cesităților interne, cit și expor
tului. (Constantin Blâgovici).

LA ÎNTREPRINDEREA

DE ALUMINIU
SLATINA :

Importante economii
prin recondiționarea
unor piese
și subansamble
întreprinderea de aluminiu
Slatina, unitate fruntașă a in
dustriei noastre metalurgice. în
registrează succese remarcabile
și in ceea ce privește creația
tehnico-științifică, economisirea
de materii prime și materiale si
reducerea Importurilor. In ca
drul uzinei specializate pentru
utilaj metalurgic și piese de
schimb, numai in acest an au
fost asimilate aproape 700 de
noi repere, ceea ce înseamnă,
practic, diminuarea importuri
lor cu 2,5 milioane lei valută.
Totodată, aici s-a trecut la recondiționarea unor piese care
măresc durata de exploatare a
utilajelor și echipamentelor teh
nologice. Prin recondiționarea
unor piese și subansamble, de
la începutul anului și pînă
acum s-a obținut o economie în
valoare de circa 25 milioane lei,
'An timp ce cheltuielile pentru
-©condiționare nu însumează de
bit 5.3 milioane lei. (Emilian
Rouă).

•-

urgența nr. 1 in industria construcțiilor de mașini
în cadrul seriei de anchete pe tema pregătirii producției anului
viitor, ziarul „Scînteia" a. publicat recent punctul de vedere al con
ducerii Ministerului Industriei Metalurgice în legătură cu cauzele intirzierii contractării producției de metal. De această dată. în convorbirea
avută cu tovarășul Alexandru NECULA. adjunct al ministrului industriei
construcțiilor de mașini, ne-am propus să relevăm stadiul soluționării pro
blemelor tehnice. și organizatorice ale perfectării contractelor economice
de către unitățile constructoare de mașini.
*

— Tovarășe ministru, semnalele
primite din unitățile din subordinea
acestui minister nu sînt dintre cele
mai bune, o serie de contracte econo
mice nefiind încă perfectate.
— Un element esențial pe care do
resc să-1 subliniez, de la bun început,
este faptul că >in cadrul, ministerului
nostru s-a acprdat oatenție, deose
bită contractării din timp a producției
marfă. Știm bine că numai o bună
pregătire, din vreme, a activității eco
nomice, ne putea da garanția îndepli
nirii importantelor sarcini de plan
care ne revin în anul 1981. Pentru
anul 1981, acțiunea de contractare s-a
desfășurat în; lumina sarcinilor sta
bilite de conducerea:partidului.și sta
tului în luna iulie a.c. Am avut deci
suficient timp pentru a asigura o mai
bună organizare a aprovizionării tehnico-materiale, a pregătirii fabrica
ției, a desfacerii producției.
—. Da, înțelegem., dar așa cum
spuneam, multe întreprinderi re
clamă și acum, cu numai o lună
înainte de începerea noului an, că au
mari greutăți datorită neeohtraatării
producției.
— La ora actuală, pentru prpducțiamarfă destinată pieței interne avem
contracte in proporție de 82,3 la sută.
— Dar această cifră reprezintă o
medie. Sînt și produse la care pro
porția de contractare este mai
redusă ?
— într-adevăr. așa este. Ip această
situație se găsesc anumite categorii
de utilaje tehnologice, unele produse
electrotehnice, precum și o serie de
produse la care contractele se în
cheie direct, fără repartiții, între
furnizori și beneficiari. Dar și la..
aceste produse proporția de contrac
tare depășește 75 la sută.
— In conformitate cu prevederile
legii, contractele economice trebuiau

ASTAZI, răspunsul
ministerului de resort
încheiate la această dată. Deci șt în
privința desfacerii producției in uni
tățile ministerului, dv. este o întîrziere
evidentă. Considerați mulțumitor sta
diul actual al încheierii contractelor,
economice ?
— Avind in vedere condițiile con
crete ale pregătirii producției anului
viitor, considerăm acceptabilă pro
porția de încheiere a contractelor.
Mai ales că ne-am propus să ajun
gem la 94 la sută pînă Ia sl'irșitul pri
mei decade a lunii decembrie. Nu în
cheiem contracte pentru toată producția-marfă, întrucit la unele produse
— cum sint motoarele electrice, rul
menții, organele de asamblare — con
tractarea se face semestrial.
— Cu toate acestea, contractarea
producției este întîrziată. Ce conse
cințe are această întîrziere ?
— Cred că va fi o demarare mai
dificilă a producției anului 1981 la
sortimentele la care contractarea este
întirziată. Dar consider, in același
timp, că în unitățile noastre există
suficiente resurse de recuperare grab
nică a eventualelor răndineri in
urmă în perioada de început de an.

— La ce produse întrevedeți ase
menea dificultăți ?
— Este greu de precizat. Aș dori
să vă mai spun că acordăm o aten
ție deosebită contractării și punerii
in fabricație a unei serii de utilaje
pentru industria alimentară. îndeo
sebi a zahărului, a unor mașini, și
agregate agricole, a utilajelor și in
stalațiilor pentru industria minieră,
a căror realizare are un caracter
prioritar, stabilit de conducerea
partidului.
— Circa 40 la sută din baza ma
terială a planului o reprezintă cooperările interuzinale. Știm că neajunsurile care s-au manifestat in
acest domeniu în anul curent se
datoresc și unei fundamentări mai
puțin realiste a programului de co
operare. Ce va fi in. anul 1981 1
— Planul de cooperare pe anul
1981 între centralele industriale ale
ministerului a fost elaborat încă in
perioada martie-mai a.c. și cuprinde
nu mai puțin de 4 326 poziții. Ne
înțelegerile contractuale au fost so
luționate in perioada care a urmat,
astfel incit la 20 noiembrie a.c. erau
contractate 94,6 la sută din reperele,
subansamblele și ansamblele co
mandate de beneficiari. diferența
pînă la 100 la sută reprezentînd în
general repere pentru care se mai
cer precizări tehnice.
— Ce măsuri s-au luat pentru a
evita in 1981 neajunsurile in desfă
șurarea cooperărilor interuzinale care
au existat in acest an?
— Principalul neajuns cu care
ne-am confruntat in anul 1980 a fost
neintrarea în funcțiune la termen a
unor capacități de producție, in
special în sectoarele calde — turnătorii și forje. Apoi, m-aș opri la
greutățile create datorită aprovizionării neritmice cu unele rrțateriale, cum sînt nisipul de turnătorie,
caolin, feldspat, fontă nouă, fier
vechi, rășini turanice,
electrozi
pentru oțelării și cărămizi refractare.
Pentru 1981 contăm că nu vom mai

tatea celor două parjide. precum și
in legătură cu unele probleme ale
vieții internaționale actuale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.
In acest cadru a fost exprimată sa
tisfacția față de dezvoltarea raportu
rilor de prietenie și colaborare dintre
Partidul Comunist Român și Partidul
Comunist din Mauritius, precum și
dorința de a acționa pentru adîncirea
acestor raporturi în folosul și spre bi
nele celor două partide, țări și po
poare. al cauzei păcii și progresului
în lume.
»
Schimbul de vederi în probleme ale
situației internaționale actuale a evi
dențiat transformările politice, eco
nomice și sociale care au loc în lume,
ca urmare a afirmării tot mai puter
nice a voinței popoarelor de a-și
alege nestingherite calea dezvoltării,
de a trăi libere și independente. în
acest context, a fost evidențiată ne
cesitatea unirii pe plan național și
internațional a tuturor forțelor revo
luționare, democratice, progresiste și
antiimperialiste. in lupta împotriva
politicii de dominație și dictat, pen
tru democratizarea relațiilor interna
ționale. lichidarea subdezvoltării și
instaurarea unei noi ordini economice
mondiale. A fost reliefată importanța
luptei popoarelor din tarile în curs
de dezvoltare pentru înfăptuirea unor
adinei prefaceri pe plan social-econo
mic, pentru apărarea și consolidarea
independenței naționale, pentru dez
voltarea liberă, de sine stătătoare,
potrivit voinței și aspirațiilor lor le
gitime.
în timpul convorbirii s-a relevat că
în actualele condiții internaționale se
impune, mai mult ca oricînd, să se

acționeze in mod ferm pentru reluarea
și continuarea politicii de destindere,
bazată pe respectul independenței și
suveranității naționale, egalității In
drepturi și avantajului reciproc,
neamestecul în treburile interne, re
nunțarea la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța, pentru soluționarea
exclusiv pe cale pașnică, prin trata
tive, 'a tuturor problemelor litigioase,
pentru oprirea cursei înarmărilor. S-a
. subliniat, de asemenea, necesitatea
intensificării eforturilor în direcția
împiedicării amplasării de noi rachete
și arme nucleare pe continentul euro
pean, pentru lichidarea bazelor mili
tare de pe teritorii străine, pentru
crearea unui climat de încredere între
state, menit să favorizeze dezvoltarea
colaborării și cooperării neîngrădite
între toate țările.
S-a relevat că asigurarea securității
în Europa va contribui la îmbunătă
țirea climatului politic in întreaga
lume, la cauza generală a păcii și co
laborării internaționale.
Totodată, a fost exprimată hotărîrea celor două părți de a acționa
pentru întărirea solidarității partide
lor comuniste și muncitorești, a for
țelor revoluționare, progresiste si
antiimperialiste. pe baza respectării
deplinei egalități, autonomiei si
neamestecului în treburile interne ale
altor partide, a dreptului fiecărui
partid de a-și elabora linia politică,
strategia și tactica revoluționară In
conformitate cu condițiile concrete din
propria țară.
întrevederea s-a desfășurat Intr-o
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Cu prilejul „Zilei internaționale de solidaritate
cu poporul palestinian"

Cornelie CÂRLAN

MESAJUL

(Continuare in pag. a IlI-a)

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Președintelui celei de-a 35-a sesiuni a Adunării Generale
a Organizației Națiunilor Unite, RUDIGER VON WECHMAR,
Secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, KURT WALDHEIM

1980. Imagine din cartierul „Traian
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Moment de însemnătate deosebită în afirmarea
răspunderii și inițiativei muncitorești
Partidul nostru acordă o atenție
sporita perfecționării neincetate a
activității sindicatelor, cea mai largă
organizație de masă a clasei mun
citoare, căreia îi sint conferite un
loc și un rol de o deosebită impor
tantă în cadrul sistemului democra
ției socialiste. Un adevărat program
de perspectivă în această direcție il
constituie Tezele Consiliului Central
al U.G.S.R. pentru viitorul congres,
document politic elaborat la inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu și care
poartă, in întregul său cuprins, am
prenta puternică a gindirii. secreta
rului general al partidului, a concep
ției sale cu privire la rolul sindica
telor de a asigura cadrul organizat
pentru ca oamenii muncii să-și poa
tă exercita atît drepturile, cît și obligațiile ce le revin, să participe la
rezolvarea tuturor sarcinilor con
strucției socialiste. Sindicatele au,
așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu la cel de-al Il-lea Con
gres al F.D.U.S , „o contribuție im
portantă la mobilizarea oamenilor
muncii — în calitatea lor de produ
cători, proprietari și beneficiari — la
realizarea prevederilor planului cin
cinal, la soluționarea problemelor de
viață și de muncă ale oamenilor, la
înfăptuirea politicii partidului de ri
dicare a nivelului de trai al poporu
lui". Această idee de,esență revolu
ționară se regăsește pregnant in
Teze, ca temei al principiilor refe
ritoare la participarea directă a cla
sei muncitoare, a tuturor oamenilor
muncii, organizați în sindicate, la
conducerea întreprinderilor și insti
tuțiilor, la înfăptuirea exemplară a
planurilor de dezvoltare economicosocială a țării.
Pregătirile
pentru
Congresul
U.G.S.R. sint inaugurate de adunările

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, a primit, vineri, delegația
Partidului Comunist din Mauritius,
condusă de tovarășul Leetoraj Chundramun, președintele partidului, care,
la invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, face o
vizită în țara noastră.
La întrevedere a participati tovarășul Virgil Cazacu. membru al Comitetulul. Politic Executiv, ssecretar
al C.C. ăl P.C.R.
Tovarășul Leetoraj Chundramun a
mulțumit pentru invitația de a vi
zita din nou România și a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu. con- '
ducerii Partidului Comunist Român
un salut frățesc și cele rrfai bune
urări din partea conducerii Partidu
lui Comunist din Mauritius. Oaspe
tele a dat o înaltă apreciere realiză
rilor remarcabile obținute de po
porul român în edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate, ac
tivității desfășurate de Partidul Co
munist Român, de România socialistă,
de președintele Nicolae Ceaușescu. pe
arena internațională, pentru triumful
cauzei păcii, independentei, colaboră
rii și înțelegerii intre națiuni.
Mulțumind, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a adresat un călduros sa
lut tovarășului Leetoraj Chundra
mun. conducerii Partidului Comunist
din Mauritius. împreună cu urări de
succeș în activitatea pe care o des
fășoară.
în cursul convorbirii, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Leetoraj Chun
dramun au procedat la Un schimb de
vederi privind preocupările și activi-

generale și conferințele sindicale de
dări de seamă și alegeri, care au
început la 25 noiembrie a.c. si vor
dura pină in luna martie a anului
1981. Dezbaterile din cadrul aces
tor forumuri ale democrației mun
citorești, hotăririle ce vor fi adoptate, care vor concretiza. în ra
port cu realitățile din colectivele oa
menilor muncii, principiile înscrise in
Teze, sint menite să contribuie în
mod fundamental la perfecționarea
întregii activități sindicale. Cum se
vor desfășura ? Ce probleme vor fi
analizate? Ce se așteaptă de la aceste adunări și conferințe ? Tova
rășul Aurel. Duca, secretar al
Consiliului Central al U.G.S.R.. care
a. avut amabilitatea să răspundă la
întrebările respective, a subliniat că
toate aceste forumuri sînt menite să
se constituie. în fiecare unitate, in
tr-un cadru eficace de analiză mul
tilaterală și profundă a 'întregii ac
tivități sindicale. Semnificativ este
faptul că elaborarea dărilor de sea
mă și a proiectelor planurilor de mă
suri se va intemeia pe consultarea
largă a marii majorități a membri
lor de sindicat, așa . incit aceste do
cumente să fie cu adevărat emana
ția gindirii și acțiunii colective. De
bună seamă că asigurarea unui pro
nunțat caracter de lucru în cadrul
adunărilor și conferințelor este con
diția primordială a Îndeplinirii
scopului lor, acela de a determina
ridicarea pe o treaptă superioară a
întregii activități desfășurate de or
ganele și organizațiile sindicale, afirmarea puternică a răspunderii și
inițiativei muncitorești.
O primă etapă în desfășurarea
adunărilor generale și conferințelor,
între 25i noiembrie și 25 decembrie
a.c., este consacrată dezbaterilor în

cadrul grupelor, precum și al orga
nizațiilor sindicale pe secții, uzine,
fabrici. Importanța deosebită a aces
tei, etape reiese și din acea prevedere
cuprinsă in Teze cu privire la creș
terea rolului și autorității grupelor
sindicale. Este relevată expres nece
sitatea ca adunările acestora să se
constituie în sesiuni deschise de
lucru ale adunărilor generale ale oa
menilor muncii, să devină cadrul or
ganizat în care cei ce muncesc să
dezbată toate problemele privitoare
la munca și viața lor. sa fie informați
asupra modului în care se îndeplinesc
propunerile făcute și măsurile adop
tate. Cu atît mai mult, in aceste
condiții, organele și organizațiile de
partid au îndatoriri sporite de a spri
jini grupele sindicale în buna pre
gătire a adunărilor de dări de seamă
și alegeri, in elaborarea unor hotărîri
prin a căror înfăDtuire acestea să
devină adevărate tribune de dezba
tere și decizie muncitorească.
De'altfel, îndatorirea organelor si
organizațiilor de partid de a sprijini
buna pregătire a adunărilor de dări
de seamă și alegeri nu se limitează
la grupe ; ea are aplicație în întreaga
structură a sindicatelor. Așa cum se
precizează în Teze, „practic nu există
nici un domeniu al vieții economice
și sociale în care sindicatele să nu-și
spună cuvintul, să nu poată influenta
solutionarea problemelor pe care le
ridică activitatea întreprinderilor, in
stituțiilor, munca și viața oamenilor
muncii". Pornind de la acest fact. în
munca de îndrumare și sprijinire a
sindicatelor de către organele si or-

Adrian VASILBSCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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BACĂU :

O nouă instalație
produce
Pe platforma petrochimică
Borzești a început să producă o
nouă instalație de policlorură de
vinil-emulsie. Atit tehnologia de
fabricație, cit și utilajele sint ro
dul gîndirii și, tehnicii româ
nești. Complet automatizată,
noua instalație va produce anual
o cantitate de circa 25 000 de tone
PVC. Policlorură de vinil-emul
sie va fi utilizată in întregime
la fabricarea pielei artificiale
renunțindu-se la aducerea aces
tui produs din import, ceea ce
va conduce la importante eco
nomii
valutare.
(Gheorghe
Baltă).

Cu ocazia „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul
palestinian", dorese să reafirm, și pe
_ această
_____ ____
cale, sprijinul activ și sentimentele de solidaritate ale României
socialiste, ale întregului popor român față de lupta justă
a ponorului palestinian pentru înfăptuirea drepturilor sale
legitime la dezvoltare liberă, independentă, în cadrul unui
stat național propriu.
Aniversarea din acest an a „Zilei internaționale de soli
daritate cu poporul palestinian" are loc în condițiile in
care în lume s-a produs o încordare puternică a situației
internaționale, se perpetuează și au apărut noi conflicte,
stări de tensiune si războaie, ceea ce creează pericole
grave pentru securitatea, pacea și independența tuturor
popoarelor.
Potrivit poziției sale consecvente. România acționează
neabătut pentru oprirea creșterii tensiunii internaționale,
pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, in
dependență, pace și conlucrare. în acest spirit, conside
răm că in prezent eforturile tuturor statelor și popoarelor
trebuie să fie îndreptate cu toată fermitatea pentru acce
lerarea rezolvării pe cale politică a stărilor conflictuale
și a focarelor de război, pentru solutionarea tuturor pro
blemelor litigioase numai și numai pe calea tratativelor,
pentru asigurarea condițiilor ca toate popoarele să-și poată
concentra forțele pentru dezvoltarea lor economică și
socială.
România militează activ și statornic pentru soluționarea
politică globală a situației din Orientul Mijlociu, care să
ducă la realizarea unei păci drepte și trainice, bazată pe
retragerea Israelului -din teritoriile arabe ocupate în urma
războiului din ■ 1967, inclusiv din Ierusalimul arab, la
rezolvarea problemei poporului palestinian în conformi
tate cu dreptul său la autodeterminare. Ia constituirea unul
stat propriu, la asigurarea independenței, integrității teri
toriale și suveranității tuturor statelor din zonă.
Considerăm că în prezent este imperios necesar ca.
x

NEW YORK
în urma unei largi consultări, să se ajungă la cristalizarea
unei inițiative care să ducă ia crearea unui nou cadru,
a unei noi baze de negociere, sub forma unei conferințe
internaționale, sub egida și cu participarea activă a O.N.U.,
cu participarea tuturor părților implicate in conflict, inclu
siv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei — repre
zentantul legitim al poporului palestinian — a U1R.S.S. șl
S.U.A., precum și a altor state care pot aduce o contri
buție pozitivă la procesul reglementării pe cale pașnică a
situației din Orientul Mijlociu.
Doresc să subliniez și cu acest prilej că România este
convinsă că problema centrală a Orientului Mijlociu o con
stituie asigurarea condițiilor pentru ca poporul palestinian
să-și vadă cit mai curind împlinite aspirațiile sale fi
rești de a trăi în liniște și pace, într-un stat propriu,
independent.
Considerăm că soluționarea globală a problemelor din
Orientul Mijlociu corespunde intereselor popoarelor din
această regiune, ar avea o înrîurire pozitivă asupra în
tregii atmosfere internaționale, s-ar înscrie ca o contri
buție deosebit de importantă la întărirea încrederii între
state. în eforturile pentru asigurarea continuității politicii
de pace, de destindere și de dezvoltare liberă, indepen
dentă, a tuturor națiunilor lumii.
în ce o privește. România va face și în viitor tot ce
depinde de ea pentru a-și aduce contribuția la rezolvarea
justă și trainică a problemelor din Orientul Mijlociu, la
realizarea unei păci globale in această regiune, la înfăp
tuirea drepturilor legitime ale poporului palestinian.
în încheiere. îmi exprim convingerea că Organizația
Națiunilor Unite poate și trebuie să joace un rol tot mai
activ în soluționarea - globală a conflictului din Orientul
Mijlociu. în rezolvarea pe cale politică a. tuturor stărilor
de conflict, in concordanță cu speranțele și așteptările
popoarelor de a trăi intr-un climat de liniște și pace,
de securitate și colaborare internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Republicii Socialiste România

Uneori realitatea cum
plită depășește puterea de
imaginare a tragicului, a
coșmarului celui mai înfri
coșător. Infernul dantesc
pălește în fața documen
tului
neliteraturizat al
unui cutremur, care întoar
ce farmecul vieții spre
haosul primordial. Si poa
te că însemnate detașat
sau cu lamentații ca hronografele și cronicile de
demult, urmașii îndepărtați- nu și-ar putfea da
filozofia cu
seama de
<
care poporul nostru ' și-a
prjvit drama și pierderile
de nemăsurat din zgudui
toarea noapte a lui 4 mar
tie 1977 și și-a refăcut,
și-a reclădit viața și așe
zările cu un eroism civic
exemplar. Cartea de măr
turie ..Durere și eroism"
publicată recent de editu
ra „Eminescu" este tocmai
argumentul acestei filo
zofii. impltcînd durerea
profund trăită de țara în
treagă în deplină condiție

a tragicului și în lucidita
tea eroismului, cu care se
revine repede, eficace și
total la normal.
Gazetărie și literatură
în simbioza lor firească
față de adevărul existen-

a întrunit compasiunea și
rea pagubelor pe Județe, a
ajutorul oamenilor dintre
conferinței de presă acor
și de peste hotarele Româ
date de președintele repu
niei socialiste. Și-este emo- , blicii ziariștilor români și
ționant cum această carte
străini, a ajutoarelor veni
adună semnăturile prezen
te din afară, cu ’ sublinie-'
te în coloanele presei de
rea legitimată de adevăr

Lecția demnității
AL. ANDRIȚOIU

țial vin cu imaginea foto
reportajului și cu puterea
verbului să cuprindă ca
într-un snop faptele in re
latarea lor de profesionis
tul condeiului sau omul
de pe stradă, de supravie
țuitorii care au văzut
moartea cu ochii și de cei
care, din afara zonei ca
lamitate. au venit cu tot
sufletul în ajutorul seme
nilor lor. umanismul care

atunci, de la academician
la ziaristul din orașele
cele mai îndepărtate ale
țării, emoția, și luciditatea
in fața pierderilor mate
riale și spirituale din case
obișnuite, laboratoare de
înaltă specialitate, muzee
de artă, cu popasuri de
film documentar la desti
nul dramatic al marilor
clădiri prăbușite peste sute
de vieți omenești. Insera-

că ajutorul principal și l-a
dat poporul român însuși,
se adună ca razele într-un
cerc, dind cărții autonomie
prin munca de selectare și
armonizare a materialelor
depusă de colectivele de
publiciști. Deși nu inten
ționam să intru în anato
mia cărții, cred că aceste
virtuți trebuie totuși ară
tate tocmai prin sublinie
rea că ..Durere și eroism"

nu este o carte oarecare
despre seism și eradicarea
urmărilor lui, ci o carte a
tării, a gîndirii și simțirii
ei, a acțiunii ei în marea
dramă.
Prezenta partidului nos
tru, a statului, prin coman
damente și stat major hotărîtor, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.
în rezolvarea tragicelor
distrugeri. în reîntoarcerea
la viața normală are in
masivitatea armonioasă a
cărții funcția definitorie a
numitorului comun. Noi
cei care-am trecut prin
toate fazele,. de la ruinele
dezolante la profilurile
stenice ale noilor clădiri,
sîntem martorii acțiunilor
energice și cit mai optlmizate posibil. De la igie
na socială. ce impunea
evitarea epidemiilor prin
eliminarea molozurilor. în
contextul salvării in ex
tremis și adeseori cu pre(Continuare în pag. a IV-a)
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Opinia publică se pronunță ferm
împotriva celor care încalcă normele
moralei noastre și legile țării
Recent, ăm zăbovit cîtăva vreme
prin magazinele „Consignația" din
Craiova. Prima constatare : abun
dența și diversitatea mărfurilor. Atrage totuși atenția și ceva ciudat :
starea și caracterul acestor mărfuri,
fată in față eu specificul magazine
lor „Consignația" (care, cum știm, au
menirea de a pune in vinzare — de
regulă — obiecte folosite, uzate sau
demodate, devenite, pentru cei ce le •
vînd, nefolositoare, dar care ar mai
putea
prezenta,
pentru alții, interes), Am găsit
extrem de multe
produse nou-noute purtînd tot fe
lul de mărci și
etichete străine,
de la radiocasetofoane la cea
suri electronice^
de la creioane
dermatograf
la
seturi de farduri, de la carpete plușate la
eșarfe divers co
lorate. alte și alte
mărunțișuri, mai
mult sau mai pu
țin importante și
costisitoare.
De
unde provin astfel de mărfuri ? Cine
sînt cei cărora le prisosesc și le ofe
ră spre vînzare ? Te mai poți între
ba și cum le-au procurat.
Din păcate, vînzătoarele de la
„Consignația" nu-și pun asemenea
întrebări și, prin urmare, nici nu au
ce să răspundă. „Misterul" se dez
leagă dacă discuți cu oameni pe
care legea i-a împuternicit să veghe
ze asupra sănătății vieții sociale și
care nu de la „Consignația", ci din
alte împrejurări, au ajuns să cunoas
că destule lucruri despre identitatea
și ocupațiile unora dintre furnizorii
de mărfuri pentru acest gen de ma
gazine. „Furnizori" care și-au dobîndit această „calitate" încâlcind le- .
gea și nesocotind normele de convie
țuire socială.
,
— Dar nu este vorba de afaceriști
din locuri dosnice — a tiput să pre
cizeze lt. col. Ion Untaru, șeful ser
viciului economic din cadrul Miliției
județene Dolj — care vindeau la suprapret cîteva pachete de țigări sau
casete străine, ciorapi sau alte asemenea nimicuri ce furau ochii chilipirgiilor numai cu strălucirea ambalajului. Este vorba de indivizi care,
traficînd mari cantități de obiecte diverse, și știind că aceasta contravine legii, au renunțat la „comerțul
stradal", Au descoperit ceva
<
cu
aparență legală : au ocupat rafturile
„Consignației", Desigur, cu produse
procurate pe căi dubioase, Obiecte
cumpărate la preturi uneori derizorii
și revindute cu acte „in regulă", obținînd astfel venituri ilicite.
...loan Dragomir, un tină? de 27 de
ani, de la Combinatul chimic Craio
va, muncind bine, cîștiga bine, ducea
un trai cinstit, demn, liniștit. Singur
o recunoaște. Dar atracția către o
existență mai „plină", bazată pe ve
nituri dobîndite fără muncă, i-a în
tunecat într-o zi judecata, abătîndu-1 de la drumul drept pe care și-l
croise în viață. Din lumea curată a
muncii a pășit în tagma unsuroasă a
afaceriștilor.
— Am cumpărat din Timișoara, de
la diverși inși — mărturisește el — 118
casete străine, citeva radiocasetofoane dintre cele mai arătoase, cea
suri electronice — toate în valoare de
mai multe zeci de mii de lei. O parte
dintre acestea le-am revîndut prin
„Consignația" craioveană.
— De ce ?
— Era mai sigur.
Adică și-a închipuit că „mai sigur"
se va sustrage astfel rigorilor legii
care nu îngăduie traficul ilicit de
mărfuri. Și va ocoli, tot astfel, neplăcuta confruntare cu strada, cu
privirea dezaprobatoare a celor mai
mulți, a ceea ce numim îndeobște opi
nie publică. Drept care putea trece li
niștit pe stradă fără să arunce privi
rile speriate ale păsării de pradă; nici
usturoi n-a mîncat... Și iată-1 acum
în fața instanței judecătorești pen
tru a-și primi pedeapsa cuvenită din
care noi sperăm că I. D. va trage în
vățămintele de rigoare.
Iată și un alt caz. de data aceasta
cu mai multe implicații, cu o „arhi
tectură" ceva mai stufoasă.
Marin Ciupitu (domiciliat în Craiova, strada Silozului, bloc C-6. scara 1, apartament 2) are 66 de ani ;
dar, așa cum se va vedea, n-a
ajuns la „vîrsta înțelepciunii". 11
privesc pe acest om și mă gîndese că dacă l-aș fi văzut in parc
pe o bancă, citindu-și ziarul sau ocupîndu-se de nepoți, aș fi fost tentat
să-mi scot pălăria și să-1 salut cu
respect. Dar nu, el nu e dintre acei
bătrîni venerabili.
— în citeya drumuri făcute la EJrobeta-Turnu Severin — declară Marin
Ciupitu în fața organelor de anchetă
— am cumpărat 31 de ceasuri elec
tronice cu baterii de rezervă, plă
tind pentru fiecare între 600—800 de
lei. Le-am revîndut prin „Consignația" cu 1 400 de lei bucata. N-am
vrut să le plasez decit prin acest
magazin, pentru a fi totul... legal.
„Pentru a fi totul legal" ! Totul,
adică specula, soiosul său afacerism.

La ce și-a folosit el îndelungata experiență de viață ? La a descoperi
viclenia și înșelăciunea, Mai întii
și-a adăpostit necinstitul „comerț1
pe după paravanul „Consignației''.
Apoi a mers mai departe. Din teăma
de a nu atrage asupra sa atentia or
ganelor ce veghează la respectarea
legalității, și-a „asociat", el știe cum,
nu mai puțin de 9 complici care-i de
puneau ceasurile la „Consignația",
între aceștia aflîndu-se un elev de

Trifu încă înainte de a îm
plini virsta de 18 ani. Numai că
manifestind o oarecare precauție,
gestionara de la „Consignația" nu
i-a primit tinărului ceasurile. Bătrinul insă nu l-a... scăpat din mină,
ci l-a „cultivat" cu un pol-doi. după
cum mărturisea tinărul. pină a atins
majoratul, apoi l-a folosit din plin.
La fel și pe fratele acestuia. Mircea
Trifu, în vîrstă de numai 20 de ani.
— Ne mai dădea și nouă cite ceva
cind primea banii
— declară cei doi
organelor de an
chetă. Dar nu
prea mult, cîteva
zeci de lei...
Amăgindu-i cu
cițiva arginți, el
a încercat deci
(și cu cită pre
meditare si per
severență !) să abată viata cîtorva
tineri pe căile
corupției, a făcut
din . ei prozeljH
ai parazitismul! ,.
zădărnicind,
ta
parte, ceea ce iibutise să sădească în sufletul acestor tineri efortul de educație ăl școlii, al organizației U.T.C., al societății. Numai
că și în acest caz, ca și în toate cele
de asemenea' factură, mal devreme
sau mai tîrziu viața ușoară, bazată
pe speculă, pe necinste, iși dovedește
adevăratul chip...
în finalul acestor rînduri se Im
pun citeva întrebări : oare persona
lul „Consignației" de care a fost
vorba nu-și dă seama că ceva nu
este în ordine atunci cînd un individ
vine adesea să vîndă, en-gros. obiec
te ce nu par a fi fost în folosința sa
personală ? Cum de se complac, in
astfel de cazuri, în situația de mijlo
citori „legali" ai unor indivizi certat!
cu legile statului ? De aceea, se cer
luate măsurile de rigoare pentru ca,
și în aceste cazuri, să se pună ca
păt afacerilor oneroase ale unor in
divizi „calificați" în venituri nemun
cite.

Necinstea,
chiar cu „acte în regulă",
tot necinste rămîne

. -i

nico-administrative. Toți cei de față
știu, doar facem parte din același
sector, că noi, la „Electronica", ne
confruntăm cu unele dificultăți, atît
obiective, cît și subiective. Prea
ne-am deprins însă cu obiceiul unor
tovarăși de a le scoate mereu în
prim plan pe cele obiective ca să
fugă de critică și, implicit, de răspunderea lor personală.
A. Matei: Și, aș mai adăuga eu,
prea ne mulțumim ani de zile să-i
ascultăm pe unii luîndu-și în ședințe
niște angajamente grozave, făcînd
niște promisiuni sforăitoare, pe care
însă le cam 'uită imediat ce se ter
mină. ședința...
M. Gherghelaș: ...Căci spirit revo
luționar înseamnă și lupta eu for
malismul, cu practica „bifării" în
niște rapoarte a unor acțiuni fără
un conținut și .o finalitate concretă.
Există, bunăoară, și la noi, la F.R.B.,
. ca și în alte . întreprinderi, inițiativa
„Prietenul noului angajat". La ce se
Experiențe, opinii împărtășite de oameni rezuma
ea, de obicei, în trecut? La
întilnire. cu șeful personalului, care,
ai muncii din întreprinderi bucureștene opină
la urmă, apărea in ochii tine
relor ca... singurul „prieten al nou
lui angajat".' Noi am pornit o ac
țiune hotărită
împotriva tratării
I. Alexe : Uite, de pildă, justifică
„nu se poate" s-a putut: s-a mărit
formale a acestei sarcini, pentru
producția cu 30 la sută, iar impor
rile. La noi, la „Electrbaparataj". cir
transformarea ei intr-o pirghie edu
tul de oțel special tip AS s-a mic
culă o vorbă cu tilc : „Nu sintem fa
cativă de cea mai
*
măre însemnăta
șorat cu 70 de milioane lei valută...
bricanți de justificări, ci de aparataj
te. Iar comuniste ca Elena CodreaRedacția: Fapte ca acestea relie
electric".
nu, maistră la finisajul mecanic, ori
Redacția : După cite .știm, între
fează limpede adevărul că spiritul
Elena Pometcu, brigadieră la ring,
revoluționar, ca întruchipare supe
prinderea și-a încheiat cincinalul ia
au înlocuit formalismul de altădată
31 iulie. înseamnă că...
rioară a combativității comuniste,
al „acțiunilor" menite să fie înscri
I. Alexe : Știu oe:vreți să spuneți :
poate deveni și o importantă forță
se in niște dări de seamă printr-o
înseamnă că au avut ciștig de cauză
materială. 'Cu condiția ca ascuțișul
activitate cotidiană tenace, plină de
nu fabricanții de justificări, ci cei de
său să fie bitie țintit...
căldură omenească, de responsabili
aparataj. N-a -fost însă sintplu. Și
I. Negrea : Una dintre ținte tretate comunistă pentru formarea noi
nici acum nu e. Să vă dau un exem
buie să fie. cred eu. indulgența molor contingente ale clasei munciplu. Pentru reducerea consumului de
liie, împăcarea cu lipsurile și neatoare...
energie în industria prelucrătoare ni
j unsurile.
Redacția: Iată că ne-am apropiat
s-a fixat drept obiectiv să realizăm
mod
Redacția:
La
ce
vă
referiți
în
și de implicațiile educative ale spiun limitator cu- temporizare pentru
concret
?
ritului revoluționar. Mai există pe
evitarea mersului în gol al utilajelor.
I. Negrea: Uitați despre ce e voralocuri mentalitatea că, într-o socie
Bătălia s-a dat, pas cu pas, împotriva
ba.
Prea
ne-am
obișnuit
să
facem
tate
ca a noastră, el este insuflat
mentalității lui „nu se poate", „se
din critică un fel de „protocol", de
oarecum automat de însuși climatul
poate, dar e teribil de greu", „se
„ceremonie", oficiată doar la ocazii
politico-moral și că, prin urmare,
poate, dar ne trebuie cițiva ani" și
festive. Nu mă pot împăca cu ideea
n-ar fi nevoie de eforturi deosebite
așa mai departe. Limitatorul astăzi
că. trebuie să așteptăm niscaiva șe
în această direcție.
se fabrică;..
dințe speciale ca să formulăm o cri
S. Chiru : Primiți și mulțumirile
P. Cristea: Desigur, climatul aces
tică
meritată.
Și
chiar
atunci
s-o
fa

noastre ! La noi, la mecanică fină,
ta politico-moral <bun conducător de
cem in dozaje farmaceutice: atitea
funcționează gu bune rezultate.: și
elan revoluționar", cum îi spunem
părți pozitive,’atitea părți negative.
datorită lui, ca și aplicații altor mă
noi, dascălii, joacă un rol neîndoiel
suri, pe primele nouă luni ale anului
N-am fi ajuns, bunăoară, la situația
nic. Dar nu e nici pe departe sufi
colectivul nostru â e'conomisit o can . ca unui tovarăș de la noi, Vasile
cient. Opinia mea e că, pe acest tăDumitrache, să nu i se mai înmititate de energie cu care s-ăr putea
rîm, nici o lecție, nici o expunere
neze noul carnet de partid dacă or
lucra zece zile...
nu se dovedește atît de eficientă ca
Redacția : O idee începe să prindă
ganizația de bază din care făcea
încredințarea către tineri a unor
parte ar fi luat din timp poziție fer
contur : spiritul revoluționar nu e un
răspunderi concrete care să-i facă
dat imuabil, ci o stare dinamică a
mă. răspicată, față de unele mani
de timpuriu să se confrunte cu greu
conștiinței, care se manifestă in ăiefestări ale sale de crasă neglijare
tățile, să le călească spiritul de dă
a îndatoririlor profesionale și ob
care împrejurare a vieții de zi cu zi,
ruire și abnegație. Un exemplu: la
ștești, ba. chiar și de afacerism.
in confruntare directă, pe barica
liceul „Alexandru Sahia", unde pre
Compromisul, armistițiul cu lipsuri
dele conștiinței, cu manifestările ve
dau științele sociale, in toamna achiului...
le și neajunsurile nu pot avea de
ceasta un număr de 30 de elevi din
cit efecte nocive pentru atmosfera
A. Matei : Eu aș atrage atenția asu
clasele a Xl-a au plecat pentru trei
din colectivul respectiv.
pra unui alt fenomen negativ pe care
luni să facă practica în producție,
O. Taraza: E un adevăr cu atîtmai
sintem obligați' să-1 înfruntăm
in
ca viitori mecanici de utilaje, la Ca
valabil cînd e vorba de cadre inpractica de zi cu zi : comoditatea
nalul Dunăre-Marea Neagră, acolo
călduță, așteptarea pasivă ca soluțiile
vestite cu anumite răspunderi tehunde cunoștințele și priceperea lor
sint mai intens solicitare. Deși unii
părinți au cam dat din colț în colț,
au vrut să recurgă la „certificate
r»
medicale", s-au văicărit, vreau să arăt că tinerii s-au angajat fără ezi
HȚ'';
;Ș
tare în această primă „încercare a
forțelor". Și, după veștile pe care
succese constante, nimic
întorsese lucrurile pe dos
riri, ori ai fost și-ai ră
le-am primit pină în prezent, se află
mai firesc decit să ti se
în atitea rînduri, încît îi
mas un superficial isteț,
pretindă și mai mult. în
venea greu să mai desco
care se pricepe să lase
printre fruntași...
totdeauna și peste tot se
pere ceva demn de luat
impresii bune, ori s-a pe
Redacția: Exemplul acesta stenic
in
seamă.
Pe
de
altă
par

cere mai mult de la cei
trecut ceva, ca o întune
și cu deschidere largă spre viitor
capabili să dea. Or. toc
te. nici timpul risipit in
care a mintii. încît, prac
ilustrează, în fond, cum se poate
mai asta nu-i convenea :
distracții ușoare nu-i mai
tic, nu mai ești în stare
să dea. Se obișnuise dodr
îngăduise să cerceteze
mai grăitor adevărul că spiritul re
de nimic. Singur și-a resă primească
__ „_ă — alții să
scheme, documente, cărți
consolidat pozițiile zdrun
voluționar, ca manifestară concretă
pună osul
c—. la treaba. El,
de specialitate. Ce-ar fi,
cinate, fără nici o inter
a luptei pentru nou, a neîmpăcării
cu
propunerile
lui
și-a zis el, intrat într-o
venție. făcind lăudabile
cu lipsurile și neajunsurile, a voin
previzibilă și inevitabilă
ței dîrze, perseverente de a le in
criză de idei,, să revin la
fringe, devine în tot mai mare mă
primele mele propuneri ?
își amintaa destul de vag
sură un imperativ moral și social al
de soluții'gîndite în pripă
vieții noastre de zi cu zi.
și expuse in ședințe. Im
portant. atunci, se părea
Victor BÎREADEANU
să aibă soluții, pentru
fiecare ședință o soluție,
nu să le și aplice.
Dar „pasiența" nu i-a
mai ieșit. Viața nu vrea
simplu foc de artificii să stea pe loc... Cu propropuneri de îmbunătățire
menit să ia ochii, să aco
a muncii în instituția sa.
punerile din tinerețe, de
pere lipsa de inițiativă și
Din nou, aprecieri meri
practicant, s-a pomenit
de activitate reală, efi
tate. Iată însă că s-a ivit
fără funcție. Exact ca la
cientă.
și întrebarea : cît are să
început de drum. E mîhCu
'
„tehnica"
asta
a
aprecierile
se mențină cu
nit, gîndind la obrazul
astea ? Cîteva luni, mai dus-o mulțumitor vreo
pătat. De la mîhnire. so
cițiva ani, cu mustrări și
mult nu. pînă se constată
ția a cam trecut la ceartă
felicitări, le-a lăsat unora — totuși, funcția asta nu
noi lipsuri : tentația lenei
de gîndire, de „stat așa" impresia că este la curent
era de ici. de colea, și
cu tot ce se petrece mai
era tot mai puternică, se
nici de stricat nu strica.
important în meseria sa,
croniciza, în contradicție
Tot căutînd un nou sis
flagrantă cu sarcinile de a ținut conferințe și a
tem de redresare, omul a
dat interviuri... Mai greu
serviciu. „Cînd va fi să fie.
era cu practica, mereu se
descoperit cu totul altce
tot eu am să fac alte pro
iveau situații agasante,
puneri de redresare a si
va. a descoperit că are
tuației. Aici e marele se
neajunsuri — și astea toapatruzeci și șapte de ani.
cret...". Trecînd la o ana , te tocmai cînd dorul de
Dat să lucreze alături de
liză temeinică, ideea unui
far niente se accentuase, absolventi-practicanti. se
sistem riguros, gîndit. de
în acei puțini ani de apli
străduiește din răsputeri
propuneri periodice „ca să
care a „sistemului" său,
să pară mult mai tînăr.
fii văzut" l-a cucerit ;
socotit
imbatabil,
făcuse
dacă muncești bine toț
Nicolae TIC
atîtea propuneri concrete.
timpul, și-a zis. dacă obții

Nu există domeniu, nu există tărîm
al existenței noastre cotidiene unde
spiritul revoluționar să nu-și găsească
întruchipare in fapte, care, adunate
la un loc, alcătuiesc acel mod de a
gîndi și a trăi specific societății
noastre. în inimă și in cuget. în vorbă
și in faptă, spiritul revoluționar se
dovedește a fi un dinamizator al
t energiilor, un propulsor al dăruirii
, generoase spre binele obștii. Și, pre
tutindeni, purtătorii acestui spirit, cei
care ii dau -- și trebuie să-i dea în
tot mai mare măsură — consistența
materială a realității de zi cu zi sint
comuniștii. Adică acei oameni care,
așa cum sublinia tovarășul NICOLAE
C’EAUȘESCU la plenara din octom
brie a C.C. al P.C.R.. „au îndatoriri
mai mari pentru că. fiind revoluțio
nari, și-au asumat in mod conștient
răspunderea de a lupta și a milita
pentru o orinduire nouă, mai dreaptă,
mai bună".
în timpul desfășurării prezentei
mese rotunde despre spiritul revo
luționar in zilele nogștre mi-a reve
nit stăruitor in amintire sugestiva cu
getare aforistică a lui G. Călinescu :
„Cei care nu cunosc sudorile muneji,
n-au nici tăria luptei". , Și aceasta
deoarece — in pofida diversității fi
rești a unghiurilor de Vedere din
care a fost privită problema pusă in
dezbatere — un laitmotiv l-a consti
tuit necesitatea practică, concretă ca
„tăria luptei" să se verifice zilnic prin
„sudorile muncii".
Au participat la „masa rotundă" re
prezentanți ai unor organizații de
partid din sectorul 2 al Capitalei :
Stelian Chiru și Ion Negrea, secretar
și secretar adjunct ai comitetului de
partid al întreprinderii de mecanică
fină ; Maria Gherghelaș, secretara co
mitetului de partid al Filaturii româ
ne de bumbac ; Aurel Matei, șef de
brigadă montaj la întreprinderea
„Aversa"; Octaviana Taraza, secre
tar adjunct al comitetului de partid
al întreprinderii „Electronica"; Janeta Zaharescu și Pantazi Cristea, pro
fesori de științe sociale la liceul in
dustrial „Alexandru Sahia"; Ion
Alexe, propagandist la „Electroaparataj".
J. Zaharescu : Nu știu, poate și
altor profesori sau propagandiști ii
se întimplă la fel. dar senzația mea
e că la lecțiile de istorie și educație
cetățenească sau la orele de dirigenție, atunci cind vine vorba despre
spiritul revoluționar, practica cea
mai obișnuită, metoda cea mal des
folosită constă in a-1 explica si ilustra
prin exemple din trecut, prin fapte
din perioadele de încleștări directe, pe
baricade...
M. Gherghelaș : Tentația pornește
din faptul că in astfel de momente
istorice taberele erau strict delimi
tate. față in față, lupta era deschisă,
care pe care, totul se infățișa clar,
in alb și negru, ca pe o tablă de șah...
Redacția : Firește, așa e, dar pro
blema asupra căreia vă solicităm

Omul acesta se mindrea
fată de intimi, cu prilejul
vreunei petreceri de fami
lie, că a descoperit o tac. tică „imbatabilă" de men
ținere pe plan profesional,
dar și social (cu referire
la răspunderi, funcții etc.).
Instruit, cu diplome de
merit, pînă pe la treizeci
de ani făcuse dovada ca
pacităților sale, prevăzindu-i-se frumoase perspec
tive. Numit in funcții de
mai mică răspundere la
început, care să-i îngă
duie acumularea de expe
riență, a dat satisfacții
depline, Aprecierile fa
vorabile, meritate, l-au
făcut insă să-și piardă
capul. Se simțea „tare",
de neinlocuit și a început
să bată pasul pe loc. mul
țumit de cît făcea, deși
nu mai făcea mare lucru,
vorba ceea, „timpul tre
ce. leafa merge...". Și văzind că-i merge, și-a zis:
„N-are rost să mă con
sum ca alții, prefer să
stau așa.„“.
După o perioadă de
„stat așa". într-o dulce
inerție, in afara unor ac
țiuni importante, a iniția
tivei. s-a ales cu aspre
mustrări. Citeva zile, chiar
s-a temut că va fi înlătu
rat din funcție (și nu era
prea departe de adevăr).
Nu la bani și alte avan
taje se gîndea. ci la obraz:
e neplăcut să fii dat pe
margine, după ce ți s-au
prevăzut frumoase per
spective.. Naște nedume----------------- - -----------------

atenția este de ă descifra împreună
semnificațiile concrete, practice ale
spiritului revoluționar în condițiile
noastre de azi. Care sînt acele feno
mene negative împotriva cărora parti
dul canalizează spiritul revoluționar
pe „baricadele morale" ale prezen
tului ?
I. Alexe : După părerea mea, pe
primul plan se află ceea ce Nicolae
Labiș numea atît de sugestiv lupta
cu inerția. Adică bătălia de zi cu zi
cu rutina în gîndire și în faptă, cu
spiritul conservator, cu atmosfera
stătută de automulțumira, care con
damnă inevitabil la stagnare. Numai
că astăzi inerția, automulțumirea se
prezintă sub alte înfățișări și de
ghizări decît altădată...
Redacția : Poate veți încerca să ex
plicați mai bine ideea, s-o exempli
ficați...

să pice, cum se zice, pară mălăiață.
Dacă se poate, eventual, din... import.
Iar importul, așa cum știm, inseamnă
credite, creditele aduc dobinzi, adi
că noi poveri și greutăți.
Redacția : Probabil că aveți în vederș o situație concretă...
A. Matei: Firește. La noi, la „Aversa", anul trecut s-a pus problem
ma ca turnătoria de oțel să-și sporească producția cu o treime, pe aceleași spații.
... cu aceleași
. capacități
și. în plus, reducînd ■ importul la oțeluri speciale. S-au găsit unii să
înalțe din umeri, vorba tovarășului
Alexe, că „nu se poate", că „e greu",
mă rog, tot alaiul de văicăreli. Co
muniștii de la turnătorie nu s-au
dat bătuti, ci au găsit argumente
convingătoare ca să demonstreze nu
numai că „trebuie", dar și că „se
poate". Și uite că ceea ce părea că

Viața nu vrea
să stea pe loc...

18 ani. un student în ultimul an al
facultății, alții și alții, mai tineri și
mai vîrstnici. Bătrînul speculant
și-a umplut într-un timp record bu
zunarele cu aproape 40 000 lei. Iar
acum, după ce oamenii cinstiți, ală
turi de care ar fi fost normal să
ducă o existență care să-i permită
să-i privească în față, îl arată lumii
cu adevărata sa înfățișare, stă cu
capul în piept și imploră să nu i se
facă „publicitate".
Bătrînul ipocrit ar vrea să-și păs
treze mai departe masca trandafirie.
Nu-i putem îndeplini rugămintea.
Dimpotrivă, vom spune despre el
adevărul pină la capăt. Pentru că, la
vîrsta cînd ar fi trebuit să-i învețe
pe tinerii din preajma sa drumul
drept în viață, Imbogățindu-i cu po
vețele muncii și ale cinstei, el a de
venit, dimpotrivă, un propovăduitor
al răului, un „dascăl" al necinstei.
Pentru atingerea țelurilor sale spe
culative, bătrînul l-a prins în tenta
culele afacerismului pe Marian

Nicolae PETOLESCU

Cuvîntul cititorilor
Un puternic și larg
ecou au stîrnit în rîn
durile cititorilor noștri
anchetele publicate in
cadrul ciclului „Cu
toată fermitatea îm
potriva celor care în
calcă normele moralei
noastre și legile tării";
o atestă marele număr
de scrisori primite la
redacție prin care ce
tățeni de cele mai di
ferite profesii, femei
și bărbați, tineri și
vîrstnici, își exprimă
indignarea civică fată
de faptele scoase la
iveală, îndreptățită re
voltă împotriva men
talității parazitare ce
generează
nemunca,
expedientul, huliganis
mul. precum și decizia
temeinic reliefată de a
contribui, fiecare după
forțele sale, la mobili
zarea opiniei publice
spre a da ripostă ori
cărei abateri de la im
perativele
legalității
socialiste și Codului
etic comunist.
Factorul
coagulant
. al acestei stări de spi
rit sînt fermitatea,
hotărîrea, intransigen
ța. Sub semnul ace
leiași cerințe funda
mentale se situează și
reproșurile pe care
unii dintre autorii
scrisorilor le adresea
ză unor foruri respon
sabile care, o bună
perioadă de vreme, au
tratat această proble
mă cu oarecare tole
rantă. îngăduind prin
sentințe prea „blajine"
— mergîndu-se une
ori la un fel de abuz
de condamnări forma
le „cu executarea la
locul de muncă"
perseverarea tmor infractori înrăiti pe căi
lăturalnice legii, proli
ferarea unor manifes
tări incompatibile cu
climatul etic al socie
tății noastre. Tovară
șul Grigore Lungu, în
numele unui grup de
muncitori din atelie
rul mecanic al Fabri
cii de sticlărie din
Turda, județul Cluj,

formulează justificate
critici la adresa celor
care — sub acoperirea
„formulei" «Nu există
pădure fără uscături»
— adoptă o atitudine
molîu-resemnată. lip
sită de combativitate.
Nu putem să nu fim,
în același timp, de acord cu propunerea
muncitorilor turdeni ca
la judecarea unor in
fracțiuni săvîrșite de
adolescenți sau tineri
— unii dintre ei pină
mai ieri pe băncile șco
lii — să fie chemați
(„în rîndurile publicu
lui spre a avea meri
tate scrupule și remușcări") și cei care au
răspuns de educarea
respectivilor infractori
dînd societății noastre
nepermise
rebuturi
morale. Alți cititori —
cum sînt Theodor Lificiu din Vaslui, str.
Republicii nr. 50, sau
Adrian Blaț. din Bucu
rești, șos. Mihai Bravu
3, bl. 3, et. 5, ap. 137
atrag atentia. pe bună
dreptate, asupra rolu
lui educativ esențial al
părinților, ca si al to
varășilor de muncă.
„Responsabilitatea eti
că pentru cei ce alu
necă pe panta unor apucături greșite este,
de multe ori. cu impli
cații mult mai ample
și mai grave decît apare la prima vedere",
adaugă tovarășul Lificiu.
Socotim vrednică de
toată atenția, în acest
context, scrisoarea co
respondentului Nico
lae Maroga, tehnician
la întreprinderea craioveană
„Electroputere". care, pornind de
la un caz petrecut re
cent într-o familie pe
care o cunoaște (o
elevă, după ce a fost
violată de niște tineri
în stare de ebrietate,
a fost obligată de pro
priii ei părinți și shb
amenințările
brutale
ale uhuia dintre huli
gani să-1 ia în căsăto
rie chiar pe... respecti-

vul. ajutindu-1 astfel
să șe salveze de puș
cărie. fără a forma
insă o căsnicie dura
bilă), ajunge la con
cluzia — pe care o con
cretizează intr-o pro
punere legislativă —
de „a se elimina din
Codul
penal
acea
prevedere pentru vic
timă care oferă celui
«ce se face vinovat de
o asemenea mîrșăvie
posibilitatea legală de
a scăpa de inseși... ri
gorile legii".
O trăsătură defini
torie a tuturor acestor
scrisori este sentimen
tul răspunderii cetă
țenești pentru cultiva
rea înaltelor trăsături
morale ale societății
noastre, pentru reali
zarea in toate colecti
vele de muncă. în toa
te școlile și instituțiile
a unui climat de fer
mitate și intransigen
tă morală fără fisuri,,'
care să facă imposibi*/
lă apariția unor ase- "
menea fenomene, iar
dacă totuși se ivesc,
să le curme prompt și
fără
menajamente.
Sau așa cum se expri
mă profesorul Florea
Catan din Alexandria,
str. Carpați 27 — și, în
cuvinte asemănătoare,
..minerul Petre Pretorian din Petroșani —
„Cultul muncii a dă
ruit harnicului popor
român toate realizările
cu care se mîndrește
azi și din acest cult,
transformat în ax vi
tal al existenței noas
tre. în formulă defini
torie a devenirii noas
tre, în modul nostru
cotidian de viață, avem
datoria să facem prin
cipalul
antidot
al
mentalităților lipsite
de contingență cu co
mandamentele societă
ții noastre și mai ales
un vaccin preventiv
de ordin moral împo
triva oricărei atitudini
de încălcare a legii
sau de pasivitate față
de încălcarea legii
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Un procent pentru care trebuie să acționăm

REPERELE CALITĂȚII:

permanent, Ia fiecare Ioc de muncă!

concepție avansată, disciplină tehnologică,
responsabilitate muncitorească
Indiscutabil. despre vrednicia și
capacitatea creatoare a colectivului
de oameni ai muncii de la întreprin
derea de mașini electrice din Bucu
rești se pot spune foarte multe lu
cruri remarcabile. Dar despre activi
tatea sa rodnica din acest an și pe
ansamblul actualului cincinal vor
besc, înainte de toate, faptele, suc
cesele obținute in producție. Iar
unul dintre aceste succese il consti
tuie ritmul rapid de înnoire și mo
dernizare a producției. Practic, la
ora actuală, unul din două produse
a fost asimilat in fabricație sau mo
dernizat in anii actualului cincinal.
Numai in 10 luni din acest an aici
au fost introduse in fabricație 62 de
produse noi, toate concepute și reali
zate la nivelul normelor de calitate
existente pe plan mondial.
— Faptul că produsele pe care le
realizăm sint in oonformitate cu
normele și standardele internaționa
le, la nivelul celor mai bune produ
se similare fabricate in alte țări
dezvoltate economic — remarca ing.
Nicolae Gavriliu, șeful atelierului de
cercetare-proiectare ' mașini de cu
rent alternativ — creează premise ca
ele să fie competitive și. că atare,
solicitate de o serie de firme străi
ne chiar de la primele loturi de fa
bricație.
Da. calitate mereu mai înaltă în
seamnă competitivitate, o recunoaș
tere unanimă — in țară și peste
hotare — a nivelului tehnic înalt al
produselor fabricate în această uni
tate. de numele căreia sint legate
“tiuite din succesele obținute pe pia
ță mondială de industria româneas
că constructoare de mașini. De fapt,
unul din „secretele" realizărilor re
marcabile ale întreprinderii bucureștene în domeniul exportului — de
pășirea planului la export, an de
an. devenind aici o adevărată tradi
ție — îl constituie tocmai efortul
creator statornic al colectivului său
pentru asimilarea in fabricație a
unor produse de înalt nivel calita
tiv. cu parametri tehnico-economicl
ridicați. O dovedește. intre altele,
faptul că marca întreprinderii a de
venit tot mai mult o garanție pen
tru partenerii din peste 40 de țări :
U.R.S.S., S.U.A., Cehoslovacia. R.D.G.,
Italia ș.a. Iar cea mai recentă do

vadă o constituie noua serie de mo
toare antigrizutoase pentru industria
minieră, produse cu parametri teh
nici și economici la nivelul celor
mai bune realizări din acest dome
niu pe plan mondial.
Numai in acest ari, prin asimilarea
în fabricație a unor produse care se
importau. întreprinderea a contribuit
la diminuarea efortului valutar al
tării cu peste 80 milioane lei valu
tă. Ciclul cercetare-producție de sc
rie se situează aici, în medie, intre
un an, un an și jumătate. Prompti
tudine care se regăsește și in capa
citatea acestui colectiv, de a livra o
serie de comenzi intr-un termen de

— Este o excepție, de regulă nu
sint probleme cu calitatea, capotelor.
— Și este firesc să apară aseme
nea situații de excepție, cum le nu
miți ?
— Nu. însă mai întîi a trebuit să
ducem la mătriterie. pentru reconditionare, dispozitivul de formare
de la mașina pe care se realizează
capotele, apoi a intervenit o defec
țiune mecanică ; ba, citeodată, ne
mai lipsește și tabla. Toate aceste
greutăți .duc la o producție in asalt
și calitatea mai suferă.,.
Iată, așadar. ,un mod ciudat de a
te justifica cu... greutățile pe care ți
le creezi in mare parte singur. Pentru că eliminarea neajunsurilor enumerate de tovarășul Tudor lancu
poate și trebuie să fie soluționată
de conducerea secției și a întreprin
derii. Mai mult, ele puteau fi preintimpinate printr-o intervenție promptă. Desigur, situația expusă poate
să pară nesemnificativă. Nu este insă
un caz izolat. Și, cum se știe, pică
tură cu picătură se face balta mare :
numai in 10 luni din acest an. rebu
turile și remanierile au „consumat"
circa 8 milioane lei din veniturile
întreprinderii.
Indiscutabil, este remarcabilă am
biția sănătoasă, muncitorească a co
lectivului de a nu admite ca nici un
produs să treacă „pragul" montajului
dacă nu corespunde tuturor parame
trilor calitativi. Dar volumul rebutu
rilor și al remanierilor reprezintă un
..balast" mult prea costisitor in efortul
de materializare a acestei hotăriri
lăudabile. Insistăm asupra lor de
oarece in cauză nu este un colectiv
„in formare", care nu cunoaște exi
gențele producției de înaltă calitate.
Dimpotrivă, repetăm, harnicul co
lectiv ai acestei întreprinderi a do
vedit că este capabil să realizeze nu
mai produse cu înalti parametri tehnico-calitativi. Și este capabil să elimine grabnic neajunsurile care fac
în prezent, ca această înaltă calitate
a producției să se obțină cu un efort
financiar și de muncă suplimentar.
Cu cit vor fi eliminate mai repede
aceste neajunsuri, cu atît mai mari
vor fi resursele de creștere a efi
cientei economice — așa cum o cer
interesele colectivului întreprinderii,
ale economiei naționale.

Am adresat mai multor muncitori,
tehnicieni și ingineri din întreprin
dere întrebarea : cum explicați suc
cesele obținute în domeniul calității?
Răspunsurile au fost unanime : con
cepție avansâtă, organizare, califi
care, disciplină tehnologică. Iată,
așadar, parametrii intre care se în
scriu eforturile acestui colectiv pen
tru o calitate înaltă a produselor,
pentru eficiență. Parametrii firești
ai producției moderne, parametrii
care trebuie să guverneze activitatea
de zi cu zi a fiecărui colectiv. în caz
contrar... Dar să dăm cuvîritul fap
telor.
Sintem in atelierul montai, hala

La întreprinderea de mașini electrice
din București
4—5 luni de .la contractare, termen
asigurat de puține firme din lume.
— Concomitent cu îmbunătățirea
permanentă a parametrilor tehnici ai
produselor — ne spune ing. Con
stantin Giurgiu, șeful comparti
mentului de control tehnic al
calității producției — un accent
deosebit este pus și pe redu
cerea consumului de materii prime
și materiale. Este un lucru elemen
tar că. pentru a fi competitiv, tre
buie să fabrici produse de calitate
și, totodată, să le realizezi cu o înal
tă productivitate a muncii, cu chel
tuieli de producție cit mai mici.
Intr-adevăr, sint cerințe care se
regăsesc pregnant în preocupările
de zi cu zi ale oamenilor din secții
și ateliere, și în ansamblu, in rezul
tatele obținute pină acum de colecti
vul întreprinderii. Bunăoară, prin
reproiectarea
motoarelor
pentru
transport uzinal de 5 kW, consumul
de cupru a scăzut cu 8,5 kg pe fie
care produs : la motoarele de 30 kW
pentru mașinile, de extrudare mase
plastice economiile însumează 53 kg
la fiecare motor, iar la motoarele de
55 kW pentru mașini-unelte acestea
se ridică la 70 kg cupru la fiecare
mașină.

100. Zeci de mașini electrice așteap
tă să fie finalizate, dar nimeni nu
le bagă în seamă.
— Nu avem capote, iar cele care
sint nu corespund calitativ, au ondulații — ne lămurește maistrul
Ștefan Bănică.
—• De unde primiți capotele ?
— De la secția 1.
— De ce nu luați legătura cu această secție să remedieze defec
țiunile ?
— Am luat legătura cu ei. am
chemat și pe tovarășul director, și
pe șeful controlului de calitate, dar
in zadar. Am mai remediat noi o
parte din capote, insă aceasta în
seamnă un volum suplimentar de
muncă și rămîne montajul în urmă.
Ce-i drept. mașinile pot funcționa
foarte bine și cu capote cu ondulații.
dar este păcat ca pentru un lucru
minor, care ține de aspectul produ
sului, să ne scadă prestigiul.
Are dreptate- maistrul Bănică.! Ca
multi alti muncitori din întreprinde
re, el cunoaște exact dimensiunile și
implicațiile lucrurilor așa-zise. de
obicei, minore. Le cunoaște și nu se
poate împăca cu ele. Să revenim insă
la capote. Ce părere are tovarășul
Tudor lancu. șeful atelierului con
strucții metalice ?

REDUCEREA
cul%

a ponderii
cheltuielilor
materiale
în produsul social

!
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CITA CĂLDURĂ SE RISIPEȘTE PRIN TURNURILE DE RĂCIRE
A APEI

(în tone de combustibil convențional pe an)
Cantitatea

In unitățile ministerelor

1. — industriei chimice
2. — industriei metalurgice
3. — economiei forestiere și materialelor
de construcție
4. — minelor, petrolului și geologiei
5. — transporturilor și telecomunicațiilor
6. — industriei construcțiilor de mașini
7. — agriculturii și industriei alimentare

2 183 000
1 763 100
86 300
13 700
3 900
(nu a răspuns)
(afirmă că nu are
asemenea unități)

Total : 4 050 000
Precizăm Insă că datele sînt incom
plete. Resursele secundare de acest
tel sint mult mai mari. Și aceasta
pentru că Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini nu a răspuns la

investigația ÎNCERC, deși are nu
meroase unități mari cu turnuri de
răcire, iar Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare a răspuns că
nu are asemenea unităti, deși se știe

Cantitatea de căldură evacuată
in atmosferă prin turnuri de răcire
(in echivalent
Număr de apartamente
ce pot fi incălzite
tcc/an)

Galați *
Turnu Măgurele
Piatra Neamț
Slobozia
Tirgoviște
Curtea de Atgeș
Hunedoara *
Reșița *
Slatina
Oțelul Roșu
Călan

I 030 750
736 450
370 300
222 150
166 600
148 600
193 400
75 000
71 800
38 250
25 000

\
)

• 3 ÎNTREPRINDERI DE
i
MAȘINI-UNELTE CU
i
0 PRODUCȚIE TOTALA
- DE 2 MILIARDE LEI
fondul de dezvoltare \
• 2 FABRICI INTEGRATE
economico-socială
7
DE ȚESĂTURI CU CITE
1500 LOCURI DE MUNCA
• 4 SPITALE
• 100 GRĂDINIȚE
« 15000 APARTAMENTE

Cum este depozitată și păstrată recolta acestui an ?
Se cunoaște cîtă muncă, cită ener
gie sînt încorporate într-un bob de
porumb. De asemenea, se știe ce va
loare nutritivă are, imediat după re
coltare. Că aceasta hu se menține in
tactă pinâ in momentul furajării ani
malelor decit dacă porumbul e con
servat cu cea mai mare atenție, iar
nu e o noutate. Ar mai fi de adăugat
că și in ce privește păstrarea, de
cînd se cultivă porumbul Ia noi, in
afară de cantitățile mereu mai mari
care trebuie înmagazinate, 11-au apă
rut prea multe lucruri noi. De vreme
ce așa stau lucrurile, de ce unii în
țeleg .că și-au făcut datoria numai în
momentul în care au jius producția
la adăpost în cele mai bune condiții,
iar alții nu ?
Un raid prin pătulele citorva uni
tăți agricole din județul Ilfov avea
să demonstreze că acolo unde mun
cesc buni gospodari știuleții de po
rumb sint sănătoși, iar boabele — aur
curat, fără pată. Și o pată pe bob
înseamnă deprecierea valorii nutri
tive. Cum procedează cooperatorii din
Alexeni ? N-au făcut nimic deosebit,
ci ceea ce știau din fnoși-strămoși :
au lucrat cu grijă, au depănușat po
rumbul, au înlăturat, mătaseal l-au
așezat in pătule curate și l-au aco
perit. Frumos aliniate, la capătul fie
cărui patul citim pe tăblițe : hibri
dul. cantitatea, umiditatea la încăr
care și la diferite perioade.
— Din experiența noastră din anii
trecuți, cînd ni s-au stricat cantități

mari de porumb, am învățat ce pa
gube aduce obiceiul „pune-I acolo,
cum o fi
ne-a spus medicul ve
terinar Tică Stere de la complexul
zootehnic din Alexeni. într-adevăr,
în cele două puncte de depozitare,
din comunele Alexeni și Ion Roată,
3 000 de tone de porumb destinate
complexului de porci erau bine păs
trate. în curtea cooperativei, alte 950

Raid în unități
din județul Ilfov
de tone de porumb pentru schimb de
samința.și drepturile cuvenite coope
ratorilor erau depozitate provizoriu.
Am cercetat, cu riscul de a fi soco
tiți de gazde circotași, patul cu patul
cu doi specialiști in materie : tovarășii
Grigore Bajotă, director adjunct, al
I.V.C. Ilfov, și Mihai Zincă, șeful
silozului din Urziceni. Concluzia? Ni
mic de reproșat, ba dimpotrivă. „Pro
ducția a fost bună — ne-a spus tova
rășul Constantin Dumitrescu, pre
ședintele ’C.A.P. Alexeni. Am dat
peste plan la fondul de stat 600 tone
de porumb". Precizăm : de cea mai
bună calitate.
•
Cooperatorii din Girbovi au un sec
tor zootehnic puternic. L firesc să-și
asigure o bază furajeră corespunză

225 500
161 150
81 000
48 600
36 450
43 500
4 235
16 400
15 700
8 400
5 450

*) Orașele respective dispun de căldură de Ia rețele de termoficare
Deși apa reziduală de la turnurile
de răcire nu are. după cum se știe,
o temperatură mai mare de plus
30—40 grade, cercetătorii dinTNCERC
au abordat problema recuperării căl
durii acesteia cu ajutorul pompelor
termice. Ele ridică in condiții econo
micoase temperatura agentului ter
mic la 65 de grade. Calculele arată
că o gigacalorie livrată.de o centrală
termică cu cărbuni costă circa 200 de.
lei, iar una obținută de la o centrală
de recuperare — 120 lei. Și investiția
specifică este mai mică la centralele
de recuperare a căldurii.
în scurt timp, asemenea centrale
vor putea intra in funcțiune deoa
rece in anul viitor vor fi rea
lizate primele pompe termice.
Este vorba de pompa termică cu
compresor — rod al colaborării din
tre ICEMENERG și ICPIAF din
Cluj-Napoca — și de pompa termică
cu absorbție — realizare a colabo
rării dintre catedra mecano-energetică a Institutului politehnic din lași
și Combinatul de fibre sintetice din
Iași. O singură pompă termică cu
compresor ar putea furniza căldura
necesară pentru 120 de apartamente,
iar o singură pompă termică cu ab
sorbție ar putea alimenta cu căldură
500 pină la 1 008 de apartamente.
După cum se vede, cercetători și
proiectanți pasionați din diferite cen
tre ale țării și-au unit eforturile și
au conceput echipamente de recupe
rare a căldurii de cel mai malt ni
vel. unele competitive pe plan mon
dial. altele adevărate premiere in
tehnică. Deși nimeni nu ridică vreo
obiecție împotriva noilor aparataje
și instalații de recuperare a căldu
rii — ar fi și greu, ținind seama de
performantele lor și situația energe
tică — aplicarea lor pe scară largă
este tărăgănată.
De înlăturarea piedicilor, mai mult
sau mai puțin obiective, ce stau în calea
folosirii resurselor neconvenționale
de energie trebuie să se ocupe, ope
rativ și cu toată răspunderea, foru
rile de resort ale unităților, ministe
rele implicate.
Timpul nu așteaptă ! Cantități
uriașe de căldură, in valoare de mul
te milioane de lei. se pierd zilnic
prin turnurile de răcire si prin in
stalațiile de ventilație ale halelor.
Drumul de la concepția finalizată în
echipamente bune pină la aplicarea
lor in practică poate si trebuie să
fie mult scurtat.

AI. PLA1EȘU
Nota redacției : Asupra altor cer
cetări, experimentări și realizări in
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INTR-UN BOB DE PORUMB
SÎNT MULTI STROPI DE SUDOARE...

CĂLDURĂ PENTRU 600 000 DE APARTAMENTE

Denumirea localității

UN SPOR DE
VENIT NAȚIONAL
DE

43,4 MILIARDE LEI

fr-un mare număr de localități in
dustrializate. cantitatea de căldură
reziduală permite aprovizionarea cu
căldură și apă caldă nu numai e în
tregii populații din aceste localități,
ci și din cele învecinate, pină la o
distanță de 10—15 kilometri. Deci se
deschide perspectiva ridicării confor
tului unor localități rurale, a amena
jării și extinderii pe mari suprafețe
a unor noi sere. Datele din tabelul
de mai jos sint concludente in acest
sens :

că fabricile de amidon, dextrină. ulei,
furfurol etc. funcționează cu turnuri
de răcire.
Din investigația incompletă făcută
de institutul amintit rezultă că. in-

ECHIVALEAZĂ CU
construcția
unor obiective
economice și
social-culturale:

I
i
|

care acum încălzește... atmosfera
cu plăci ondulate, cu tuburi termice,
coșuri cu pereti-membrană pentru re
cuperarea căldurii de la instalațiile
termice industriale, pompe termice
cu absorbție cu bromură de litiu —
pentru diferite capacități și condiții
de lucru.
Pentru realizarea intr-un timp
scurt a unui număr cit mai mare de
echipamente de recuperare a căldu
rii. ÎNCERC a colaborat cu institute
de invățămint superior, ca Institutul
politehnic din Iași și Universitatea
din Brașov, institute de cercetări.
cum sint ICEMENERG — Institutul
de cercetări și modernizări energetice. ICPAIUC — Institutul de cercetare și proiectare de aparataj pentru
instalații și utilaje pentru construc
ții ș. a.
O investigație sumară, departe de
a fi completă, arată că in țara noas
tră se evacuează din hale intr-o oră
citeva sute de milioane mc de aer
viciat conținind căldură reziduală și
că. folosind recuperatoare, se pot eco
nomisi multe zeci de mii de tone de
combustibil.
— V-am vorbit mai înainte — sub
liniază
conducătorul
colectivului
amintit — despre recuperatoarele de
căldură din hale, pentru care punem
la dispoziție soluții elaborate de mai
multi ani, fiindcă instalațiile sint re
lativ simple, nu implică mari inves
tiții și pot fi realizate de indată.
Ne-am preocupat insă și de o sursa
mult mai importantă de căldură re
ziduală, care va permite Încălzirea și
livrarea apei calde pentru intregi
cartiere și chiar localități, in multe
zone ale țării. Este vorba de căldura
reziduală din apa dc la turnurile industriale de răcire. Pe baza unei in
vestigații ia ministerele economice
am aflat că numai unitățile a cinci
dintre ele — industria chimică, me
talurgică. mine și petrol, transporturi-telecomunicații. economia fores
tieră și materiale de construcții —
aruncă prin turnurile de răcire, așa
cum rezultă din tabelul de mai jos,
căldura reziduală echivalentă cu
peste 4 milioane t.c.c/an sau cu circa
3 milioane tone de țiței, respectiv
aproximativ a cincea parte din pro
ducția de petrol a țării, din care o
bună parte poate fi valorificată.

150000 TELEVIZOARE
150000 RADIORECEPTOARE
150000 FRIGIDERE
50000 AUTOTURISME
150000 BICICLETE
15U000 GARNITURI

i

Ilie ȘTEFAN

Există, în acest sens, soluții tehnice de
mult elaborate, probate și valorificate, dar
aplicarea lor întîrzie nejustificat

•
•
•
•
•
•

I
;

POT FI ECONOMISITE MILIOANE TONE DE COMBUSTIBIL
La ÎNCERC.— Institutul de cerce
tări in construcții și economia con
strucțiilor — unitate a Institutului
central de cercetare, proiectare și
directivare in construcții. colec
tivul de ventilație și recuperare a
căldurii face de cițiva ani o ade
vărată operă de pionierat. Acest
colectiv a pornit pe un front larg
cercetări in tehnica recuperării căl
durii incă înainte de declanșarea cri
zei energetice mondiale, obtinind
realizări remarcabile, unele brevetate
ca invenții.
— Sintem incă risipitori — a tinut
să ne spună la început inginerul Ale
xandru Christea.' conducătorul acestui
colectiv. Pierdem imense cantități de
energie prin risipirea căldurii rezi.duale. Să luăm, de pildă, halele in
dustriale sau agrozootehnice. In per
manență scoatem din ele aer viciat,
încărcat cu fum. praf, vapori de apă.
gaze etc. — in funcție de profilul
producției — și reintroducem aer
proaspăt din afară, care m sezonul
rece este... foarte rece și trebuie în
călzit. Am elaborat echipamente pen
tru recuperarea căldurii din aerul
viciat, evacuat în genere la tempe
ratura din interior a halelor (de
+ 18 grade) și folosirea ei la preinK -ălzirea aerului proaspăt ce se rein■oduce■' Randamentul acestor recuperatoare
este, ridicat. Aflăm că in condițiile
unei temperaturi exterioare de minus
5 grade, aerul evacuat preincălzește
aerul proaspăt din afară la plus
12 grade și că, in consecință, pentru
încălzirea m continuare a aerului la
25 său 30 grade, 'temperatiiră la care
este introdus in hale, se utilizează
mai puțin de jumătate din cantitatea
de combustibil care se consuma Îna
inte. La temperaturi mai ridicate,
economia este și mai mare. Din mă
surătorile efectuate eu recuperatorul
rotativ, avind elemente tie concepție
românească brevetate ea invenție. 75
la sută din căldura conținută in ae
rul evacuat este recuperată și eu ea
sc preincălzește aerul rece.
După multiple încercări de labora
tor și pe baza experimentării recu
peratoarelor la Centrul de cercetări
avicole Tincăbești, s-a ajuns la con
cluzia că gle sint eficiente, simple,
ușor de exploatat și la nivelul pro
duselor similare din străinătate. Pri
mele recuperatoare de acest fel func
ționează cu bune rezultate în cadrul
unor complexe avicole și de creștere a*
porcilor. în afară de recuperatorul
rotativ, au fost elaborate și alte soluții
de recuperare — ca fluid intermediar.

ECHIVALEAZĂ CU
bunuri de consum
pentru populație:

acest domeniu, cit. și a unor posibilități de valorificare operativă pe
scară mai largă a acestei importante
surse de energie vom reveni intr-uri
număr viitor al ziarului.
(Urmare din pag. I)

avea atit de multe probleme din
punctul de vedere al capacităților de
producție ia sectoarele «calde, care
parțial s-au pus in funcțiune in acest
an, iar o mare parte au condiții pentru a se racorda la circuitul producției in primele luni ale a nu lui
viitor.
— Sinteți optimist.
— Da. pe șantiere este asigurat
un volum important din utilajele
necesare pentru montaj și cred
---- 1 că
pină la sfirșitul anului 1981 se vor
crea capacitățile necesare in dome
niul sectoarelor calde. Solicităm in
acest sens sprijinul Ministerului
Construcțiilor
Industriale pentru
grăbirea intrării în funcțiune a oțelăriilor și turnătoriilor de oțel și de
fontă aflate în construcție. Insă tre
buie să o spun, din punct de vedere
al asigurării unor materii prime și
materiale, o serie de probleme —
aceleași ca în acest an — se află
incă in suspensie.
— Deci manifestați un optimism
prudent și noi credem că aveți mo
tive. mai ales că din investigațiile
noastre rezultă că neajunsurile in
terne se datoresc ?i nerespectării
programelor de fabricație, utilizării
neraționale a capacităților productive,
încălcării disciplinei tehnologice...
— Am să mă refer concret la o mă
sură adoptată cu bune rezultate in
cadrul Departamentului industriei
electronice și electrotehnice pe care
îl conduc : in fiecare lună. Ja prin
cipalii producători se analizează,
impreunp cu unitățile beneficiare,
mersul cooperărilor interuzinale, stabilindu-se prioritățile lunii urmă
toare în funcție de mersul fabri
cației la beneficiari. Din cite cu
nosc, acesj: sistem, care asigură un
control riguros al fabricației repere
lor din cooperare, se practică și în
alte unități constructoare de mașini.
— In privința contractării materii
lor prime, sint mari întârzieri. îndeo
sebi la metal, fn ce măsură conside
rați că ministerul și unitățile din sub
ordine poartă răspunderea pentru
această rămânere în urmă a acțiunii
de contractare '!
— Pe baza cotelor de materii
prime și materiale aprobate și a con-

La cooperativa agricolă din Sinești, acest porumb aflat în „custodie" a fost
depozitat in pătule, fără a fi fost curățit de pănuși și mătase. E în pericol
să se strice
Foto : S. Cristian

traetelor de livrare a mașinilor și
utilajelor încheiate. ' întreprinderile
constructoare de mașini au elaborat
specificațiile de materii prime și
materiale metalurgice, pe care minis
terul nostru le-a transmis către co
ordonatorul de balanță — Ministerul
Industriei Metalurgice — pină la
data de 20 septembrie a.c. Dar co
ordonatorul de balanță nu ă emis nici
o repartiție pină la data discuției
noastre. Deci nu s-a putut trece la
contractare.
— Totuși, și după 20 septembrie dv‘.
ați trimis coordonatorului de balanță
o serie de modificări la cererile ini

rerile mai mari de oțeluri aliate din
partea beneficiarilor, îndeosebi din
industria construcțiilor de mașini
și sarcina de plan pe 1981 la oțeluri
aliate care este mal mică. Deși
această sarcină de plan se cunoștea
de mai multă vreme, totuși Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini a tergiversat reducerea cererilor
la aceste sortimente de metal. De ce?
— Proiectanții de utilaje tehno
logice au acționat, mai greu pentru
reconsiderarea unor , soluții construc
tive în vederea înlocuirii oțelurilor
aliate cu oțeluri carbon. De ase
menea. in privința înlocuirii oțelu

Contractarea materiilor prime
și materialelor
țiale. Au intervenit cumva acțiuni
mai deosebite care v-au determinat
să reduceți consumurile materiale si,
pe această bază, să diminuați nece
sitățile de metal ?
— Sînt trei cauze care trebuie
reținute. Prima : reconsiderarea unor
cereri de metal ca Urmare a anali
zării unor documentații de execuție
ale utilajelor tehnologice care ău
sosit ulterior datei de 20 septembrie
a.c. în al doilea rind : măsurile adop
tate pentru utilizarea gamei de
oțeluri tipizate care ne-a obligat să
reformulăm unele specificații. Și,
in fine. în al treilea rind. este vorba
de modificările unor norme de con
sum pe 1981.
— Față de situația de la 20 sep
tembrie a.c., ulterior, prin modifi
cările de specificații, cererile de
nțetal s-au diminuat ?
— Modificările au fost în dublu
sens ; la unele sortimente s-au operat
reduceri, la altele majorări în funcție
de necesități.
— In convorbirea avută cu to
varășul Gheorghe Deliu, adjunct al
ministrului industriei metalurgice,
interlocutorul aprecia că întârzierea
echilibării balanței de metal se datorește și neconcordanțel dintre ce

rilor aliate sint anumite limite teh
nice peste care nu se poate trece
fără riscuri.
— De ce „s-a acționat mai greu“ ?
— Desigur, în măsura în care
proiectanții sint .în subordinea- mi
nisterului nostru, răspunderea pen
tru întirzierea modificărilor con
structive și reducerea cererilor de
oțel aliat ne aparține. De asemenea,
și unitățile constructoare de mașini
care realizează mașinile și utilajele
trebuiau să fie mai ferme, neacceptînd documentațiile de execuție care
prevăd utilizarea unor cantități exa
gerate de oțeluri aliate. Pină in mo
mentul de iată, cu toate reducerile
substanțiale operate în cererile noas
tre de oțeluri aliate, nu am reușit
să ne încadrăm în cotele alocate de
coordonatorul de balanță. împreună
cu Ministerul Aprovizionării și cu
Ministerul Industriei Metalurgice de
punem în continuare eforturi pen
tru soluționarea necorelărilor care
mai există.
— Prin urmare, pentru întârzierea
echilibrării balanței de metal o mare
răspundere revine unităților con
structoare de mașini. In interviul
amintit anterior, tovarășul Gheorghe
Deliu prezenta măsurile adoptate

toare. în curtea unității sint depozi
tate. în pătule acoperite, peste 3 500
tone.de porumb-știuleți destinate fer
melor de porci și 2 000 de tone pen
tru membrii cooperatori. ,.^\m avut
greutăți — ne-a spus tovarășul Mar
cel Dobra, președintele cooperativei.
Peste 160 de tone de porumb a fost
surprins-de zăpadă in grămezi, pe
cîmp. L-am degajat imediat și l-am
transportat la sediu. Apoi l-am hatozat, și l-am livrat imediat pentru
condiționare".
Și la C.A.P. Sinești am fost asigu
rați de tovarășii Matei Birnescu. inginerul-șef ai consiliului agroindus
trial Hagiești. Ghcorghe Costache,
președintele cooperativei, și Gheorghe
Tache, inginerul-șef al unității, că
„lucrurile stau bine". Dar. la numai
citeva sute de metri de sediul coope
rativei, unde a avut loc discuția, circa
400 de tone de porumb din cele 800,
care se află în custodie pină la livra
re, erau depozitate necorespunzător,
în pătule, știuleții de porumb cu umiditate mare (președintele coopera- ,
tivei n-a știut să ne spună exact)
sint amestecați cu pănuși și mătase^
cu boabe și spărtură, în plus, pătu
lele nu erau decit parțial protejata
împotriva ploilor. Acum singura so
luție posibilă este ca intreaga canti
tate să fie prefirată și transportată la
siloz pentru a fi condiționată pe două
destinații: de păstrare in știuleți sau
boabe pentru consum imediat. De ce
nu se procedează așa ? „Cărăm doar
cu camioanele care funcționează , cu
motorină — ne-a spus președintele
cooperativei. Dar numai cu ele nu pu
tem dovedi. Mai avem 12 camioane
care stau din lipsă de benzină. La
toate cererile noastre, nu ni s-a dat
nici un răspuns. Dacă ar circula toate,
cu 200 de oameni la prefirat și în
cărcat, în două zile l-am pune la
adăpost". Judecată bună, dar tirrieși
inoperantă.
Direcția agricolă trebuie să acțio
neze neintirziat pentru evitarea de
precierii porumbului din această coo
perativă. Mai, ales că acest caz nu 6
izolat. Ing. Gheorghe Pănescu, direc
torul I.V.C. Ilfov, ne-a semnalat și
alte situații asemănătoare, ba și unitâți care aduc la bază porumb în
colțit și cu început de mucegai, cum
sînt cele din Singureni, Ileana, Băneasa și altele.

Lucian C1UBOTARU
corespondentul

*
„Scinteil

pentru contractarea metalului, ară
tând că aceasta acțiune se Va închei»
la 25 decembrie a.c. Vă convine
acest termen ?
— Nicidecum ! Credem că Ministe
rul Industriei Metalurgice și-a sta
bilit o eșalonare prea lejeră a con
tractărilor față de intirzierea in
care se află întreaga această acțiiinh.
Trebuie să-și restudieze organiza
rea lucrărilor, astfel incit metalul
să fie contractat cel tirziu pină ia
15 decembrie a.c.
■— Ce reprezintă cele 10 zile ciftigate ?
— Mult, foarte mult ! Contracta
rea metalului fiind intirziatu. stocurile de metal pe care le preliminăm
să existe in unitățile noastre la
sfirșitul anului vor l’i dezasortate,
vom fi confruntați cu dificultăți incă
din luna ianuarie 1981, cind ne vor
lipsi unele tipodimensium de metal
De aceea, in perioada 15—25 decem
brie s-ar putea face o inventariere
a stocurilor, astfel incit programa
rea fabricației de metal pe luna
ianuarie să cuprindă cu precădere
sortimentele care lipsesc. Trebuie să
ciștigăm neapărat cele 10 zile! De ase
menea. considerăm necesar ca Mi
nisterul Industriei Metalurgice și Mit
nisterul Comerțului Exterior să con
tracteze metalul ce se asigură din im
port. astfel incit livrările să înceapă
din luna ianuarie 1981,
— Din perspectiva parametrilor și
datelor in care s-a încadrat discuți»
noastră, cum considerați că se va
desfășura producția în unitățile con
structoare de mașini în anul 1981 ?
— Apreciez că anul 1931 va încep»
cu o pregătire mai bună a producției
decit in anul trecut. Afirm aceasta
plecind de la faptul că știm rnai
bine ce produse avem de realizați
avem asigurată documentația d»
execuție a utilajelor tehnologice
complexe, cunoaștem partenerii pen
tru care realizăm aceste produsei
Nu sintem foarte siguri de modul în
care vom avea toate materiile prime
și materialele in structura sortimen
tală necesară in primele zile ale
anului viitor. De aceea, numai prin
conjugarea eforturilor noastre cu
ale metalurgiștilor și organelor de
sinteză vom putea avea toate con
dițiile de a ne onora obligațiile cofr
*
tractuale față de beneficiari.
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FAPTUL

DIVERS
„Fructe de mare
la Istria

/✓

Cele mai valoroase specii de
pești din Marea Neagră (sturio
nii, chefalii și cambula), precum
și cele mai delicioase „fructe de
mare" (midiile, stridiile și creveții) nu vor mai da pe viitor
bătaie de cap pescarilor. Cel pu
țin, la o bună parte dintre ei.
Și. aceasta, pentru că respecti
vele specii vor fi supuse in curind unei creșteri dirijate, pe
baze științifice, in flux industrial,
in cadrul unor bazine care se
amenajează anume in... . vatra
lacului de la Istria. Este prima
etapă a unui îndrăzneț proiect
elaborat pe baza studiilor efec
tuate de specialiștii Institutului
de cercetări marine din Constan
ța, proiect care prevede. în eta
pa a doua, amenajarea unei
ferme de maricultură (culturi
marine) întinse pe 550 hectare,

I
I
I
I
I
I O săptămînă
I de... 10 ore
ln ultimul timp, sondorii de
la Schela de fora) Rimnicu
I Vîlcea
își depășiseră substanțial
planul la indicatorul „metri li
niari forați". Dar tot acest spor
I cauza
era gata-gata să fie pierdut, din
unei defecțiuni apărute la
una din sondele de mare adinPentru remedierea defec
I cime.
țiunii trebuia să se scoată axul
de troliu din instalație și să fie
la o uzină de specialitate.
I țintrimis
In acest fel se pierdea cel pu
o săptămînă bună de lucru.
— Dar oare nu putem găsi și
o altă soluție ? Ce-ar fi să încer
I căm
să facem reparația chiar la...
gura sondei ?
întrebărilor puse de maistrul
I sondor
Marin Temelie le-au
aflat răspuns tot... maistrul Te
melie și oamenii lui, care au
I început
o dificilă și indîrjită bă
tălie cu timpul. Și astfel, în loc
de o săptămînă, defecțiunea a
înlăturată in numai...
I fost
10 ore !
I Basme comentate
Sub acest titlu, Mircea Andraș
în ziarul „Steagul
I semnează
roșu" din Petroșani cîteva sec
vențe cu haz și tîlc :
• „Și cit ai zice pește, FătI Frumos
fu la capătul Pămintului". (Probabil că autobuzul lui
circula normal).
Gerilă începu să
I frece• „Dedouăîndată,
lemne (sau două pie
cu atita zor, incit, pe loc, foc
mare se făcu". (Nici atunci nu
I tre)
prea se găseau... chibrituri).
• „Făt-Frumos se rugă de pa
să-l treacă pe tărimul celă
I jură
lalt, dar pajura n-a putut". (Toc
mai i se suspendase permisul de
pentru exces de viteză).
I zbor,
Jean Șaptebani
I luat la... bani
I mărunți
N-are nici o legătură cu haidu
cul Șaptecai din cunoscutul film
serial.
Pe el așa îl cheamă :
I Jean Șaptebani.
Din DrobetaTumu Severin. Și pentru a-și
de acord numele de Șapte
I pune
bani cu cîștigul de bani fără
muncă, a intrat de multe ori în
cu legea, pentru tot fe
I conflict
lul de matrapazlîcuri. Ultima
„ocupație" a lui Șaptebani era
de... promisiuni. Pe V.I.
l-a „ușurat" de 300 de lei. după
I vinzarea
care i-a dat intîlnire la autogară,
unde o să-i aducă niște „marfă
a-ntiia“. Lui D.T. i-a luat 500 de
I plușată
lei că-i face rost de o carpetă
și l-a pus să aștepte în
fața restaurantului „Marinarul",
dar Șaptebani nu și-a mai făcut
I apariția,
după cum nu s-a dus
nici la șantierul naval, unde-l
aștepta
G.N.,
nici la...
I Acum, Șaptebani
se află din
nou in fața legii, luat la... bani
mărunți.
I
palaria! •
I Jos,
Pînă să-și reintre căciula în
toate drepturile sale, deocamdată
se află in sezon de vîrf.
Din cind în cind, pălăria trebuie
I pălăria
dată și la curățat. O operație de
rutină, pe care o execută orice
de specialitate.
I atelier
Un asemenea atelier de curățat
pălării exista și la Baia Mare,
de cooperativa „Uni
I aparținînd
rea". Dar, la un moment dat, s-a
hotărit ca respectivul atelier de
pălării să nu mai apar
I curățat
țină de cooperativa „Unirea" și,
deci, să se desființeze, urmînd să
deschidă un altul, care să
de cooperativa „Progre
I seaparțină
sul". Cel existent nu mai există,
iar cel promis nu s-a mai des
chis. Așa că, acum, băimăreanul
I poate
să-și pună pălăria-n cui.
In fața unei astfel de... deserviri,
I jos pălăria !
In loc de
I seringă...
Clare și precise slnt atribuțiile
I pecianta
care le au infirmierii și ofi
sanitari din spitale, in ce
privește ajutorul pe care trebuie
dea celor in suferință. Dar
I să-P
tocmai acest lucru nu-l făceau
cum trebuie oficiantul sanitar
Andrei și infirmierii Eugen
I S.V.Deteșan.
Bukkdsi Ștefan și
Mihăilă, de la secția psihia
Cheja a Spitalului orășenesc
Luduș. In loc de... calmante, cei
I trie
patru foloseau... bătaia. Ultimul
lor invins prin K.O. a fost un șode la Autobaza
I fer-macaragiu
gaz-metan Mediaș.
Cei patru bătăuși, care se mai
vinovați și pentru ve
I făceau
nirea la lucru sub influenta al
coolului, au fost sancționați de
spitalului cu amenzi
I conducerea
între 3 000 și 5 000 lei. Urmează
să-și spună cuvîntul și legea.
I Petre POPA
Rubrică realizată de

și corespondenții „Scînteii
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Școala artei
revoluționare, umaniste
Invățămîntul nostru, definit în do
cumentele partidului ca principal
factor al progresului și civilizației,
este angajat plenar pe calea unei res
ponsabile perfecționări datorate infăptuirii unității sale tot mai orga
nice cu cercetarea și producția. Reali
zarea acestei cerințe — ținind cont,
desigur, de specificul fiecărei institu
ții — este condiția de bază a implinirii rolului școlii de toate gradele.
La Institutul de teatru „Szentgybrgyi Istvăn" din Tirgu Mureș,
înființat de peste trei decenii, stu
diază in cele două școli ale sale tineri
români și maghiari dornici să devină
slujitori ai artei scenice, cetățeni
devotați ai patriei socialiste.
Îmi este plăcut să relev că activi
tatea celor două secții conferă un -ca
racter deosebit de complex procesu
lui instructiv-educativ intrucit aici
se pregătesc cadre pentru toate sce
nele din România, munca și viața cot
la cot a studenților contribuind la
adincirea educației lor patriotice. In
stitutul nostru, ca și secția germană
de la I.A.T.C. București, sint o ex
presie a condițiilor egale de studiu
create de Partidul Comunist Român
pentru toți tinerii dornici și capa
bili să-și desăvârșească pregătirea,
potrivit aptitudinilor și opțiunilor lor,
în limba română, maghiară sau ger
mană și, totodată, o manifestare eloc
ventă a politicii culturale a statului
nostru, care sprijină complet și con
secvent înflorirea culturii și artei na
ționalităților conlocuitoare, a proce
sului de adîncire a democrației cultu
rale inclusiv pe calea pregătirii siste
matice a creatorilor spectacolelor tea
trelor maghiare și germane din
România care, aidoma tuturor insti
tuțiilor teatrale din țara noastră, sint
angajate în acțiunea de ridicare a
muncii lor la cotele unei noi calități,
ln consonanță cu cerințele actualei
etape de dezvoltare a patriei.
în climatul deplinei egalități ln
drepturi, institutul de teatru tirgumureșean dispune de condiții opti
me pentru asigurarea pregătirii unor
oameni de artă scenică pe deplin im
plicați politic în opera de educare
comunistă a oamenilor muncii, deo
potrivă cind se exprimă în limba lui
Caragiale sau a lui Madăch. Dintre
numeroasele laturi ale procesului in
structiv-educativ mă voi opri asupra
uneia, care, după părerea mea, are o
importanță deosebită.
Studioul institutului — un teatru
mic, dar rîvnindja realizări tot mai
mari — este catedră pentru profesori
și sală de curs ori de seminar pen
tru studenți, respectiv atelier de crea
ție atît pentru unii, cit și pentru alții,
o solidă rampă de lansare a tinerilor
actorj din fiecare din cele două sec
ții. Cele șapte premiere urmate de
132 de spectacole pentru marele pu-

de TOMPA Miklos
rectorul Institutului de teatru
„Szentgyorgyi Istvăn", Tîrgu Mureș

blic, susținute de studenții noștri în
anul universitar 1979—1980, au fost
vizionate in jur de douăzeci și cinci
de mii de spectatori. Faptul că stu
denții anului terminal (in funcție
de necesități și cei din anii inferiori)
urcă pe scenă seară de seară, timp
de o stagiune întreagă, evoluind in
fața unui public exigent, conferă ab
solvenților dexteritate și siguranță in
minuirea mijloacelor de expresie pro
prii scenei, experiență care le va fa
cilita integrarea promptă in colecti
vele de teatru unde sint angajați
după absolvită. în procesul de elabo
rare a spectacolelor studenții se con
ving de necesitatea identificării cu
personajele pe care le au de inter
pretat, își dau seama, de asemenea,
că in teatrul contemporan — un tea
tru prin excelență al ideilor, puternic
angajat politic și filozofic — nu se
pot obține rezultate de înalt nivel ca
litativ dacă talentul, oricit de vi
guros ar fi, nu e secondat de muncă
asiduă, seriozitate, disciplină intelec
tuală, ca și de solide cunoștințe din
domeniul istoriei culturii, al filozo
fiei, sociologiei și literaturii etc.
Dat fiind .cadrul propice pe care
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" il asigură întregii mișcări cultu
ral-artistice din țară, unele specta
cole pregătite pentru sala Studio
înregistrează succese remarcabile și
pe alte scene. Astfel, în stagiunea
trecută. studenții anului termi
nal de la secția română au cules
lauri și aplauze jucînd în față unor
săli arhipline „O noapte furtunoasă"
de I. L. Caragiale, spectacol prezen
tat cu succes și în cadrul „Zilelor
Caragiale" de la Craiova. La fel, sec
ția maghiară a luat parte, în calitate
de invitata, la Colocviul teatral al
naționalităților conlocuitoare ținut la
Sf. Gheorghe — manifestare artistică
bienală cu bogate semnificații politice
și largi ecouri artistice în viața cul
turală din România — cu piesa „Cain
și Abel" de Siitb Andrăs. Pregătit
sub conducerea lectorului-regizor
Kovâcs Levente, spectacolul a obți
nut o mențiune din partea juriului.
Aceeași secție a prezentat un spec
tacol cu piesa „Nu sint turnul Eiffel"
de Ecaterina Oproiu la Costinești. în
cadrul Festivalului spectacolelor pen
tru tineret, studenta absolventă Zakarias Klăra dobindind un premiu
pentru interpretare.
Dictonul latinesc „Non scholae sed
vitae discimus" („Nu pentru școală,
ci pentru viață învățăm") se adeve
rește în cazul nostru și prin colabo
rarea fructuoasă și susținută cu Tea

trul. National din localitate. Studen
ții secției române au participat la
realizarea spectacolului cu „Frații
Karamazov" de F. Dostoievski (pus
în scenă de profesorul Constantin
Codrescu, interpret, totodată, al unuia
dintre rolurile principale). Susținind
cu multă dăruire roluri mai mici și
făcind simultan figurație, ei au con
tribuit cu dansuri, cintece și mișcare
scenică la realizarea atmosferei adec
vate conflictului dramatic. La fel de
rodnică a fost colaborarea secției
maghiare din institut cu Naționalul
tirgumureșean. In spectacolul cu
„Pasărea cintătoare" de Tamăsi Aron
(pus in scenă de semnatarul rindurilor de. față, rolul protagonistului fiind
interpretat de conferențiarul Fe
renczy Istvăn), ca și în „Regele
Lear" de W. Shakespeare, sau în
spectacolele cu piesa „Nu închidem
ușa cu cheia" de Kocsis Istvăn. res
pectiv „Vinul" de Gârdon.vi Geza. au
putut fi văzuți studenți-actori făcîndu-și ucenicia alături de confrații
maturi și cu experiență.
Un element nou. apărut în ultimii
ani, cu efecte educative și formative
dintre cele mai pozitive, este antre
narea studenților din anul al III-lea
la realizarea de microspectacole și
recitaluri prezentate in școli, uzine,
cluburi, instituții. Utilitatea acestui
mijloc de integrare este în afară de
orice discuție.
.în Încheiere Încă un fapt. Succe
sul unor asemenea acțiuni bucură de
sigur colectivul nostru, dar ne preo
cupă în mod deosebit continua creș
tere a calității activității reflectată
în structura repertoriului, în cadrul
căruia cred că se cer incluse mai
constant piese de actualitate, care
prezintă realitățile contemporane din
țara noastră. Aceasta este o cerință
esențială a perfecționării pregătirii
studenților, cerință a cărei impor
tanță este reliefată de faptul că sec
ția română a dat la sfîrșitul anului
universitar trecut prima serie de
absolvenți și de realitatea binecu
noscută că 90 la sută din actorii și
regizorii celor șase teatre și secții
maghiare din țară — care au cunos
cut in decursul anilor certe împliniri,
atestînd un remarcabil potențial ar
tistic — și-au făcut studiile în cadrul
institutului nostru.
Dascălii de toate gradele de la in
stitutul de teatru tirgumureșean sînt
hotărîți să pregătească noi și noi
contingente de slujitori ai artei noas
tre revoluționare și umaniste, actori,
regizori solid înarmați din punct de
vedere teoretic și practic, pătrunși
de nobila rîvnă de a contribui, prin
arta scenică, la înfăptuirea grandio
sului program de dezvoltare mate
rială și spirituală a patriei noastre
comune. România socialistă.

Filarmonica „Moldova" din Iași
la 75 de ani
Vineri după-amiază, la Iași, a avut
loc o adunare festivă prilejuită de
aniversarea a 75 de ani de activitate
simfonică permanentă a Filarmoni
cii „Moldova" din localitate.
Adunarea a fost deschisă de Liviu
Braica, directorul Filarmonicii „Mol
dova". care a făcut un scurt istoric
al instituției sărbătorite, evocînd tra
dițiile școlii interpretative . ieșene,
aportul acesteia la dezvoltarea feno
menului muzical național.
Luînd cuvîntul, tovarășul Petru
Enache, prim-secretar al Comitetului
județean de partid, a adresat un
cald salut colectivului sărbătorit, îm
preună cu urările de noi și însem
nate împliniri în opera de promova
re a valorilor muzicii românești și
universale, de cultivare in rindul
maselor a înaltelor principii ale ar
tei militante cu pronunțate valențe
educative și patriotice.
Au luai apoi cuvîntul Nicolae Călirtoiu, directorul Direcției artei și
instituțiilor de spectacol din cadrul
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Romeo Ghircoiașu, vicepre
ședinte al Uniunii compozitorilor și
muzicologilor, conf. dr. Mihai Cozmei. rectorul Conservatorului „Geor
ge Enescu" din Iași, scriitorul Mircea
Radu Iacoban. directorul Teatrului
național „Vasile Alecsandri". Dimitrie Tâbăcaru, directorul Operei
române din Iași, și Natalia Dănâilă,
directoarea Teatrului pentru copii și
tineret din localitate, care au adre
sat saluturi colectivului filarmonicii
ieșene.
în încheierea adunării. Intr-o at
mosferă de vibrant patriotism,
participanții au adresat o tele
gramă- tovarășului Nicolae Ceaușeseu.
Colectivul Filarmonicii „Moldova"
din Iași, toți participanții la aduna
rea festivă — se spune în telegramă
— își îndreaptă gîndurile lor de pro-

fundă prețuire și recunoștință către
partid, către dumneavoastră perso
nal. mult iubite și stimate tovarășe
Nicolag Ceaușeseu, mulțumindu-vă
pentru atenția deosebită pe care o
acordați dezvoltării social-economice
a Iașiului, în care vedem încorporată
in chip minunat și grija cu care
vegheați la destinele artei acestui
puternic centru al științei și' culturii
românești.
în cele trei sferturi de veac care
au trecut de la inaugurarea primei
stagiuni permanente de concerte
simfonice la Iași s-a parcurs un
drum continuu ascendent. Anii con
strucției noii orinduiri — ani ai pro
movării largi a concepției partidului
nostru despre cultură și artă — au în
semnat tot atîtea momente esenția
le ale definirii coordonatelor unei
instituții muzicale prestigioase. Preluind valoroasele tradiții aureolate
de activitatea unor muzicieni de
frunte ai Iașiului și ai tării, de geniul
muzicii românești și universale,
George Enescu, Filarmonica „Moldo
va" a abordat cu consecvență un re
pertoriu menit să răspundă obiecti
velor stabilite de partid în domeniul
educației patriotice, etice și estetice
a maselor.
Vă încredințăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că noi.
membrii colectivului Filarmonicii
„Moldova", ne vom dărui întreaga
energie și putere creatoare realizării
unei producții simfonice de înaltă
valoare, ideologică și artistică, care
să determine afirmarea noii calități
în acest domeniu, să insufle oame
nilor muncii puternice sentimente
patriotice, militante, să le stimuleze
în tot mai mare măsură eforturile
consacrate edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și a
omului nou, să marcheze o evidentă
sporire a contribuției noastre la

„Civilizația dacică în contextul european"
La Institutul de istorie și arheolo
gie ,,-A.D. Xenopol" din Iași s-au în
cheiat, vineri, lucrările simpozionului
româno-german cu tema „Civiliza
ția dacică in contextul european",
manifestare științifică organizată de
secția de istorie și arheologie a Aca
demiei de Științe Sociale și Poli
tice, împreună cu Institutul de pre și
protoistorie și de arheologia Asiei
anterioare al Universității „Saarland"
din Saarbrucken din R.F. Germania,
în cadrul colaborării științifice dintre
arheologii din cele două țări.
La acest simpozion, înscris în con
textul manifestărilor prilejuite de
aniversarea a 2 050 de ani de la con
stituirea primului stat dac centralizat
și independent, au participat spe
cialiști de la institutele de cercetări
de profil, facultățile și muzeele istoARGEȘ • Săptămînă cărții
științifice și tehnice este mar
cată in județ prin importante
activități cum sint : organizarea
de standuri cu noutăți la Com
binatul de articole tehnice din
cauciuc și întreprinderea de
autoturisme din Pitești, de sim
pozioane pe teme de educație
ateist-științifică, la clubul C.F.R.
și la Centrul de calcul din Pi
tești. de întîlniri ale autorilor
și editorilor de carte cu cititorii
din Curtea de Argeș și Cimpulung • La Galeria de arță din
Pitești, pictorul Aurel Calotă a
deschis o expoziție cu cele mai
recente lucrări ale sale. (Gheorghe Cirstea).

rie din București. Cluj-Napoca. Iași
și din alte localități din țară, pre
cum și din orașele Saarbrucken,
Bonn și Trier.
Lucrările prezentate în cadrul sim
pozionului. care s-a desfășurat atît
la Iași, cit și la Piatra Neamț, au
fost axate pe probleme privitoare la
istoria și civilizația dacilor din se
colele 7 î.e.n. — 4 e.n., pe relațiile
dacilor cu grecii, romanii, precum și
cu unele neamuri germanice, subliniindu-se contextul politic european
în condițiile căruia a apărut si s-a
dezvoltat statul dac de sub conduce
rea lui Burebista și Decebal, stadiul
înalt de civilizație, remarcabil prin
originalitatea și unitatea lui în toată
aria de răspîndire a populațiilor
geto-dace.

BRAȘOV • La Brașov a
avut loc festivitatea prilejuită
de dezvelirea bustului compo
zitorului Ciprian Porumbescu.
Bustul, opera sculptorului Vla
dimir Predescu, este amplasat
în imediata apropiere a presti
gioasei instituții de învățămint
și cultură, Liceul „Andrei Șaguna", lăcaș pe care compozito
rul l-a slujit cu pasiune și unde
la 23 februarie 1882 a avut loc
premiera operetei „Crai Nou".
(Nicolae Mocanu).
BOTOȘANI • în organizarea
bibliotecii ..Mihai Enlinescu",
timp de două zile s-a desfășu
rat un schimb de experiență pe
tema „Integrarea bibliotecilor

creșterea prestigiului artei interpre
tative românești.
A urmat apoi un concert simfonic
jubiliar, dirijat de George Vintilă,
în programul căruia au figurat lu
crări reprezentative din creația mu
zicală românească și de peste ho
tare.
★

în aceeași zi. la Filarmonica „Mol
dova" a fost vernisată expoziția „75
de ani de activitate simfonică la

1330 — Posada
Sesiune științifică la Tirgoviște

Vineri, 28 noiembrie, a avut loc la
Tirgoviște sesiunea științifică, orga
nizată de Academia de științe so
ciale și politice. Comitetul juuețean
Dîmbovița al P.C.R., Institutul de is
torie „Nicolae Iorga" și Centrul de
studii și cercetări de Istorie si teorie
militară, cu prilejul sărbătoririi a 650
de ani de la bătălia de la Posada.
Cuvîntul de deschidere a sesiunii
a fost rostit de prof. dr. Ștefan Ștefănescu, președintele secției de is
torie și arheologie a Academiei de
științe sociale și politice, directorul
Institutului de istorie „Nicolae
Iorga". Au fost prezentate comuni"
cările „Strategia și tactic românilor
în lupta de la Posada" de general
Ilie Ceaușeseu. doctor in istorie, și
colonel Gheorghe Romanescu, cerce
tător principal. „Cauzele, desfă
șurarea și importanța bătăliei de
la Posada", de dr. Nicolae Stoicescu, cercetător principal. „Crea
rea Statelor românești în con
textul internațional al vremii", de dr.
Șerban Papacostea, cercetător prim
cipal, „Lupta pentru libertate, unitate
și independentă națională, permanen
ță a istoriei poporului român", de
colonel Nicolae Constantin, director
adjunct la Centrul de studii și cerce
tări de istorie și teorie militară. „Tra
dițiile militare înaintate ale poporului
român in opera tovarășului Nicolae
Ceaușeseu", de colonel Constantin Toderașcu, cercetător principal.
Tovarășul Florea Ristache, primsecretar al Comitetului județean
Dîmbovița al P.C.R., a prezentat co
municarea „Cinstirea memoriei și
faptelor înaintașilor, expresie a poli
ticii partidului și statului nostru de
educație patriotică a maselor".

ganizațiile de partid dobîndește ac
cente mai puternice preocuparea de a
asigura cadrul organizat prin care
oamenii muncii să-și exercite atît
drepturile, cit și obligațiile ce le
revin, să participe activ la rezol
varea sarcinilor economico-sociale, la
conducerea întregii activități a
întreprinderilor și instituțiilor. Desi
gur, temele de dezbatere in cadrul
adunărilor și conferințelor vor fi
integrarea tot mai activă a sindica
telor in sistemul autoconducerii și
autogestiunir-muncitorești, pe baza
autonomiei, acțiunea fermă pentru
perfecționarea continuă a activității
organelor colective de conducere. în
care sint reprezentate, mobilizarea
oamenilor muncii la infăptuirea po
liticii economice a partidului, anga
jarea in îndeplinirea programului
de creștere a nivelului de trai al
oamenilor muncii, la ridicarea con
tinuă a calității vieții, intensificarea
activității politice, cultural-educa
tive și sportive la nivelul cerințelor
formării omului nou, multilateral
dezvoltat, imbunătățirea activității
organizatorice, a stilului și metodelor
de muncă ale organelor și organiza
țiilor sindicale. AvînjJ insă în 'vedere
faptul că aceste forumuri ale de
mocrației muncitorești au loc intr-o
perioadă bogată in evenimente, cind
ne pregătim să încheiem un an și să
incepem un altul, să încheiem un
cincinal și să intrăm in următorul,
menit să asigure trecerea României
intr-un stadiu nou. superior, acela
de țară cu dezvoltare economică
medie, este firesc sâ fie abordate cu
prioritate acele probleme legate
direct de evenimentele respective.
Este firesc să se facă propuneri, să
se lanseze angajamente, să se adopte
hotăriri in vederea asigurării condi
țiilor necesare îndeplinirii exem
plare a sarcinilor economice prevă
zute pentru trimestrul IV al anului
in curs și trecerii la înfăptuirea cu
succes a planului pe anul 1981 ; ge
neralizării experienței valoroase ob
ținute de unilățile-model ; extinderii
inițiativelor muncitorești care și-au
dovedit eficiența printr-o sporită

în Festivalul național «Cîntarea
României», contribuția lor la
educarea științifică a oameni
lor muncii". Au participat bi
bliotecari din mai multe județe
și activiști din Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste. (Sil
vestri Ailenei).
CONSTANȚA • în perioada
17—27 noiembrie a.c„ în nu
meroase localități din județul
Constanța s-a desfășurat cea
de-a 10-a ediție, jubiliară, a
manifestărilor politico-educati
ve și cultural-artistice puse
sub genericul „Pontica ’80". Au
fost programate expuneri, sim
pozioane pe teme vizind as
pecte ale construirii socialismu

,

țul vieții a oricărui supraviețuitor
știut sau numai bănuit la refacerea
rapidă a economiei naționale calami
tate, totul e prezent in carte, nu prin
simple date sau telegrame de presă,
ci prin inimă, prin imaginea de luptă
a marilor mase cu stihiile. Prezent
in zeci și sute de locuri, președintele
republicii a găsit totdeauna cuvinte
bune și calde, soluții pentru ca totul
să decurgă fără panică, fără impro
vizații, cu umanismul nostru socia
list ce ne caracterizează.
Am fost martor ocular, pe Magheru
și Calea Victoriei, pe Arghezi (unde
mi-am pierdut pe scriitorul Nicolae
Ștefănescu, prietenul meu drag), in
Obor, nu numai la refacerea ultramo
dernă,’ cu înălțimea vegetației ce
crește la tropice, a clădirilor total
năruite, dar și la prezența, acolo, a
specialiștilor însărcinați cu construc
țiile antiseism. Uneori, pină la noua
ctitorie a blocurilor, am văzut cum pe
fostele vetre s-a plantat iarbă și flori
pentru ca ochiul memoriei să nu fie
afectat la trecerea pe acolo. Amă
nunte vor fi găsite în carte, de la cele
numai 48 de ore scurse pină la re
luarea traficului feroviar in Gara de
Nord, pînă la epopeea construcției de
pe Bulevardul Hristo Botev sau a
blocului Continental (descris și in
drama și eroismul nopții de cutre
mur). Am scris epopee pentru că to
tul a fost o epopee. De la primele
ceasuri de după cutremur pînă acum.
Și epopeea continuă. Ea continuă nu
prin bandajări restante ale cutremu
rului, ci prin înlocuirea unor vechi
soluții arhitectonice cu altele noi, re
zistente. funcționale, frumoase. Arhitecții din volumul de memento „Du
rere și eroism" le prefigurează, de
fapt, pe planșă sau în fier beton.
Cartea despre care scriu, pătruns
de durerea și forța paginilor ei, este
exemplul modalității de-a acționa în
fața împrejurărilor tragice a poporu
lui român, în tiparele noii sale filozo
fii politice și sociale, justificarea
noastră în fața urmașilor din viitor.

contribuție la aplicarea cu bune re
zultate a noului mecanism econo
mico-financiar,
ridicarea calității
muncii și a pregătirii profesionale,
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
la export ; stimulării acțiunilor de
creație științifică și tehnică de masă,
activității inovatorilor și inventato
rilor, participării oamenilor mun
cii la introducerea progresului
tehnic în
unitățile
productive
Una dintre principalele probleme ce
vor fi supuse dezbaterii adunărilor
și conferințelor o constituie bună or
ganizare și desfășurare a întrecerii

Una dintre importantele idei cu
prinse în Teze, aceea că în centrul
activității sindicatelor se află mobi
lizarea oamenilor muncii la înfăp
tuirea politicii economice a partidu
lui, va fi pregnant reflectată în do
cumentele adunărilor și conferințe
lor. Totodată, insă, o pondere mare
va fi acordată problemelor sociale.
Se va acționa cu fermitate pentru
îndeplinirea la un nivel corespunză
tor a obligațiilor ce revin sindicate
lor din legile țării, din îndatoririle
statutare de organizație profesională
a clasei muncitoare, a tuturor oame-

Lecția demnității
(Urmare din pag. I)

Moment de însemnătate deosebită în afirmarea
răspunderii și inițiativei muncitorești
socialiste în întreprinderi și între acestea, pe ramuri de producție, pen
tru îndeplinirea și depășirea planu
rilor de dezvoltare economico-socială
din fiecare unitate.
Tezele Consiliului Central al
U.G.S.R. pentru viitorul congres sub
liniază și o serie de deficiente în ac
tivitatea sindicală. Se arată, intre al
tele, că nu a fost valorificat pe de
plin cadrul organizat de participare
directă a oamenilor muncii la con
ducerea activității economico-socia
le ; nu au fost adaptate în suficientă
măsură formele proprii de activitate
la ritmul impus de dezvoltarea cali
tativă a democrației socialiste : nu
s-au asigurat condițiile pentru ca
toți reprezentanții sindicatelor în or
ganele colective de
conducere să
aibă o contribuție activă, să promo
veze larg spiritul critic, muncitoresc
față de neajunsuri. Este necesar ca,
în dările de seamă. în luările cje cuvint. aceste deficiente să fie temei
nic analizate, să se sublinieze cau
zele existente in fiecare organizație
și să se adopte măsuri pentru per
fecționarea întregii activități.

lui în patria noastră, intilniri.
schimburi de experiență și se
siuni de referate care au abor
dat probleme privind economisi
rea materiilor prime, valorifica
rea resurselor neconvenționale
de energie și aplicarea noului
mecanism economico-financiar.
precum și o sesiune științifică
cu tema : Continuitatea și pere
nitatea românilor în ținuturile
dintre Dunăre și Mare.
BACĂU • La Casa de cul
tură „Vasile Alecsandri" a fost
deschis primul salon băcăuan

nilor muncii, așa îneît să sporească
eficiența activităților sociale privind
îmbunătățirea condițiilor de muncă,
ocrotirea sănătății personalului mun
citor, construcția de locuințe, cămine
pentru nefamiliști, creșe și grădinițe
pentru copii, cantine-restaurant. să
fie intensificat controlul asupra mo
dului în care organizatorii procese
lor de producție iși îndeplinesc obli
gațiile legale cu privire la asigurarea
securității și igienei muncii.
Așa cum se subliniază în Teze, sin
dicatele desfășoară o largă activita
te politico-educativă de ridicare a
conștiinței maselor populare, de lăr
gire a orizontului lor de cunoaștere,
pentru formarea omului nou. In acestsens. pe ordinea de zi a adu
nărilor și conferințelor vor fi înscri
se probleme referitoare la conținutul
și eficienta muncii politice și cultu
ral-educative de masă, pentru ca ac
tivitatea ce se desfășoară în între
prinderi, case de cultură și cluburi
muncitorești, in cadrul Festivalului
național „Cîntarea României", să con
tribuie în și mai mare măsură la

de invenții organizat de comisia
județeană a inginerilor și tehni
cienilor. Sint prezentate aici
peste 200 de invenții realizate
în anii actualului cincinal de
către oamenii muncii din între
prinderile industriale din județ,
între care și cele 95 care se
aplică în producție cu o eficien
ță de circa 170 milioane lei.
Vernisarea expoziției a fost ur
mată de un simpozion cu tema :
„Probleme actuale ale brevetă
rii și valorificării invențiilor".
(Gheorghe Baltă).
VÎLCEA • în perioada 21
noiembrie — 4 decembrie se
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Intelectual democrat, angajat încă
din tinerețe in mișcarea socialistă,
iar la maturitate activ sprijinitor al
mișcării muncitorești și antifasciste,
N. D. Cocea (de la a cărui naștere
se împlinesc, la 29 noiembrie, 100
de ani) a avut strînse legături cu
Partidul Comunist Român, îndepli
nind fără ezitare, in anii ilegalității,
sarcini de mare răspundere.
După studii in țară și la Paris. în
anul 1903 iși ia licența in drept,
fiind numit .judecător de pace la
Panciu. Arghezi il va vizita intr-una
din toamnele următoare. Cităm din
amintirile sale : „Tînărul magistrat
judeca procesele boierilor moșieri cu
țăranii, trași in judecată chibzuită la
«curte», dind. fără șovăială, nici greș,
dreptate numai celor ce aveau drep
tul la ea. țărănimii". Șocat de strimbătatea justiției de la inceputul acestui yeac, N. D. Cocea deschide
focul împotriva moravurilor acestei
instituții, prin articolul intitulat „Jus
tiție și Dreptate" — publicat la 16
mai 1906, în ziarul „Adevărul". Alte
articole ale lui N. D. Cocea se re
fereau la lupta proletariatului pentru
un trai mai omenesc. Atitudinea ci
vică curajoasă, adoptată de N. D.
Cocea față de unele probleme care
frămintau societatea in acei ani, pe
care le va dezbate în scrierile sale
se explică prin înrîurirea mișcării so
cialiste asupra unor oameni de li
teratură și artă. începînd cu anul
1908. aria problemelor abordate de
N. D. Cocea va fi mult mai lar
gă. De pildă, înscriindu-se în fron
tul de luptă al epocii, N. D. Cocea
va duce o campanie susținută pen
tru vot universal. Activitatea neobo
sită a militantului socialist se inten
sifică in jurul anului 1910, anul re
constituirii Partidului Social-Demo
crat din România. El ia cuvîntul la
grandiosul miting care a avut loc în
sala „Dacia" din Capitală, la 19 de
cembrie 1909, cu prilejul căruia „s-a
zămislit o idee mare, mîntuitoare
pentru clasa muncitoare".
în anul 1910, N. D. Cocea în
ființează două periodice — „Viața
socială" și „Facla" — ambele
de o importanță deosebită în istoria
publicisticii
militante
românești.
„Viața socială" a polarizat în jurul ei
unele dintre cele mai talentate con
deie și personalități ale vremii : Ar
ghezi, Galaction, Gherea, Miile, Topirceanu. D. Anghel, Ion Minulescu,
Traian Vuia, Aurel Vlaicu ș.a. Con
comitent cu munca dusă la „Viața so
cială", N. D. Cocea a desfășurat o bo
gată activitate și în paginile revistei
„Facla", afirmîndu-se ca un pamfletar
• de înaltă ținută. Curajoasa luptă a
acestei reviste împotriva guvernelor
burghezo-moșierești. care arestau și
condamnau conducătorii mișcării so
cialiste. confiscau gazete democratice
și interziceau întrunirile publice, își
avea rădăcina — după cum mărturi• sește N. D. Cocea — in faptul că
„Facla" era un organ al „clasei mun
citoare și al acelora care i-au îmbră
țișat năzuințele". Dealtfel, ea a fost
una dintre cele mai combative pu
blicații progresiste apărute înainte de
23 August 1944.
în timpul primului război mondial,
Capitala fiind ocupată de germani,
N. D. Cocea s-a refugiat la Iași, de
unde va pleca la Petrograd. N. D. Co
cea va scrie cu simpatie despre
evenimentele revoluționare din Ru
sia. După înapoierea în tară, el
este arestat și aruncat în lagărul de
la Negrești (județul Iași). După eli
berarea din lagăr, N. D. Cocea, stenic
în convingerile sale socialiste, tipă
rește, la Iași, ziarul „Omul liber", sus
pendat curînd de cenzură. în pofida
cenzurii, ziarul va fi totuși tipărit, cu
titlul mereu schimbat : „Chemarea",
„Chemarea roșie". „Torța". „Revolta",
„Clopotul". în ziarul „Chemarea".

■

(Urmare din pag. I)

0 conștiință militantă,
însuflețită de idealul socialist
tema care este deseori abordată de
Cocea și înfățișată cu o pasiune dem
nă de relevat este tema revoluției so
cialiste. De asemenea, el va rezerva
— după cum procedase și la „Facla"
— o serie de coloane luptei impotriva
„partidelor istorice", a expansioniștilor germani și, desigur, contra mo
narhiei. care il va condamna la închi
soare pe termen de un an și jumă
tate,. în anii 1930—1940, N. D. Cocea va
desfășura o frumoasă activitate de
critică socială. în această perioadă
el incepe activitatea la ..Reporter",
care, din 1937, devine o publicație po
litică, socială și literară a P.C.R. în pa
ginile „Reporterului" vor apărea nu
meroase articole care pledează pen
tru o literatură nouă, in care să vi
breze aspirațiile proletariatului re
voluționar. O campanie acerbă vor
duce „Reporterul" și „Facla" împo
triva pericolului fascist. N. D. Cocea
scriind articolele : „Ce vor fasciștii?",
„Fascia studențească" și „Fascia mi
litară". publicate in „Facla". în re
portajul politic „Procesul incendierii
Reichstagului" sau in articolele „Asa
sinarea continentelor" și „Germania
a deschis focul asupra Europei", apă
rute in „Reporter". N. D. Cocea de
nunță pericolul unui nou război mon- \
dial, pregătit de imperialiști și de fas- j
ciști. O altă publicație sub directa i
îndrumare a P.C.R., condusă de N. D.
Cocea, este revista „Era nouă", apă
rută in anul 1936. Prin analiza mar
xistă făcută societății acelor vremi,
prin principiile și țelurile enunțate
încă din „Cuvintul înainte" al primu
lui număr, revista „Era nouă" avea
să înspăiminte oficialitatea burgheză,
ceea ce a dus la suspendarea ei după
trei numere de apariție.
In perioada dictaturii milltaro-fa«ciste, cind libertățile cele mai
mentare erau sugrumate și cenzur i
acoperit cu aripa sa neagră orice rind
în care se cerea dreptate. N. D. Cocea
nu poate publica nimic. Convins fiind
de vremelnicia acestor stări de lucruri
anormale, el lucrează cu rîvnă la o
frescă a societății anilor 1930—1940,
pe care intenționa să o publice după
risipirea norilor. Gîndurile și străda
niile sale s-au materializat și în ro
manul „Pe drumul noului Damasc",
care demască patetic unele dintre
principalele tare ale regimului capi
talist, și in primul rînd fascismul.
N. D. Cocea avea convingerea că în
foarte scurt timp „fauna" care tîrîse
țara în dezastru va fi distrusă. Această Încredere i-o dădea legătura
lui permanentă cu oamenii animați
de cele mai înaintate idei ale timpu
lui, legătura lui cu P.C.R. I se în
credințează sarcina de a înființa un
ziar în care, folosind experiența sa
îndelungată, să strecoare prin foar
fecele cenzurii directivele partidului.
La 20 octombrie 1944, N. D. Cocea
— acest neobosit militant pentru o
societate dreaptă — fondează ziarul
progresist „Victoria", în care mili
tează pentru democratizarea țării,
împotriva partidelor burgheze. Tot
în anul 1944, el este numit director
general al teatrelor. în 1945, la 25
septembrie, este semnatarul. împreu
nă cu alți șaptezeci de intelectuali,
al unui memoriu prin care se ară
ta adeziunea intelectualității față de
politica guvernului democrat.
Moartea l-a surprins pe N. D. Cocea
la 1 februarie 1949 în plină activi
tate, pildă vie pentru generațiile ur
mătoare.
La împlinirea unul secol de la
nașterea lui N. D. Cocea, îi evocăm
cu recunoștință numele și activitatea
sa însuflețită de idealul socialist, că
ruia i-a dăruit decenii de neobosită
trudă și luptă, ideal ce a triumfat
pe deplin in patria noastră.

Virgiliu ENE

■ ■ ■ ■
cunoașterea aprofundată .de către oa
menii muncii a politicii interne și
externe a partidului și statului nos
tru. cultivarea dragostei și devota
mentului față de patrie, partid și
popor, față de cauza socialismului »i
comunismului, înțelegerea de către
fiecare om al muncii a răspunderilor
ce îi revin in calitate de proprietar,
producător și beneficiar, întărirea și
adincirea democrației muncitorești, a
autoconducerii și autogestlunii între
prinderilor, creșterea răspunderii iP
cărui colectiv în înfăptuirea ex4
piară a sarcinilor de plan, realize,
rea unei noi calități în toate sferele
producției materiale.
Ca în orice activitate, rezultatele
viitoare ale muncii sindicatelor de
pind. intr-o foarte mare măsură, de
spiritul de inițiativă și dăruire pro
priu celor ce vor fi învestiți, în ale
geri, cu Încrederea maselor. Este, de
aceea, o răspundere colectivă a orga
nizațiilor sindicale, dar si a fiecărui
membru de sindicat in parte, ca în
noile organe de conducere să fie
aleși, după normele statutare de re
prezentare. cei mai buni oameni ai
muncii, bărbați și femei, tineri șl
vîrstnici, români, maghiari, germani
și de alte naționalități, membri și
nemembri ai Partidului Comunist
Român, cu o temeinică pregătire
profesională și politică, oameni care,
prin spiritul novator, prin combativi
tatea și intransigenta fată de neajun
suri. prin calitățile morale, conduita
în muncă, familie și societate, se
bucură de prestigiu și autoritate în
rîndurile colectivelor în care lu
crează.
Așadar, timp de patru luni. în ca
drul adunărilor generale si conferin
țelor sindicale de dări de seamă și
alegeri, milioane de oameni ai mun
cii vor avea prilejul să-și exprime
deschis opiniile, să pună în valoare
experiență pozitivă acumulată, să
analizeze cu ■ exigentă și combativf• tate muncitorească deficientele sem
nalate, să facă propuneri pentru îm
bunătățirea muncii, exercitîndu-și
astfel rolul activ ce le este conferit,
în societatea noastră, acela de pro
ducători, proprietari și beneficiari.

desfășoară la Rimnicu Vîlcea
cea de-a 10-a ediție a Festivalului-concurs ..Artele Rimnicului“. Participă colective de pres
tigiu din. București, Teatrul de
Comedie, Filarmonica „George
Enescu" și Teatrul Giulești.
Festivalul se va încheia cu o
gală a obiceiurilor de iarnă din
întreaga țară, organizată de
Consiliul de educație politică și
cultură socialistă âl municipiului
Rimnicu Vilcea în colaborare cu
Televiziunea Română. (Ion Stariciu).
IAȘI • S-au desfășurat lu
crările sesiunii științifice „Creș
terea eficienței activității eco

nomice. prin valorificarea su
perioară a resurselor". Au
participat cadre didactice din
domeniul științelor economi
ce, din centrele universitare
București, Cluj-Napoca, Craio
va, Timișoara. Iași, precum si
specialiști de la cabinetul jude
țean de organizare economicosocială. reprezentanți din uni
tăți economice ieșene. • A
avut loc o sesiune comemorati
vă Nicolae Iorga. Au prezentat
comunicări cercetătorii științifici
Șt. Gorovei, Al Zub, V. Catargiu, Gh. Florescu și Oh.
Buzalu. (Manole Corcaci).
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Plenara Consiliului
National
1

Vineri a avut loc în Capitală ple
nara Consiliului Național al Femei
lor.
Au participat membre ale Consi
liului Național al Femeilor, preșe
dinte ale comitetelor județene ale
femeilor, precum și invitați.
Lucrările plenarei au fost deschi
se de tovarășa Ana Mureșan, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dinta Consiliului Național al Fe
meilor.
In lumina responsabilităților ce re
vin mișcării de femei, plenara a
dezbătut sarcinile Consiliului Națio
nal. ale comitetelor și comisiilor în
antrenarea maselor de femei la
transpunerea in viață a indicațiilor
cuprinse in cuvîntarea . tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, la plenara C.C. al
P.C.R. din 14—15 octombrie a.c. cu
privire la realizarea planului națio
nal unic pe 1981. Pornind de la re
zultatele de prestigiu obținute pină
acum, cit și de la unele neîmpllniri.
participantele la lucrări au analizat,
în spirit critic și autocritic, activita
tea desfășurată de comitetele și co
misiile femeilor pentru realizarea
sarcinilor economico-sociale din acest
an și din actualul cincinal, subli
niind că milioanele de femei din
tara noastră, fără 'deosebire de na
ționalitate, pot și trebuie să-și aducă
o contribuție mai amplă la ridicarea
pe un plan calitativ superior a în
tregii lor activități. în acest context,
s-a relevat necesitatea sporirii preo
cupărilor pentru realizarea ritmică a
producției .fizice și nete, pentru asi
gurarea unei calități superioare a
produselor, creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime și a
materialelor, reducerea cheltuielilor
de producție, economisirea energiei
,>i combustibililor, pentru aplicarea
neăc, itută a noului mecanism economicd-financiar și a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii.
Au fost dezbătute și aprobate pro
gramele dp măsuri privind sarcinile
ce revin femeilor în dezvoltarea pro
ducției de artizanat, a sericiculturii
și apiculturii în anul viitor.' Au fost
relevate, totodată, sarcinile ce revin
în domeniul sporirii producției agri
cole. îmbunătățirii activității unități
lor comerciale, al lărgirii și diversi
ficării serviciilor, sectoare în cadrul
cărora femeile au o mare pondere
în forța de muncă.
Plenara a stabilit măsuri privind
pregătirea și desfășurarea adunări
lor de dări de seamă și alegeri ale
comisiilor de femei din cooperative
le agricole de producție și meșteșu
gărești, din cartiere și de la. sate,
precum și a conferințelor comitetelor
comunale, orășenești, de sector și
municipale.
în încheierea lucrărilor a luat
cuvintul tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm,
participantele la plenară
au adresat o telegramă C.C. al
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu,
în care se spune :

Cu înălțătoare mindrie patriotică,
participantele la plenară au subli
niat din nou adevărul izvorit din
conștiința unanimă a poporului că
toate mărețele înfăptuiri ale națiu
nii noastre sînt indisolubil legate de
1 aportul dumneavoastră fundamental
la stabilirea strategiei și tacticii
partidului, lâ elaborarea direcțiilor
de dezvoltare a României, la conti
nua perfecționare a relațiilor socia
le, la crearea cadrului democratic de
participare nemijlocită a oamenilor
muncii la conducerea societății, la
statornicirea principiilor eticii și echității socialiste, la asigurarea unor
condiții de muncă și viață mereu
mai bpne pentru întregul popor.
Este pentru noi o. îndatorire de
onoare și o mare bucurie — se spu
ne mai departe in telegramă — de a
exprima din nou, în numele tuturor
femeilor de la orașe și sate, fără deo
sebire de naționalitate, întreaga dra
goste, marea admirație și aleasa pre
țuire față de mult iubita și stimata
tovarășă Elena Ceaușescu, eminentă
luptătoare comunistă, remarcabil om
politic, savant dd înalt prestigiu, care
aduce o valoroasă contribuție la
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului. Exprimăm via noastră recu
noștință și cele mai calde mulțumiri
tovarășei Elena Ceaușescu pentru
grija pe care o manifestă în atragerea
femeilor la viața economică și poli
tică a țării, pentru afirmarea lor în
societate, pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de viață și de mun
că, pentru dragostea și căldura cu
care ocrotește copiii țării și tînăra ge
nerație. Mișcarea de femei din țara
noastră vede în îndrumările de mare
preț, de înaltă competență ale to
varășei Elena Ceaușescu un îndemn
însuflețitor de a acționa ferm pentru
înfăptuirea exemplară a politicii în
țelepte a partidului și statului nostru.
' Manifestîndu-și deplina adeziune la
politica internă și externă a partidu
lui și statului, urmind neabătut indi
cațiile dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ale to
varășei Elena Ceaușescu, mișcarea de
femei din țara noastră se angajează
cu toată hotărîrea ca, șub conducerea
organelor și organizațiilor de partid,
să ridice pe un plan superior întreaga
sa activitate pentru antrenarea, cu re-'
zultate tot mai rodnice, a maselor
de femei de la orașe și sate la în
făptuirea exemplară a sarcinilor de
plan pe anul acesta și pe anul 1981,
la traducerea în viață a istoricelor
hotărîri ale Congresului al XII-lea
al partidului.
Urmîndu-vă minunatul exemplu de
dăruire cu care serviți cauza parti
dului și națiunii române, a socialis
mului și comunismului, a păcii și co
laborării internaționale, vă asigurăm,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că milioanele de femei
din , țara noastră nu-și vor precupeți
nici un efort pentru continua înflo
rire și propășire a scumpei noastre
patrii, contribuind astfel la afirmarea
tot mai puternică a României socia
liste în rîndul națiunilor lumii, la în
tărirea independenței și suveranită
ții- sale. ,

Dejun cu prilejul sărbătoririi centenarului
stabilirii primelor contacte oficiale dintre România
și

t

țări

latino-americane

Cu prilejul sărbătoririi centenaru
lui stabilirii primelor contacte ofi
ciale dintre România și unele țări
latino-americane, tovarășul Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe
al Republicii Socialiste România, a
oferit vineri, 28 noiembrie a.c., un
dejun, ia care au participat amba
sadorii Cubei, Peru. Braziliei, Chile,
Uruguayului, Columbiei, Argentinei,
Venezuelei, precum și însărcinații
cu afaceri a.i. ai Mexicului și Costa
Rica la București.
Au luat parte, de asemenea, Maria
Groza, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și alți reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe.
Ministrul afacerilor externe român
și ambasadorul cubanez, în numele

șefilor de misiune latino-americani,
în alocuțiunile rostite au relevat
dezvoltarea ascendentă a raporturi
lor de prietenie și colaborare ale
României cu țările latino-americane,
pe plan bilateral și internațional, și
au exprimat încrederea că aceste re
lații vor cunoaște o amplificare și
diversificare continuă, in avantajul
poporului român și al popoarelor
latino-americane, al cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării în lume.
S-a toastat în sănătatea președin
telui Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a
șefilor de state ai țărilor latinoamericane, pentru creșterea continuă
a prieteniei dintre poporul român și
popoarele continentului latino-american.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit o telegra
mă din partea lui Wilfrițd Martens,
prim-ministru al' guvernului belgian,
prin căre se adresează mulțumiri
pentru mesajul de felicitare trans
mis cu ocazia formării guvernului
belgian.

Tovarășul Paul Niculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit, vineri, pe
Carlos Martin, vicepreședinte al
Băncii Centrale a Uruguayului, care
efectuează o vizită in țara noastră.
Cu acest priltfi au fost discutate
aspecte ale extinderii, colaborării
economico-financiare dintre România
și Uruguay. în context a fost expri
mată dorința intensificării și diversi
ficării cooperării pe multiple planuri
între instituțiile financiar-bancare
din țara noastră și Banca Centrală a
Uruguayului.
La întrevedere a participat Vasile
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior.
★

în încheierea vizitei făcute în țara
noastră, delegația unor firme, indus
triași și oameni de afaceri din
R. F. Germania a avut, vineri la
amiază, o nouă întîlnire cu specia
liști și cadre de conducere din cen
trale industriale ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini și
întreprinderi de comerț exterior.
Cu acest prilej, Ion Constantinescu,
președintele Camerei de comerț ,și
industrie a Republicii Socialiste
România,' și Arno Dfeher, președin
tele secției România din cadrul Ca
merei de comerț și industrie a Repu
blicii Federale Germania, au trecut în
revistă rezultatele vizitei făcute, exprimindu-se satisfacția pentru mersul
.ascendent al cooperării româno—vestgermane în domenii de interes reci
proc. S-a relevat, de asemenea, fap
tul că, în timpill convorbirilor și con
tactelor avute în aceste zile de
industriașii și oamenii de afaceri
vest-germani cu specialiști și condu
cători de întreprinderi și centrale in
dustriale din construcția de mașini,
s-a făcut un larg schimb de păreri și
au fost stabilite noi căi și forme care
vizează creșterea în continuare a
schimburilor reciproce de mărfuri și
dezvoltarea cooperării economice, in
dustriale și tehnice, bilaterale și pe
terțe -piețe.
★

Vineri, 28 noiembrie, la Academia
„Ștefan Gheorghiu" s-au încheiat
cursurile de „Organizare a producției
și muncii", „Marketing" și „Perfec
ționarea conducătorilor de nivel me
diu". organizate de Centrul Interna
țional CEPECA, la care au parti
cipat 65 de cadre de conducere și spe
cialiști din 30 de țări în curs de dez
voltare din Africa, Asia, America de
Sud și Europa.
Participanții au relevat aportul
deosebit pe care-1 au cunoștințele teo
retice și practice primite la aceste
cursuri in găsirea de soluții proprii

pentru rezolvarea unor importante
probleme ale dezvoltării din tarile lor.
Totodată, ei au adresat călduroase
mulțumiri guvernului român pentru
bursele acordate și condițiile <je via
ță și studiu create, pentru ospitalita
tea de care s-au bucurat, pentru pri
lejul de a cunoaște direct realizările
economice și sociale, ale României,
subliniind că actjvitatea desfășurată la
Centrul Internațional CEPECA con
stituie o materializare a politicii ex
terne a. țării noastre de solidaritate
activă, de prietenie și colaborare mul
tilaterală cu țările în curs de dez
voltare.
★
în perioada 24—28 noiembrie ne-a
vizitat țara o delegație a Mișcării
creștine pentru pace din Italia, con
dusă de Augusto Milana, secretar
național.
Oaspeții au avut întrevederi la Co
mitetul Național pentru Apărarea
Păcii, C.C. al U.T.C., Asociația de
prietenie România—Italia. Institutul
politehnic din București și au vizi-tat obiective social-culturale din-Ca
pitală.
în timpul vizitei in țara noastră a
țfvut loc un seminar cu tema „Con
tribuția tineretului la oprirea cursei
înarmărilor", organizat de Comitetul
Național pentru Apărarea Păcii și
Uniunea Tineretului Comunist din
România. împreună cu Mișcarea creș
tină pentru pace din Italia, în ca
drul căruia s-a efectuat un larg
schimb de opinii privind înfăptuirea
păcii, securității, destinderii și dezar
mării în lume.
/
★
La București a avut loc semnarea
Programului de colaborare tehnicoștiințifică pentru perioada 1981—1985
și a Planului de colaborare tehnicoștilnțifică pentru anul 1981 în dome
niul controlului calității produselor
și metrologiei între Inspectoratul
General de Stat pentru Controlul
Calității Produselor din România și
Comitetul de Stat pentru Standardi
zare din Bulgaria.
★

Vineri după-amiază a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relații culturale cu străinătatea cu
prilejul sărbătoririi. Zilei naționale a
Republicii Populare Benin. Aspecte
din activitatea poporului beninez pen
tru dezvoltare economică și socială
independentă a patriei sale au fost
prezentate de ziarista Venera Anghel.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ligii române
de prietenie cu popoarele din Asia
și Africa, un numeros public.

vecine și prietene

Convorbiri economice
româno-cubaneze
La București au avut loc, vineri
seara, convorbiri intre tovarășii
Cornel Burtică, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice internaținale, și Ricardo Cabrisas, minis
trul comerțului exterior al Cubei.
în spiritul înțelegerilor stabilite
cu prilejul intîinirilor dintre condu
cătorii de partid și de stat ai celor
două țări, a fost analizat stadiul re
lațiilor economice româno-cubaneze
și perspectiva lor de dezvoltare în
perioada care urmează. Manifestindu-se de ambele părți dorința de a
diversifica și extinde conlucrarea
bilaterală, de a valorifica cit mai
deplin posibilitățile de colaborare pe
care le oferă economiile României și
Cubei au fost examinate noi căi și
mijloace concrete de lărgire a coo
perării reciproc avantajoase, forme
noi de sporire și diversificare a
schimburilor de mărfuri.
Au luat parte Ion Stoian, adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
precum și Humberto Castello, am
basadorul Cubei la București.
(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe
al Republicii Democratice
Somalia va face o vizită
oficială In România
La invitația ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Democra
tice Somalia. ' Abdurahman Jama
Barre, va efectua o vizită oficială
de prietenie în România în prima
parte a lunii decembrie 1980.

„Electromagnetica64
- 50 de ani
Colectivul întreprinderii „Electro
magnetica" a aniversat, vineri, 50 de
ani de la crearea acestei vechi uni
tăți industriale bucureștene.
La sărbătorirea acestui semicente
nar de existență, oamenii muncii de
la „Electromagnetica" se prezintă cu
îndeplinirea, încă de la 10 august, a
sarcinilor de plan ale cincinalului la
producția industrială, ceea ce creează
colectivului condiții de a realiza pînă
la finele acestui an o producție fizică
suplimentară în valoare de i»este
650 milioane lei.
întregul spor de producție se va
obține pe seama creșterii productivi
tății muncii, care, raportată la pro
ducția netă, a crescut de 2,4 ori față
de nivelul anului 1975.
într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
cu prilejul acestei aniversări, se spu
ne, între altele : „în aceste momente
emoționante, permiteți-ne să expri
măm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
sentimentele
noastre pline de adîncă dragoste și
recunoștință pentru minunatele con
diții de muncă și viață create de
partid tuturor oamenilor muncii, ad
mirația nețărmurită și profunda min
drie patriotică pentru strălucita acti
vitate ce o desfășurați în fruntea
partidului și statului, dumneavoastră,
inițiatorul și cel mai activ promotor
al întregii politici științifice, crea
toare, umaniste, a României socialis
te, personalitate marcantă a vieții
politice mondiale contemporane, una
nim cunoscut șl apreciat pe toate
meridianele".

Cronica zilei

'•Vd .

Sărbătoarea națională a Iugoslaviei

Au fost de fată Hubert Deguenon,
Însărcinat cu afaceri a.i. al Republi
cii Populare Benin la București, mem
bri ai ambasadei.
★

La Casa corpului didactic din Iași
a fost deschisă, vineri după-amiază,
o expoziție de carte germană, orga
nizată de Ambasada R. D. Germane
la București. Cele peste 200 de volu
me. reprezentind un bogat fond de
carte științifică și beletristică, au fost
oferite Universității „Al. I. Cuza".
Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni
Gunter Rieger, atașatul cultural al
Ambasadei R.D.G. la București, și
Herta Peretz, profesor la Catedra de
limbă și literatură germană a Uni
versității „Al. I. Cuza", care au rele
vat bunele relații de prietenie și co
laborare cultural-științifică stabilite
între Republica Democrată Germană
și Republica Socialistă România.

Tovarășului ȚVIETIN MIATOVICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului LAZAR
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia îmi
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat a) Republicii Socialiste România,
al întregului popor român și al meu personal, dumneavoastră, Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Prezidiului Comitetului Central al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și popoarelor Iugoslaviei prietene un
cald salut și cele mai cordiale felicitări.
Evocind cu satisfacție rezultatele fructuoase ale întîlnirii și convorbirilor
pe care le-am avut recent la Belgrad, doresc să exprim convingerea că,
acționînd impreună, în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor convenite, rapor-

NICOLAE CEAUȘESCU

Se împlinesc astăzi 37 de ani din
ziua memorabilă in care reprezen
tanții autentici ai popoarelor iugo
slave, întruniți in mica localitate
Jaițe din Bosnia, au consimțit la
crearea noii Iugoslavii. Constituirea,
in plin război, a organelor popu
lare a dat un nou și puternic
impuls eroicei lupte a maselor, des
fășurată sub conducerea comuniști
lor, împotriva ocupației fasciste,
pentru libertatea și independența
țării, pentru eliberare națională și
socială, a deschis popoarelor iugo
slave calea spre împlinirea aspira
țiilor lor la o viață mai bună, spre
făurirea socialismului.
Marcînd marea lor sărbătoare na
țională, popoarele iugoslave fac
bilanțul mărețului drum parcurs in
aceste decenii, sub conducerea
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
in frunte cu neuitatul președinte
Iosip Broz Tito, bilanț ce-și găsește
expresie in edificarea noii orinduiri
sociale, in creșterea neîntreruptă a
forțelor de producție și a avuției
naționale, în înflorirea multilaterală
a țării. Pornind de la o economie
bazată pe o agricultură înapoiată,
Iugoslavia și-a sporit de peste 14
ori producția industrială și a de

PROGRAMUL 1
9,30 Curs de limba franceză.
9,50 Curs de limba spaniolă.
10.10 Telecinemateca (reluare).
11.50 Cu gramatica nu-i de glumit.
12.10 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural-artistlc-sportiv.
17.50 De „Ziua internațională a solida
rității cu poporul palestinian".
18,05 Anunțuri și muzică.
18.10 Bosnia șl Herțegovina.
18.30 Noiembrie — cronica evenimente
lor politice.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorie prin țara mea : Monu
mentele Timișoarei.
19,40 Teleenciclopedia.
20.25 Film serial :
Neguțătorii de vi
suri. Premieră pe țară. Producție
a studiourilor americane. (Episo
dul I).
21.25 Din muzica șl dansurile popoare
lor.
22,05 Telejurnal • Sport.
22.30 Nocturnă TV.

venit un stat în plin pro
gres. Succese de seamă au
fost dobindite ăn sfera învă
țământului, științei și culturii, a
crescut nivelul de trai, ma
terial și spiritual, al maselor popu
lare. In prezent, oamenii muncii de
pun stăruitoare eforturi pentru în
deplinirea programului celui de-al
XII-lea Congres al U.C.I. privind
dezvoltarea economică, perfecționa
rea in continuare a relațiilor sociale,
întărirea rolului conducător al clasei
muncitoare și a coeziunii popoare
lor iugoslave, transpunerea în con
tinuare în viață a ideilor nobile ale
socialismului.
în spiritul sentimentelor sale de
caldă prietenie și solidaritate pro
fundă față de popoarele iugoslave,
poporul român se bucură sincer de
progresele de seamă dobindite de
țara vecină, participă din inimă la
marea ei sărbătoare de astăzi.
Avind rădăcini adinei în trecutul
de luptă al popoarelor noastre pen
tru afirmarea ființei naționale, dez
voltare independentă și progres so
cial, relațiile de prietenie frățească
și rodnică conlucrare româno-iugoslave, îmbogățite mereu în anii fău
ririi noii orinduiri, cuprind astăzi,

TELEGRAME
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis
tru al guvernului, a trimis o telegra
mă tovarășului Veselin Giuranovici,
președintele Consiliului Executiv
Federal al R.S.F. Iugoslavia, cu ocazia
sărbătorii naționale, prin care, din
partea guvernului român și a sa per
sonal, îi adresează cele mai cordiale
felicitări, urări de fericire si succese
tot mai mari în edificarea socialistă
a Iugoslaviei. In telegramă se ex
primă, în același timp, profunda con
vingere că, în spiritul înțelegerilor
convenite la nivel înalt, raporturile de
strînsă prietenie și cooperare dintre
țările și guvernele noastre se vor
adinei continuu, in interesul reciproc.

al cauzei socialismului și păcii în
lume.
★

De asemenea, tovarășul Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, a adresat o telegramă de
felicitare tovarășului Dragoslav Markovici, președintele Adunării R.S.F.
Iugoslavia, iar tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, o
telegramă de felicitare tovarășului
Iosip Vrhoveț, secretar federal pentru
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.
Totodată, organizații de masă și
obștești, alte instituții centrale au
trimis telegrame de felicitare organi
zațiilor similare din R.S.F. Iugoslavia.
(Agerpres)

spre satisfacția reciprocă, totalita
tea sferelor activității sociale. Atit
la București, cit și la Belgrad se
apreciază cu deplin temei că, avind
ca trăsătură caracteristică egali
tatea in drepturi, respectul reciproc
și încrederea tovărășească, legătu
rile româno-iugoslave constituie un
exemplu de conlucrare prieteneas
că intre două țări socialiste vecine.
întreaga evoluție a acestor relații
pune în evidență cu putere că fac
torul dinamizator al dezvoltării lor
îl constituie raporturile de solida
ritate dintre Partidul Comunist
Român și Uniunea Comuniștilor din
Iugoslavia, întâlnirile și convorbirile
dintre conducătorii de partid și de
stat ai celor două țări. Așa cum se
știe, recentele convorbiri la nivel
înalt, prilejuite de vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu in Iugoslavia,
desfășurate sub semnul continuității
și trăiniciei relațiilor dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, au
dus la noi hotărîri importante pri
vind amplificarea și diversificarea
in continuare a conlucrării frățești
pe plan economic, în domeniile cul
turii, învățământului, științei, sănă
tății, informațiilor șl în alte dome
nii de activitate ce concură la întă
rirea prieteniei romăno-iugoslave.

Rodnicia relațiilor române-iugoslave este grăitor ilustrată și de
conlucrarea strînsă a celor două
țări pe planul vieții internaționale,
unde își aduc contribuția la efortu
rile vizind slăbirea încordării și re
luarea politicii de destindere, pace
și respect al independenței și suve
ranității naționale, pentru afirmarea
dreptului la dezvoltare liberă, de
sine stătătoare a fiecărei națiuni,
pentru eliminarea politicii de forță,
a tuturor formelor de dominație și
asuprire, pentru soluționarea in in
teresul tuturor popoarelor a pro
blemelor cardinale ale lumii con
temporane.
Cu prilejul aniversării de astăzi,
poporul român adresează popoare
lor iugoslave calde felicitări, im
preună cu urarea din inimă de a
dobindi. noi și noi succese in mă
reața operă pe care-o înfăptuiesc pe
calea socialismului, exprimindu-și,
totodată, convingerea că relațiile
de prietenie și colaborare, multila
terală dintre țările noastre vor cu
noaște o continuă dezvoltare, co
respunzător intereselor reciproce,
ale cauzei socialismului, păcii și
jjrogresului in lume.

Recepție la Ambasada R. S. F. Iugoslavia
Cu prilejul sărbătorii naționale a
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, ambasadorul acestei țări la
București,» Trifun Nikolici, a oferit,
vineri, o recepție.
Au participat tovarășii Dumitru
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R'.. Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, Virgil Teodorescu, vicepreședinte
al Marii Adunări Naționale. Iosif
Uglar. vicepreședinte al Consiliului
Național al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, Gheorghe Cioară,
ministrul energiei electrice. Alexan
dru Mărgăritescu. ministru secretar

de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, Dumitru Turcuș, adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.R.,
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe,, general-colonel
Marin Nicolescu. adjunct al ministru
lui apărării naționale. Aurel Duca,
vicepreședinte al Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, activiști de
partid, conducători ai unor instituții
centrale și organizații de masă și ob
ștești, generali și ofițeri superiori,
oameni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Cotele înalte ale eficienței
Poposind pe meleagurile slovene,
pe care trăiesc și muncesc pdste două
milioane de locuitori, vizitatorul intilnește un peisaj natural de o rară
frumusețe ce se îmbină într-o splen
didă armonie cu peisajul agrar și in
dustrial, îmbogățit și diversificat pu
ternic în anii socialismului. Dealtfel,
între celelalte republici ale Iugo
slaviei socialiste, Slovenia dispune
de un înalt nivel de dezvoltare eco
nomică. O pondere însemnată în eco
nomia republicii revine industriei
lemnului, care beneficiază de materie
primă din abundență. Datorită așeză
rii sale geografice, Slovenia dispune
de un bogat fond forestier, pădurile
sale seculare conținind esențe din
tre cele mai valoroase. Pădurile sînt
străbătute de 6 000 km de drumuri
turistice și de exploatare, la care se
adaugă alți 6 000 de kilometri de
drumuri ce asigură legături opera
tive, atît între localitățile repu
blicii, cît și cu alte zone ale Iu
goslaviei.
Cele mai dezvoltate sectoare de
prelucrare sînt industria de mobilă
și cea de prefabricate, ale căror
produse sînt mult solicitate și apre
ciate pe piața internă și dețin o pon
dere însemnată la export.
O puternică dezvoltare a cunoscut
Liubliana. capitala Republicii slovene,
primul oraș-erou din Iugoslavia. Si
tuat la o altitudine de 228 metri, în
conjurat de maiestuoase coline, ora
șul Liubliana a cunoscut din plin
vicisitudinile istoriei, dar de fiecare
dată, renăscut din ruine, a devenit
mai puternic, mai frumos și mai

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30
noiembrie, 1 și 2 decembrie. In țară :
Vremea va fi in general umedă. Cerul
mai mult noros. Vor cădea precipitații
mai ales sub formă de lapoviță și
ninsoare in regiunile din nordul țării
și sub formă de ploaie, lapoviță șl
ninsoare în rest. La munte va ninge
viscolit. Vint moderat cu unele inten
sificări, îndeosebi îp zonele de munte,

PROGRAMUL 2

tv

BELGRAD
turile de prietenie, solidaritate și strînsă conlucrare dintre partidele și țările
noastre se vor dezvolta tot mai puternic, în interesul 'poporului român și
popoarelor Iugoslaviei, al cauzei socialismului, independenței naționale, păcii
și colaborării intre popoare.
Vă urez din toată inima, dumneavoastră, Prezidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia, noi succese în activitate, iar popoarelor frățești ale Iugosla
viei socialiste realizări tot mai mari în munca dedicată înfloririi patriei,
prosperitate și fericire.
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

*

La librăria „Mihail Sadoveanu" din
Capitală a avut loc vineri lansarea
volumului apărut în Editura Acade
miei „Patologie neurochirurgicală in
fantilă" de prof. univ. dr. docent
Constantin Arseni, dr. Lenke Hor
vath și dr. Alexandru V. Ciurea.
Despre lucrare au vorbit acad.
Gheorghe Mihoc. președintele Acade
miei Republicii Socialiste România,
prof. univ. dr. docent Constantin Ar
seni și Constantin Busuioceanu, di
rectorul Editurii Academiei.
(Agerpres)

MOISOV

Președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

19,00 Telejurnal.
19,20 Jaz în studio cu formația Dan
Mtndrilă.
20,15 Efigii lirice.
20.30 Muzică și dans.
20,55 Documentar
științific.
Secretul
navigației
păsărilor
(reluare).
Film producție BBC.
21,40 Melodii populare. Ansamblul ar
tistic „Mureșul" din Tg. Mureș.
22,05 Telejurnal • Sport.
22.30 Nocturnă TV.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 28 NOIEMBRIE 1980
Extragerea I : 52 75 6 47 42 90 5
43 28.
Extragerea a II-a : 36 84 19 32 87
20 23/ 65 44.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
850 602 lei.

prosper. Dintre numeroasele unități
economice ale orașului, am vizitat
prestigioasa întreprindere „Litostroi".
Devenită bun al întregului popor in
anii 1947—1948, unitatea avea incă de
pe atunci o bogată tradiție, bineînțe
les la nivelul meșteșugăresc la care
era dotată.
„încă cu 120-130 de ani în urmă,
ne spunea Karel Gofnik. in no
menclatorul redus al acestei uni-

„Colaborarea și cooperarea cu nu
meroase unități similare din țară și
firme de peste hotare este de mare
folos — a precizat Iuri Vulcan, pre
ședintele consiliului muncitoresc din
unitate — pentru a putea face față
diversificării largi a producției și vo
lumului mare de lucrări pe care le
avem de realizat".
„Litostroi" produce acum turbine
hidraulice de rnare capacitate, peste

însemnări de călătorie
tați figurau turbine hidraulice, e
drept, de capacitate mică. Treptat,
unitatea s-a profilat și pe pompe de
apă de diferite tipuri și mărimi.
După ce a fost dată in grija colec
tivului, care o administrează prin
autoconducere, fabrica a cunoscut o
amplă dezvoltare, pe baza dotării
ei cu o tehnică și o tehnologie tot
mai moderne".
Cu fiecare an care a trecut s-au
investit sume importante dar și in
teligență proprie. Unitatea dispune
acum de un centru de pregătire a ca
drelor de specialiști nu numai pentru
„Litostroi". ci și pentru alte întreprin
deri cu care'colaborează in procesul
de fabricație. Fiindcă întreprinderea
este asociată cu o seamă de fabrici
din țară. într-o amplă formație, în
construcția de mașini. De asemenea,
se cooperează cu multe firme de peste
hotare.

350 tipuri de prese hidraulice. începînd de la 10 tone pînă la 4 000
tone, pompe pentru irigat și pentru
aprovizionarea orașelor cu apă po
tabilă, instalații pentru fabrici de
ciment, motoare diesel pentru nave
pină la 2 000 cai putere.
Intr-un timp relativ scurt, pro
ducția pentru export a cunoscut o
amplă dezvoltare și diversificare.
Acum, circa 30—35 la sută din pro
ducție se exportă în lumea întreagă,
îndeosebi în țările în curs de dez
voltare, precum și în țări dezvoltate,
cum sînt. Statele Unite ale Americii,
Noua Zeelandă, Anglia, Franța, R. F.
Germania și. în multe altele.
„O bună și rodnică colaborare — a
precizat tovarășul Vukoslav Jivkovici, membru al conferinței comu
nale de partid „Șișka". în care este
încorporată și ' întreprinderea „Li
tostroi" — o avem cu România, țară

predomlnînd din est și nord-est. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
minus 4 și plus 3 grade, izolat mal
coborîte
la sflrșitul intervalului, iar
maximele între minus 2 și plus 6 gra
de. In
București : Vreme în general
umedă, cu cerul mai mult noros. Vor
cădea
precipitații atît sub formă de
ploaie, cit și sub formă de lapoviță și
ninsoare.
Vînt moderat cu unele in
tensificări predominînd din est. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre
minus 1 șl plus 2 grade, iar maximele
între
3 și 6 grade. (Ileana Mihăilă,
meteorolog de serviciu).

La cinematograful „Studio" din Ca
pitală a ;*'ut loc, vineri seara, „Gala
filmului iugoslav", manifestare orga
nizată cu prilejul Zilei naționale a
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia. Cei prezenți au putut urmări
filmul artistic „Momentul", inspirat
din lupta popoarelor iugoslave^ pen
tru eliberarea țării de sub domina
ția fascistă.
La spectacol au luat parte Aurel
Duca, vicepreședinte al Consiliului

prietenă și vecină. Livrăm în Româ
nia motoare pentru nave, compo
nente pentru prese hidraulice, docu
mentație tehnică. Pentru sistemul
hidraulic Porțile de Fier, construit
impreună de către țările noastre, noi
am livrat utilaj pentru drenaj".
Datorită unei politici judicioase de
investiții, care a asigurat dotarea
continuă a unității cu o tehnică și
tehnologie moderne, a crescut an de
an productivitatea muncii. Pe prime
le șase luni ale acestui an s-a reali
zat o productivitate a muncii de
150 000 dinari, raportat în medie la
întreg colectivul compus din 3 760 de
muncitori.
O preocupare de seamă a întregu
lui colectiv este și va fi de a dez
volta și diversifica in continuare
producția prin alocarea de sume tot
mai mari pentru reproducția lărgită,
pentru specializare, de a stimula pe
fiecare membru al colectivului in
realizarea de inovații, pentru a
putea concura cu succes pe piața
externă, pentru a da patriei mașini
și utilaje de bună calitate, mult
solicitate de economia țării.
...Discuțiile avute la această impor
tantă unitate, precum și în alte în
treprinderi din țara vecină și prietenă
au dovedit că o preocupare de seamă
a tuturor colectivelor din unitățile
industriale este de a asigura stabili
tatea economică, de a speri eficiența
producției, pentru dezvoltarea în con
tinuare a întregii economii.

Florea CEAUȘESCU

„Gala filmului iugoslav"
Culturii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, I.R.R.C.S. și Asociației ci
neaștilor, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.
/
Au participat, de asemenea, Trifun
Nikolici, ambasadorul Iugoslaviei la
București, și membri ai ambasadei,
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, alți
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Presa sportivă britanică a ma
nifestat un interes deosebit față de
meciul de rugbi dintre selecționatele
României și Franței disputat la
București.
tn ziarele londoneze s-a subliniat
faptul că, prin victoria cu 15—0 in
meciul cu Franța, echipa română a
încheiat un sezon internațional mar
cat de rezultate excepționale. La
succesele din campionatul european
trebuie adăugate rezultatele turneului
irlandez și mai ales memorabilul
meci egal (13—13) disputat la Dublin
cu Irlanda, pe cel mai vechi stadion
de rugbi din lume, „Lansdowne
Road", precum și acea victorie zdro
bitoare în fața lui Leicester, cam
pioana cluburilor engleze.
Ziarele menționează, de asemenea,
că echipa de rugbi a României a
fost invitată să întreprindă ‘în luna
septembrie a anului 1981 un turneu
de trei jocuri în Scoția. Acesta va
fi al treilea turneu oficial consecutiv

al rugbiștilor români in insulele bri
tanice.
• Vineri s-a disputat în sala sportu
rilor din Focșani dubla intîlnire inter
națională de handbal dintre echipele
de juniori ale României și R. D. Ger
mane. In meciul feminin, oaspetele
au terminat învingătoare cu 15—11
(8—5). în meciul următor, echipa.de
juniori a tării noastre a repurtat vic
toria cu scorul de 20—17 (10—9).
Duminică de ,1a ora 16.30, tot la
Focșani, au loc partidele revanșă.
• Sîmbătă și duminică, arena
Voința din Capitală va găzdui com
petiția internațională de popice pen
tru „Cupa Carpați". La cea de-a 14-a
ediție a acestei competiții, participă
sportivi din 6 țări : Austria, Bulga
ria, R.D. Germană, Iugoslavia. Po
lonia și România. Simbătă de la ora
8,30 la 12,30 și după-amiază de la
ora 14,30 au loc întrecerile indivi
duale, iar duminică de la ora 8,30
proba de perechi mixte.
• întîlnirile din cel de-al 7-lea tur

al Olimpiadei , de șah s-au Încheiat
cu următoarele rezultate : mascu
lin : România* — Norvegia 2.5—1,5;
U.R.S.S. — Ungaria 2—2; Iugosla
via — Suedia 2.5—0.5 “); Bulgaria —
Israel 1,5—1,5 (1); Danemarca — Al
bania 1—1 (2); Columbia — R.P. Chi
neză 1—1 (2); Anglia — Cehoslovacia
2—1 (1); Cuba — Australia 3—1; Olanda — R.F. Germania 2—0 (2);
S.U.A. — Filipine 2—1 (1); Islanda —
Scoția 1—1 (2); feminin : U.R.S.S. —
România 2,5—0,5 (Ciburdanidze — Polihroniade 1—0; Gaprindașvili —
Baumstark 1—0; Aleksandria — Mu
reșan remiză); Ungaria — R.F. Ger
mania 2.5—0.5; Bulgaria — Columbia
2—0 (1); India — Canada 1,5—1,5;
Polonia — Iugoslavia 2—1.
• Turneul internațional feminin
de tenis de la Melbourne a continuat
cu desfășurarea meciurilor ain cadrul
sferturilor de fin,ală. Jucătoarea ce
hoslovacă Hana Mandlikova a în
vins-o cu 6—1, 3—6, 6—4, pe Virginia
Ruzici.
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Solidaritate cu cauza dreaptă
a poporului palestinian
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România, tovarășul Ilie Verdeț, în R. P. Chineză
BEIJING 28 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan : Vineri
dimineața s-au încheiat convorbirile
oficiale dintre tovarășul Ilie Verdeț,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prlm-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. premier al Consiliului de Stat al
Republicii Populare Chineze.
în aceeași atmosferă prietenească,
de înțelegere reciprocă, ce a carac
terizat întreaga desfășurare a convor
birilor oficiale, s-a continuat exami
narea problemelor colaborării bilate
rale și s-a efectuat un schimb de pă
reri asupra unor aspecte ale situației
in tornationale.
Cei doi premieri și-au exprimat
satisfacția pentru rezultatele vizitei

și ale convorbirilor, care au contri
buit la dezvoltarea multilaterală a co
laborării româno-ehineze.
Dialogul prilejuit de vizită, desfă
șurată în spiritul înțelegerilor dintre
tovarășul Nieolae Ceaușescu și tova
rășul Hua Guofeng. a contribuit la
adîncirea cunoașterii și încrederii re
ciproce, la întărirea prieteniei dintre
cele două partide și țări. în interesul
popoarelor român și chinez, al cauzei
. socialismului, păcii. independenței și
colaborării internaționale.
Tovarășul Ilie Verdeț a exprimat
mulțumiri pentru primirea priete
nească. deosebit de caldă, rezervată
delegației române — expresie a rela
țiilor bune care există intre partidele,
guvernele si popoarele celor două
țări socialiste — și a urat succese tot
mai mari ponorului chinez in con
struirea societății socialiste.

Tovarășul Ilie Verdeț a adresat to
varășului Zhao Ziyang invitația de a
face o vizită oficială de prietenie în
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.
Tovarășul Zhao Ziyang l-a vizitat
la reședință pe tovarășul Ilie Verdeț,
uhde și-a luat rămas bun de la
oaspetele român.
Cu acest prilej, tovarășul Zhao Zi
yang l-a rugat pe tovarășul Ilie Ver
deț să transmită tovarășului Nieolae
Geaușescu, celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat a Româ
niei, un salut cordial și cele mai bune
urări de sănătate, iar din partea po
porului chinez calde urări de prospe
ritate și pace poporului român.
La întrevedere a fost prezent Flo
rea Dumitrescu, ambasadorul Româ
niei la Beijing.

La Fabrica de autocamioane din Jinan
Vizita oficială de prietenie a tova
rășului Ilie Verdeț în R. P. Chineză
continuă în provincia Shandong.
Tovarășul Ilie Verdeț este insoțit
de tovarășa Chen Muhua, membru
supleant al Biroului Politic al C.C. al
P.C.C., vicepremier al Consiliului de
Stat al R. P. Chineze, ministrul reia»
ții lor economice cu țările străine.
La sosirea pe aeroportul din Jinan,
împodobit cu drapelele român și chi
nez. in intimpinare au venit Su
Yireng. guvernatorul provinciei Shan
dong, Liu Peng și Liu Zhongqian. ad
junct! ai guvernatorului, Li Yuanrong,
primarul orașului Jinan, Tong Xfn,
șeful Biroului relații externe al gu
vernului popular provincial,, alte
persoane oficiale locale.

specialiștii români și cei chinezi,
care muncesc umăr la umăr pentru
realizarea acestui obiectiv productiv
-- simbol al colaborării fructuoase
dintre România și China.,
Gazdele; au adresat mulțumiri par
tidului și poporului român pentru ajutorul prietenesc dat. Tovarășul Ilie
Verdeț a felicitat călduros colectivul
de muncitori și specialiști al Fabricii

de autocamioane «din Jinan pentru
succesele obținute intr-un timp șcurt,
adresîndu-i cele mai calde urări in
realizarea unei producții de înaltă
calitate și subliniind că asemenea exemple de colaborare fructuoasă tre
buie și mai mult extinse între Româ
nia și China.
A fost de față Florea Dumitrescu,
ambasadorul României la Bei.iing.

Dineu oferit de guvernul popular
al provinciei Shandong
Guvernul popular al provinciei
Shandong a oferit, vineri, un dineu
în onoarea tovarășului Ilie Verdeț. La
dineu, desfășurat înti-o atmosferă
caldă, prietenească, au participat
membrii delegației, muncitori si. spe
cialiști români aflați la Fabrica de
autocamioane dih Jinan.
Din partea chineză au participat
tovarășa Chen Muhua, persoane ofi
ciale locale.
în toastul său, guvernatorul pro
vinciei a elogiat succesele obținute
de.poporul român în construirea so
cietății socialiste multilateral dez-.
voltate șt a subliniat că poporul chi
nez depune toate eforturile pentru
realizarea celor patru modernizări. .
La rindul. său. tovarășul Ilie Ver
deț a subliniat că rezultatele vizitei
delegației .rămâne în R.P. Chineză
sint fructuoase, că România este hotărîtă să acționeze pentru adîncirea.

♦

în după amiaza aceleiași zile, tova
rășul Ilie Verdeț a vizitat Fabrica de
autocamioane din Jinan, important
obiectiv economic realizat in coope
rare cu țara noastră..
■ în cadrul convorbirilor, desfășurate
într-o atmosfera prietenească, Wang
Zikai, directorul general al întreprin
derii, a evocat bunele relații de prie
tenie și colaborare dintre specialiștii
români și chinezi, relevind nivelul
tehnic ridicat al autocamioanelor pro
duse in colaborare cir ■România. po
trivit înțelegerilor dintre tovarășul
Nieolae Ceaușescu și tovarășul Hua
Guofeng.
S-a evidențiat, totodată, conlucra
rea prietenească dintre muncitorii și

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt

marca, condusă de președintele
partidului. Joergen Jensen. Agen
ția A.D.N. informează că. în ca
drul convorbirii care a avut loc cu
acest prilej, reprezentanții celor
două partide s-au informat - reci
proc asupra activității P.S.U.G. și
P.C. din Danemarca, făcind, tot
odată, un schimb de opinii asupra
unor probleme ale situației inter
naționale și mișcării comuniste și
muncitorești.

CONTACTE SOVIETO — AME
RICANE. Andrei Gromiko. mi
nistrul
afacerilor
externe al
U.R.S.S., a avut, ia 28 noiembrie, o
întrevedere eu Cnarles Percy, , se
nator republican din S.U.A. După
cum relatează agenția T.A.S.S., in
continuarea discuțiilor avute in ‘ca
drul primirii senatorului de către
Leonid Brejnev a avut loc un
schimb de păreri in unele probleme
ale relațiilor .sovieto-americane și
ale situației internaționale.

colaborării pe multiple planuri, în
spiritul înțelegerilor dintre tovarășul
Nieolae Ceaușescu și tovarășul Hua
Guofeng. Succesele de la Fabrica de
autocamioane din Jinan — a subli
niat vorbitorul — sint o dovadă a
posibilităților deosebite pe care le
avem pentru a coopera, o dovadă de
colaborare pe bâză de egalitate și avantaj reciproc, ce ne determină să
mergem mai departe la realizarea
unor obiective și mai importante. Co
lectivului muncitoresc de la Fabrica
de autocamioane din Jinan. popu
lației , din provipcia Shandong le-au
fost transmise un salut cordial și
cele mai sincere urări în lupta pen
tru înfăptuirea hotăririlor adoptate
de Partidul Comunist Chinez.
S-a toastat în sănătatea conducă
torilor partidelor noastre, pentru
dezvoltarea și adîncirea colaborării ■
dintre cele două țări.
misia pentru presă si propagandă a
Frontului Democratic Revoluționar
(F.D.R.), care grupează cele mai
largi forțe de stingă din Salvador,
a anunțat că secretarul general al
F.D.R., Enrique Alvarez Cordoba,
precum și Juan Chacon, Humberto
Mendoza și Manuel Franco, mem
bri ai -Comitetului Executiv al
F.D.R., au fost asasinați in apro
pierea capitalei salvadoriene —
transmite agenția E.F.E.

CONSULTARE ELECTORALA IN
URUGUAY. La nouă ani de la ulti
ma consultare electorală, uruguayenii se vor prezenta din nou iii fată
urnelor, la 30 noiembrie, pentru a se
pronunța asupra unei reforme con
stituționale în condiții fără prece
dent : partidele tradiționale sint
suspendate, cele de stingă interziȘe,
iar sute de conducători politici, sint
proscriși — relevă agenția France
Presse.

fncepuțe în ceasul al 11-lea al zi cru, care vor discuta probleme pri
lei de 11 noiembrie, la capătul unei vind securitatea și cooperarea in
întîlnlri pregătitoare care s-a pre- Mediterana și. respectiv, chestiuni
legate de urmările C.S.C.E., de mo
lungit timp de nouă săptămîni, tu
crările reuniunii de ia Madrid a dalitățile de continuare a procesului
început la Helsinki.
statelor participante la Conferința
Vineri, in încheierea celei de-a
pentru securitate și cooperare in
in
treia săptămîni a dezbaterilor reu
Europa (C.S.C.E.) își urmează
niunii de la Madrid a luat cuvîntul
prezent cursul in condițiile in care
se evidențiază dorința marii majo în cadrul grupului de lucru care
rități ă statelor participante ca ea examinează problemele cooperării
r.ă se încheie cu rezultate concrete, economice, științifice, tehnice și în
în spiritul așteptărilor popoarelor domeniul mediului înconjurător, re
prezentantul României. A fost pre
continentului.
După o primă săptămînă deschisă zentată pe larg concepția tării noas
publicului și presei, in care șefii de tre potrivit căreia cooperarea eco
legațiilor. in marea lor majoritate nomică, științifică și în alte dome
miniștri de externe sau atijuncți ai nii constituie una din dimensiunile
acestora, au prezentat pozițiile ge active ale procesului edificării
nerale ale țărilor respective, lucră securității in Europa, a cărei valoa
rile reuniunii» se desfășoară acum re deosebită este statuată la loc de
cu ușile închise. Ședințele plenare frunte în Actul final de la Helsinki.
din cea de-a doua săptămînă. pre După ce s-au prezentat o serie de
cum și din primele două zile, ale grăitoare date statistice referitoare
la evoluția relațiilor economice ale
săptăminii în curs, au fost dedicate
analizării modului de aplicare a României cu celelalte state parti
prevederilor Actului final de la Hel cipante la Conferința general-eurosinki. Schimbul de vederi care a peană, la încheierea de către țara
noastră d unui mare număr de
avut loc a reprezentat nu nu
mai o trecere in revista a împlini acorduri și1 înțelegeri pe termen
rilor și neimplinirilor pe drumul lung cu țările 'semnatare ale Actu
deschis la Helsinki, ci a constituit, lui final în acest domeniu, in inter
in același timp, o proiecție spre venție s-a relevat că una din orien
viitor, spre ceea ce trebuie făcut tările fundamentale ale viitorului
pentru deplina aplicare in viață a cincinal o reprezintă intensificarea
Actului final. Și, deși din discuții participării României la diviziunea
n-au lipsit tonurile polemice, ac internațională a muncii.lărgirea co
centele mai ascuțite în legătură cu laborării in domeniul producției,
științei și tehnologiei, inclusiv ex
un aspect sau altul, dominantă a
tinderea formelor .superioare de
fost voința marii majorități a state
lor de a nu se opri la mijlocul cooperare, cum sint creaxea, gestiu
drumului, ci, dimpotrivă, de a mer nea și exploatarea in comun de uni
ge înainte, de a căuta și a găsi noi tăți industriale, constituirea de so
căi și mijloace pentru întărirea cietăți mixte pentru exportarea a
securității și intensificarea colabo diverse produse, realizarea în comun
de obiective economice pe terțe
rării dintre statele participante.
Este adevărat că procesul este in piețe.
Intervenția a evidențiat, de ase
fluențat de situația internațională
actuală, de deteriorarea, situației pe menea, necesitatea ca reuniunea de
continent. Nu poate fi însă negat la^Madrid să contribuie, prin măsu
faptul — așa cum s-a subliniat în rile practice adoptate, la stimularea
dezbaterile din plenară — că suc schimburilor și relațiilor între ță
cesul reuniunii de la Madrid, adop rile participante, la reducerea și
tarea unor; măsuri concrete in eliminarea barierelor și discrimină
rilor care există și care manifestă
direcția aplicării consecvente, ca un
tot unitar, a Actului final, ar avea o chiar tendința să se agraveze, afectnriurire pozitivă asupra întregii tînd colaborarea reciproc avantajoa
evoluții internaționale, inclusiv în să dintre state.
+
ceea ce privește promovarea solu
Desigur, în condițiile cind noua
ționării .pe cale pașnică, prin trata
înreuniune general-europeană de la
tive a conflictelor și stărilor de
1 Madrid se află abia la început este
cordare existente azi-in lume.greu
să se facă pronosticuri in le
Cea de-a treia săpiămină a
gătură cu rezultatele sale. In cercu
uniunii de la Madrid — care
apropiate de reuniune este una
încheiat vineri — a marcat trecerea rile
nimă convingerea că obținerea de
la o nouă fază a lucrărilor sale.
concrete. înscrierea re
Astfel, de luni au început lucrările rezultate
uniunii de ia. Madrid ca un pas im
primele trei, organe de lucru ale portant
pe
drumul deschis la Hel
plenarei reuniunii, care vor analiza sinki nu este
fără contri
problemele legate de aspectele po buția efectivă aposibilă
tuturor statelor par
litico-militare ale modului de apli ticipante, fără manifestarea
voinței
care a Actului final, de aspectele
politice de a depăși dificultățile
colaborării economice și tehnico- tor
actuale,
de
a
face
să
renască
spiri
științifice intereufopene și de dez tul de la Helsinki, intr-un cuvint
voltarea legăturilor intre statele de a acționa pentru transformarea
participante in domeniul culturii, educăției, informației și al pontacte- EUropei într-un continent al păcii
. lor intre persoane. Săptămînă viitoa și înțelegerii între popoare.
Radu ADRIAN
re urmează să-și înceapă activita
tea și celelalte două organe de luMadrid, 28,
l

Documentul adoptat reliefează fap
tul că, pentru garantarea plenară a
drepturilor omului și a demnității in-

Principala ocupație: aceea de a... căuta de lucru

De pe băncile școlii

aruncate în stradă

Ancheta unui săptămînal vest-german
Tot mai numeroase studii, statistici și anchete consacrate tinerei ge
nerații pot fi întîlnite in paginile presei occidentale. Ele atrag atenția
asupra unor aspecte grave ale condiției tinerilor din societatea capita
lista de azi. Abia ieșiți de pe băncile școlii, fetelor și băieților aflați la
virsta „marilor speranțe" li se refuză tocmai acel drept sacru al omului
care este dreptul la muncă. „Piața muncii - constată publicația „CAHIERS
FRANCAISES" - variază in funcție de sex și vîrștă ; tinerii care nu au
împlinit încă 18 ani, precum și tinerele fete sint categoriile care cunosc
rata cea mai ridicată a șomajului". Această stare de lucruri, care se agra
vează continuu, are multiple și grave implicații și consecințe sociale. Ti
nerii debusolați, nemairecunoscindu-și nici un rost, devin victime ale dro
gurilor, alcoolului, sectelor sau delincventei. Revista vest-germană „STERN"
prezintă, intr-o amplă anchetă, cazurile zguduitoare ale tinerilor a căror
principală ocupație și preocupare este, la 16-21) ani, aceea de... a căuta
de lucru.

.,Susanne Zimmermann este o tțnără in virstă de 18 ani din Gisselberg.
Deși poate prezenta un certificat de
absolvire a școlii generale cu note
bune și chiar al unei calificări ca
ajutor de farmacist, ea este de luni
de zile șomeră. La terminarea uceni
ciei a avut, noroc, patronul a anga
jat-o — dar nu pentru multă vreme,
căci, după un an, a concediat-o. Mo
tivul? Terminase între timp califica
rea un tînăr care, ca proaspăt an
gajat, primea un salariu mai mie ?»
deci mai convenabil pentru patron.
Perspectivele ei- de a găsi - de -lucru
nu sint prea roze. «Uneori simt că
mă cuprinde nebunia — declară
tinăra. Atunci pun mina pe telefon
și sun toate firmele care au tangență
cu calificarea mea — și fiecare refuz
îmi sporește și mai mult disperarea».
Trebuie precizat că Susanne are un
handicap in pl^s față de acela că e
femeie; ea este căsătorită... «Cind
patronii aud că sint măritată, dau
îndată înapoi, deși eu mă angajez în
fața lor că in următorii ani nu do
resc copii»".
Cazuî Susannei Zimmermann nu
este unul izolat. Ea este doar unul din
zecile de mii de cazuri de tineri care,
după absolvirea școlii, sint confrun
tați cu lipsa oricărei perspective
profesionale. Conform „buletinului
meteo" al pieței muncii — scrie re
vista „Stern" — șomajul în rindul
tinerilor nu se diminuează, ci dim
potrivă. Cele mai afectate de feno
men sint fetele. Oficiul federal al
muncii dădea pentru luna septembrie

în

rîndurile

J

tinerilor

asemenea perspective.
păcate, nu au aseme
In situația acestorai sint cel puțin
30 000 tineri.
Nu sînt șomere — conform acestor
criterii 1 — cele, două surori Kuntze —
Sabine. în virstă de 17 ani, și Petra,
de 16 ani. Nici una din die nu a dat
vreodată pe la oficiul de plasare. De
ce? „Știm noi din experiența unor
prietene cit de «eficienți» sint cei de
acolo. Nu ne mai facem nici o iluzie".
în schimb, Sabine a răspuns de șapte
ori la anunțuri de oferte de serviciu
apărute în ziare și tot de atîtea ori
a fost refuzată. De acum e convinsă
că nu mai are nici o șansă și a pier-

• Perspectivele întunecate ale „vîrstei tuturor speranțelor"
• „Fiecare refuz pe care îl intîmpin îmi sporește ți mai mult
disperarea" • „Șomaj invizibil" și victime reale • Recunoaș
teri amare : „Din păcate, tinerii aceștia știu prea bine câ
șansele lor sînt egale cu zero"
cifra de 78 792 șomeri sub 20 de ani,
dintre care 48 312 fete — adică 61.3
la sută. Aceasta in ce privește cifrele
oficiale. Realitatea este însă cu mult
mai sumbră, căci drept șomer trece
doar acela- care se înregistrează Ia
oficiul brațelor de muncă. Cine se
adreseă’ză'centrelor de orientare pro
fesională nu figurează in statistici,
și acesta este cazul a cel puțin 50 000
«.tineri, dintre care peste 60 la sută
fete. Nici prin adăugarea acestei
cifre rezultatul nu reflectă situația
reală. Astfel, nu sint recunoscuți ca
șomeri următoarele categorii : tinerii
care se străduiesc prin mijloace pro
prii, prin anunțuri in presă să-și gă
sească un loc de muncă : acei care
frecventează diversele cursuri inițiate
în scopul de a umple cit de cit timpul
tinerilor șomeri sau cei care pur și
simplu rămin acasă. Toți acești tineri
care nu îngroașă statistica celor fără
de lucru — deși șomajul este condiția
lor reală — sint în număr de circa
70 000. Nu pot .fi omiși nici copiii
muncitorilor străini ajunși la virsta
la care ar trebui să învețe o meserie
și apoi șă o practice — dar care, din

dut orice speranță. Sora ei, care are
pe deasupra o medie de absolvire
foarte bună a școlii generale, are la
activ cinci tentative eșuate de în
scriere la școli pedagogice. Pentru a
se putea întreține, supraveghează di
mineața copii, iar după-amiezile lu
crează ca sezonieră într-o mică între
prindere metalurgică.
în 1975, trei pătrimi dintre tinerele
din Berlinul occidental, care frecven
tau acele cursuri speciale inițiate
pentru absolvenții ce rămîneau pe
dinafară, aveau, dacă nu posibilitatea
de calificare la locul de muncă, cel
puțin un loc de muncă necalifiCată.
In prezent, ponderea acestora a scă
zut la un sfert. Tot mai multi sint
tinerii care nici nu au posibilitatea
de a se califica și nici de a găsi de
lucru. „Cursurile acestea sint un re
fugiu pentru cei ce nu vor să mun
cească". Cind aude astfel de explica
ții aberante. Bodil Horstmann, pro
fesoară la o astfel de școală pentru
absolvenții de școli generale, este
mai mult decît indignată ; „Ce
ar putea ei altceva să dorească? Om
păcate, tinerii aceștia știu prea bine

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Comitetul pentru problemele
spcial-umanitarp și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o
importantă rezoluție-cadru privind drepturile omului. Rezoluția — la care
Romania este coautoare — du expresie unei concepții generoase și uma
niste, subliniind necesitatea instaurării unei noi ordini economice interna
ționale ca premisă fundamentală a realizării drepturilor și libertăților
proclamate in instrumentele juridice referitoare la drepturile omului.

șomeri

că șansele lor sînt egale cu zero. E
de necrezut cît de mulți tineri din
ziua de azi trăiesc la periferia societății!“.
„Cine nu este în contact nemijlocit cu aceste fete — scrie în continuare revista amintită — știe pu
ține lucruri despre ele, căci socie
tatea face pur și simplu abstracție
de o asemenea categorie. O indife
rență care sfidează faptul că tot
mai multe fete- dispar in lumea
drogurilor (ceea ce echivalează cu
a practica prostituția, pentru a face
rost de bani pentru stupefiante), că
tot mai multe fete cad din dispe
rare pradă alcoolismului, tranchili
zantelor, sectelor ; că in rindul lor
crește numărut sinuciderilor. Fetele
șomere nu au îndeobște reacții vio
lente față de lumea înconjurătoare,
așa cum este cazul băieților. Ele nu
se organizează in bande, nu sparg
geamuri, disperarea lor se consumă
mai neobservată decit la băieți, in
interior'.
Trei sociologi din Miinchen au ținut
timp mai îndelungat sub observație
52 de fete care nu aveau de lucru și
au ajuns, printre altele, la concluzia
că aproape nici una dintre aceste
tinere nu. era conștientă de adevă
ratele cauze ale mizeriei lor. cele
economice și. politice, cu alte cuvinte
1 cauzele obiective care le-au adus in
această situație.
Așa se face că multe tinere, ca și
mulți tineri — se autoacuză pentru
eșecul lor în viață. „Nu mai vreau să
învăț nimic, nici o meserie. Se vede
treaba că nu sint făcută pentru, așa
ceva". Aceasta este concluzia la care
a ajuns Ellen Michel din Marburg,
în virstă de 17 ani, după doi ani de
șomaj și permanente încercări de a
găsi un loc de calificare. Fiecare pas
a fost pentru ea o deziluzie, fiecare
tentativă — un nou eșec care i-a
zdruncinat încrederea în sine. Fun
dalul familial al tinerei fete este
tipic pentru acei șomeri catalogați de
către oficiile de plasare drept „cazuri
dificil de rezolvat", „cazuri-problemă" sau „inapt pentru muncă" : fără
certificat de absolvire, a școlii gene
rate. ea provine dintr-o familie cu
i mulți copii, în care încadrarea, și deci

tegrale a persoanei umane, este nece
sar să se asigure dreptul la muncă,
precum și participarea celor ce mun
cesc la conducere, dreptul la educa
ție. la sănătate prin adoptarea unor
măsuri adecvate la scară națională și
internațională.
Conform rezoluției, comitetul este
chemat să-și continue lucrările în ca
drul unei analize globale în legătură
cu drepturile și libertățile fundament
tale ale omului, pornind de la postat
latul instaurării unei noi ordini tf
nomice internaționale. Secretarul'
neral al O.N.U. este solicitat șa în
tocmească un raport în legătură cu
efectele actualei ordini economice in
ternaționale nedrepte asupra econo
miei țârilor in curs de dezvoltare. Ra
portul ar urma să cuprindă propuneri
cu privire la soluțiileșposibile pentru
eliminarea violării drepturilor omului
și ale drepturilor popoarelor, a difi
cultăților ce impiedică instaurarea
noii ordini economice internaționale.
Rezoluția adoptată vine să confir
me valoarea concepției umaniste ro
mânești privind drepturile omului,
concepție revoluționară care pune in
prim plan înflorirea multilaterală a
personalității umane. înfăptuirea ple
nară a drepturilor fundamentale ale
omului, garantarea materială a exer
citării lor efective.

După seismul
din sudul Italiei
Acesta este sensul simbolic al imaginii publicate de revista „Stern",
care surprinde 19 tinere fete la o răspîntie a vieții. La terminarea școlii
generale, ele nu au nici o speranță de a găsi un loc de muncă sau
o posibilitate de calificare profesională, după cum reiese și din case
tele explicative, in fapt microbiografii ale eșecului și lipsei de per
spectivă. Literalmente, ele se găsesc pe drumuri...

I
să fie angajată aici căci, tntrebînd ce
salariu va avea, șeful firmei i-a răs
puns «cine începe prin a pune aceas
tă întrebare poate să-și ia catrafuse
le»-. Inga Enteneuer. de 17 ani, a re
zistat cinci luni. «Cind m-am îmbol
năvit și am primit concediu medical,
mi-a venit acasă foaia de con
cediere»".

cîștigarea grabnică a unui ban, este
atît de necesară.
„In Marburg — scrie «Stern» —
există două mari curățătorii chimice
căițe angajează cu predilecție fete
șomere trimise de la oficiul de pla
sare,. dar. din cauza condițiilor foarte
grele de muncă, au o fluctuație mare
de personal. Ellen nici nu a apucai

Asemenea situații dramatice, relatate_ in presa_ occidentală. In aceste
zile, eînd la Madrid este analizat modul în care se aplică prevederile
Actului final de la Helsinki, atrag atenția asupra unor probleme majore,
grave legate de afirmarea unor drepturi fundamentale ale omului, in
clusiv ale tinerei generații, cum ar fi dreptul la muncă, la educație, Ia
un trai decent. Abordarea constructivă a acestor probleme ar corespunde,
fără îndoială, unor necesități urgente, cu adevărat reale, s-ar înscrie pe
linia unor aspirații fundamentale ale popoarelor continentului.

Mariana SASARMAN

ROMA 23 (Agerpres). — Potrivit
ultimelor date cunoscute, seismul
care a lovit sudul Italiei a provo
cat daune intr-un număr de 179 de
localități. în 133 din acestea au fost
distruse între 20 și 90 la sută din
tre clădiri. 81 de comune primesc în
prezent ajutoare din partea armatei.
Vineri, la cinci zile după cutremur,
situația nu a cunoscut o Îmbunătă
țire în zonele sinistrate, din cauza
condițiilor atmosferice neprielnice. în
52 de comune lovite de seism, echi
pele militare de salvare nu ajunse
seră încă, singurele ajutoare primite
de sinistrați constind din hrana de
primă necesitate lansată din elicop
tere.
Ultimele cifre Cunoscute privind
bilanțul victimelor cutremurului sint :
2 904 morți, 1 906 dispăruți și 7 751 da
persoane rănite.
Guvernul a constituit un comitet
interministerial care s-a pronunțat
pentru elaborarea, pînă la 31 de
cembrie a.c„ a unei legi prevăzind
intervenții în favoarea zonelor din
sudul țării, care au avut de suferit
de pe urma cutremurului, anunță
agenția A.N.S.A.
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Instaurarea unei noi ordini economice internaționale premisă fundamentală a realizării drepturilor omului

In favoarea unui comerț mondial fără restricții
le contractante să-și intensifice efor
turile pentru desfășurarea unui co
merț internațional cit mai liber,
pentru adaptarea acestuia la reali
tățile economice actuale, care im
pun .instaurarea unor condiții echi
tabile de participare la comerțul
mondial a tuturor țârilor și in spe
cial a celor în curs de dezvoltare.
în acest sens este necesar — a arătaț vorbito.rul — ca toate părțile
contractante să se abțină de la
recurgerea la măsuri protecționiste.

ASASINAREA UNOR MILITANȚI DE STINGĂ ÎN SALVA
DOR. într-un comunicat oficial dat
publicității la San Salvador. Co-

•

NAȚIUNILE UNITE

GENEVA 28 (Agerpres). — I-a
Geneva s-au desfășurat lucrările
‘ cetei de-a 36-a sesiuni anuale a păr
ților contractante. la Acordul Gene
ral pentru Tarife și Comerț
(G.A.T.T.^. Reuniunea a fost consa
crată examinării eforturilor depuse
în cadrul G.A.T.T. pentru depășirea
dificultăților existente în calea
schimburilor ' comerciale internațio
nale.
Intervenind în dezbateri, șeful de
legației române. Mircea Petrescu, a
subliniat necesitatea ca toate părți-

LA BERLIN, prich . Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G..
primit, delegația P.C. din Dane-

-

mentarea globală a acestor probleme
Opinia publică progresistă din . În
treaga lume marchează la 29 noiem
impune organizarea unei conferințe
brie „Ziua internațională de solidari
internaționale, sub egida O.N.U., cu
tate cu poporul palestinian". Stabi
participarea tuturor țărilor interesate,
lită printr-o rezoluție a Adunării Ge
inclusiv a O.E.P.. a celor doi copre
nerale a O.N.U. din decembrie 1977.
ședinți ai Conferinței de la Geneva,
această zi are menirea de a atrage
Uniunea Sovietică și Statele Unite,
atenția . comunității internaționale
precum și a altor state.
asupra drepturilor inalienabile ale
Cu aceeași consecventă cu care se
poporului palestinian și a necesită
pronunță pentru realizarea păcii în
ții de a se acționa cu eforturi spo
Orientul Mijlociu, țara noastră acțio
rite în vederea transpunerii lor în
nează in favoarea afirmării dreptu
viață. Pentru poporul român — care
rilor poporului palestinian pe plan
este legat de popoarele arabe prin
internațional, aducindu-sl în această
sentimente de profundă prietenie și
privință o importantă și unanim
simpatie — această zi oferă încă un
apreciată contribuție. Așa cum se
prilej de â-și reafirma solidaritatea
știe. România a fost printre primele
activă cu lupta poporului palestinian
tari care au recunoscut Organizația
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale
pentru Eliberarea Palestinei ca unic
legitime de a trăi iritr-un stat propriu,
reprezentant al acestui popor. O.E.P.
independent, de a sublinia încă o dată
avînd, de mai mulți ani. o reprezen
tantă la București. Tara noastră âe
importanța deosebită a realizării unei
păci globale, juste și durabile în
numără, de asemenea, printre statele
care au inițiat înscrierea pe agenda
Orientul Mijlociu.
O.N.U. a punctului privind „Proble
Cauza dreaptă a poporului palesti
ma palestiniană" și a rezoluției vinian se afirmă tot mai mult pe plan
zind acordarea către O.E.P. a statu
mondial. Noi și noi state recunosc
tului de observator la Organizația
Organizația pentru Eliberarea Palesti
Națiunilor Unite.
nei drept reprezentant legitim al
acestui popor și stabilesc rela
între președintele Nieolae Ceaușescu
și președintele Comitetului Executiv
ții cu ea. O.E.P. a obținut, de ase
al O.E.P., Yasser Arafat, au avut loc
menea, statutul de observator la
numeroase întilniri. desfășurate in
O.N.U.. iar problema palestiniană s-a
spiritul stimei și ințelegerii reciproce.
gflat in ultimul an in centrul' aten
ției upor importanțe reUhiurii inter 1 De asemenea, au devenit frec
naționale (conferințe, simpozioane,
vente vizitele în țara noastră ale
mese rotunde), ale căror dezbateri
unor delegați și reprezentanți de
au confirmat largul sprijin de care
frunte ai O.E.P. Toate acestea au
se bucură lupta pentru autodetermi
contribuit la dezvoltarea relațiilor
nare a poporului palestinian.
de prietenie și solidaritate . dintre
poporul român și poporul palestinian.
în spirițul politicii sale consec
Poziția principială a României, în
vente de solidaritate cu popoarele.,
treaga ei activitate desfășurată, ț’*
care luptă pentru dreptul de a dis
sprijinul cauzei poporului palestC Vi
pune libere de propriile lor destine,
se bucură de inalta apreciere a • ,<ițara noastră s-a situat în perma
ducerii O.E.P. Președintele Comite
nentă în primele rînSuri ale susțină
tului Executiv al O.E.P.. Yasser Ara
torilor drepturilor . imprescriptibile
fat. declara : „Cele mai calde mulțu
ale poporului palestinian. Ea a acor
miri președintelui Ceaușescu, cel mai
dat O.E.P. sprijin multilateral, subli
apropiat prieten al națiunii arabe și,
niind că rezolvarea problemei pales
în mod special, cel mai apropiat
tiniene constituie o componentă esen
prieten al poporului palestinian. Nu
țială, fundamentală, a edificării unei
vom uita niciodată poziția pe care a
păci durabile în Orientul Mijlociu.
avut-o Excelența Sa, președintele
Astfel, in raportul prezentat la cel
Nieolae Ceaușescu, poporul său, in
de-al XII-lea Congres al Partidului
toate
situațiile grele prin care a tre
Comunist Român, tovarășul NȚCOLAE
cut poporul nostru".
CEAUȘESCU declara : „După cum
Cu prilejul „Zilei internaționale de
se știe, încă de la declanșarea aces
solidaritate cu poporul palestinian^
tui conflict, țara noastră s-a pro
România socialistă, așa cum se rele
nunțat pentru soluționarea lui poli
vă și in Mesajul adresat de tovarășul
tică, pentru realizarea unei păci
Nieolae Ceaușescu președintelui ac
globale, care să ducă Ia retragerea
tualei sesiuni a Adunării Generale
Israelului din teritoriile arabe ocu
a O.N.U. și secretarului general al
pate in urina războiului din 1967, Ia
O.N.U., își reafirmă sentimentele de
înfăptuirea dreptului la autodeter
caldă prietenie față de poporul pales
minare al poporului palestinian —
inclusiv Ia constituirea unui stat pro
tinian. exprimîndu-și hotărîrea de
priu independent — la asigurarea
a-i acorda în . continuare întregul
independenței și suveranității tutu
sprijin in lupta pentru afirmarea
ror statelor din zonă. Ani arătat și
di-epturilor sale naționale inalienabi
cu alte prilejuri că fără soluționarea
le. După cum subliniază președintele
problemei poporului palestinian, pe.
Nieolae Ceausescu, țara noastră este
baza dreptului Ia autodeterminare și
decisă să facă și pe viitor tot ce de
a constituirii unui stai independent,
pinde de ea pentru a contribui la. in
nu se poate realiza pacea în Orien
staurarea unei Dăci juste și durabile
tul Mijlociu". Cil această convingere.
în Orientul Mijlociu, la împlinirea
România susține cu consecventă ne
aspirațiilor de pace și progres ale
cesitatea de a se asigura deplina
popoarelor arabe, ale tuturor popoa
participare a O.E.P, la toate dezba
relor lumii.
terile internaționale asupra proble
Nieolae N. LUPU
melor Orientului Mijlociu. Regle
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Încheierea convorbirilor oficiale
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