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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.
Marți, 2 decembrie, sub președinția tova

rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R;

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat proiectele 
planului financiar centralizat și bugetului 
de stat pe anul 1981, elaborate sub directa 
îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, care sînt 
în deplină concordanță cu prevederile Pla
nului național unic adoptat de Marea Adu- 
p'are Națională și asigură resursele finan
ciare necesare desfășurării acțiunilor eco
nomice și sociale planificate pentru anul 
viitor, în condițiile creșterii eficienței în 
toate domeniile de activitate și aplicării 
ferme a noului mecanism economico-fi- 
nanciar.

Proiectele planului financiar centralizat 
și bugetului de stat pe anul 1981 vor fi su
puse dezbaterii și aprobării sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a luat în dis
cuție proiectul Legii investițiilor, act nor
mativ de deosebită importanță, care pune 
de acord cadrul legislativ cu cerințele rea
lizării unei calități noi, superioare, în acest 
sector al economiei naționale. Prin preve
derile sale, proiectul de lege asigură perfec
ționarea continuă a întregii activități de 
investiții, potrivit principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii economi- 
co-financiare, întărirea răspunderii facto
rilor care acționează în acest domeniu, 
creșterea exigenței în utilizarea judicioasă 
a fondurilor materiale și bănești încredin
țate, aplicarea unui regim sever de eco
nomii, ordine și disciplină fermă în toate 
fazele de realizare a programului de in
vestiții. Sînt reglementate normele de des
fășurare a activității de investiții în condiții 
de eficiență economică sporită, corespunză
tor cerințelor etapei actuale de dezvoltare 
economico-socială a țării. Proiectul legii 
prevede ca înscrierea in plan a investițiilor 
să aibă loc pe baza unei fundamentări teh- 
pico-economice riguroase, stabilind ca în
ceperea execuției de noi obiective sau dez
voltări de capacități, precum și finanțarea 
acestora să se facă numai dacă sînt asigu
rate toate condițiile necesare realizării lu
crărilor la termenele planificate. Proiectul 
de lege stabilește principiile de bază ale 
activității de investiții, atribuții și răspun
deri în planificarea, finanțarea și realizarea 
investițiilor.

Aprobînd proiectul Legii investițiilor, Co
mitetul Politic Executiv a hotărit să-l înain
teze spre dezbatere și adoptare Marii Adu
nări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
robat în continuare proiectul de Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 
14/1971 cu privire la gospodărirea fonduri
lor fixe, resurselor materiale și aprovizio
narea tehnico-materială.

înscriindu-se pe linia aplicării hotărîrii 
C.C. al P.C.R. referitoare la perfecționarea 
conducerii și planificării economico-financia- 
re, actualizarea Legii cu privire la gospodă
rirea fondurilor fixe, resurselor materiale și 
aprovizionarea tehnico-materială are ca scop 
ridicarea pe un plan superior a autocon- 
ducerii muncitorești, întărirea autogestiunii 
economico-financiare, realizarea unei înalte 
eficiențe și creșterea rentabilității, îmbună
tățirea calitativă a întregii vieți economice.

Se prevăd măsuri care să conducă la lăr
girea și diversificarea bazei interne de ma
terii prime prin descoperirea și punerea în 
valoare de noi resurse, promovarea unor 
măsuri ferme de gospodărire rațională a ma
teriilor prime, ridicarea gradului de valori
ficare a tuturor resurselor, recuperarea și 
refolosirea acestora, obligativitatea normă
rii consumurilor pentru întreaga gamă de 
materiale utilizate în economie. De aseme
nea, se prevăd măsuri pentru creșterea bazei 
energetice prin punerea mai bună in valoare 
a posibilităților locale, trecerea pe scară tot 
mai largă la utilizarea noilor surse de ener
gie, aplicarea unui regim sever de economi
sire în toate ramurile și sectoarele de acti
vitate. Se vor asigura dimensionarea mai ju
dicioasă a stocurilor în economie, evitarea 
formării de stocuri supranormative, moder
nizarea transportului și depozitării mărfuri
lor, o mai bună gospodărire a fondurilor fixe.

Proiectul de lege, elaborat cu consultarea 
largă a ministerelor, centralelor și întreprin
derilor, a unor specialiști, urmează să fie 
înaintat spre aprobare Marii Adunări Na
ționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat, de asemenea, proiectul de decret 
privind unele măsuri pentru utilizarea rațio
nală a personalului din unitățile socialiste, 

în continuare, Comitetul Politic Executiv a 
examinat un raport cu privire la actualizarea 
prețurilor de producție și de livrare și nece
sitatea reducerii continue a costurilor de pro
ducție, stabilind sarcini corespunzătoare. 
Această măsură este determinată de necesi
tatea ca prețurile să reflecte exact cheltuie
lile și veniturile unităților economice, să sti
muleze utilizarea rațională a tuturor resur
selor materiale, de muncă și financiare, con

tribuind astfel la aplicarea consecventă a 
principiilor noului mecanism economico-fi- 
nanciar. Actualizarea prețurilor impune, tot
odată, intensificarea eforturilor pentru re
ducerea cheltuielilor de producție și circula
ție în întreaga economie prin reconsiderarea 
produselor și tehnologiilor, valorificarea 
tuturor resurselor refolosibile, creșterea gra
dului de prelucrare și utilizare, sporirea 
productivității muncii, optimizarea structurii 
producției și a comerțului exterior. Comite
tul Politic Executiv a hotărit ca noile pre
țuri, reglementate prin decret al Consiliului 
de Stat, să se aplice de la 1 ianuarie 1981. 

în cadrul acțiunii generale de actualizare 
a prețurilor, Comitetul Politic Executiv a 
hotărit majorarea cu 11,8 la sută a prețuri
lor de contractare și de producție la unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, precum și la 
producătorii individuali. De asemenea, tari
fele pentru executarea lucrărilor agricole de 
către stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii urmează să fie modificate, ținîndu-se 
cont de costurile reale ale activităților res
pective. în legătură cu aceasta, Comitetul 
Politic Executiv a indicat ca toate 
S.M.A.-urile să acționeze ferm pentru mai 
buna utilizare a bazei tehnico-materiale de 
care dispun, folosirea rațională a forței de 
muncă pe întreg cursul anului, diversificarea 
și dezvoltarea activității lor economice, 
astfel incit să se asigure reducerea cheltuie
lilor și realizarea unei rentabilități cores
punzătoare.

Ca urmare a majorării prețurilor de con
tractare și de producție la principalele pro
duse agricole vegetale și animale și în con
dițiile modificării tarifelor pentru lucrările 
S.M.A., I.A.S.-urile, C.A.P.-urile și producă
torii individuali vor beneficia de venituri su
plimentare de peste 5 miliarde lei anual. 
Prin aplicarea acestor măsuri se creează 
condiții ca toate unitățile agricole să func
ționeze pe principiile autoconducerii și auto
gestiunii economico-financiare și, pe baza 
creșterii continue a producției agricole ve
getale și animale și a reducerii cheltuielilor 
de producție, să obțină venituri tot mai mari. 
Aceasta impune măsuri hotărîte din partea 
organelor agricole centrale și locale, a 
S.M.A.-urilor, C.A.P.-urilor, I.Â.S.-urilor, a 
tuturor oamenilor muncii din agricultură, 
pentru punerea tot mai deplină în valoare a 
potențialului agriculturii noastre, pentru 
obținerea de recolte și producții zootehnice 
tot mai ridicate, în vederea aprovizionării 
în condiții corespunzătoare a populației și 
satisfacerii celorlalte necesități ale eco
nomiei.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca, 
pentru anul 1981, influența majorării prețu
rilor de producție și de livrare la produsele 
industriale și agricole asupra unor bunuri 
de consum să fie suportată din bugetul sta
tului, menținindu-se actualele prețuri cu 
amănuntul. Creșterea prețurilor cu amănun
tul și a tarifelor pentru populație, in cadrul 
indicelui planificat de 6—8 la sută pînă în 
1985, va fi efectuată treptat, în cursul viito
rului cincinal, coordonat cu prevederile de 
creștere a veniturilor reale ale populației.

Comitetul Politic Executiv a analizat pro
iectul de decret privind organizarea prestă
rilor de servicii pentru industrializarea unor 
produse obținute de producătorii agricoli in
dividuali pe terenurile pe care le au în folo
sință sau în proprietate personală. Proiectul 
de decret prevede, în scopul satisfacerii în- 
tr-o măsură cît mai mare a nevoilor de con
sum de zahăr, ulei și alte produse, ale pro
ducătorilor agricoli și membrilor de familie, 
obligația unităților socialiste de a presta 
servicii pentru prelucrarea materiilor prime 
obținute de aceștia. Sînt stabilite sarcinile 
Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
mentare și Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Consum privind preluarea materiiloi 
prime de la producători. Totodată, Minis
terul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
împreună cu comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al municipiului 
București, au obligația să ia măsuri de spri
jinire a membrilor cooperativelor agricole de 
producție și a producătorilor agricoli cu gos
podărie individuală cu semințe, material să- 
ditor, soiuri selecționate și asistență tehnică 
de specialitate pentru a asigura obținerea 
unor producții tot mai mari pe terenurile ce 
le dețin. / ‘

Comitetul Politic Executiv a analizat ra
portul cu privire la încheierea acțiunii de 
majorare a retribuțiilor, pensiilor, alocațiilor 
de stat pentru copii și a altor venituri.

Comitetul Politic Executiv constată cu 
deosebită satisfacție că programul de creș
tere a nivelului de trai în actualul cincinal, 
elaborat din inițiativa și cu participarea di
rectă a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se înfăptuiește cu succes, asigu- 
rînd ridicarea continuă a bunăstării națiu
nii noastre, țelul suprem al politicii parti
dului, esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care o edificăm în Româ
nia. Ca urmare a rezultatelor remarcabile 
obținute în dezvoltarea generală economico- 
socială, acest cincinal se caracterizează prin 
cele maî mari realizări în domeniul ridică
rii nivelului de trai, material și spiritual, 
al poporului.

La 1 decembrie s-a încheiat acțiunea de 
majorare a retribuțiilor prevăzută pentru 
actualul cincinal, de care au beneficiat toți 
cei 7 300 000 de oameni ai muncii din țara 
noastră. Ca urmare a încheierii acțiunii de 
majorare, retribuția minimă tarifară pe 
economie este în prezent de 1 425 lei lunar, 
mareînd o creștere de 28 la sută față de 
anul 1975.

Aplicîndu-se cu consecvență în viață po
litica partidului nostru de promovare a 
principiilor eticii și echității socialiste, ra
portul dintre retribuția minimă și maximă 
din economie este de 1 la 5,5, corespunză
tor cerințelor diferențierii stimulative a ve
niturilor în funcție de cantitatea și calitatea 
muncii depuse.

Veniturile reale ale țărănimii, provenite 
din munca în cooperativele agricole de pro
ducție și din gospodăriile personale, pe o 
persoană activă, depășesc, în 1980, cu 
28—29 la sută nivelul existent în 1975.

In anii 1976—1980 s-a realizat majorarea 
generală a pensiilor de asigurări sociale de 
stat, a crescut alocația pentru copii cu peste 
25 la sută, s-au construit din fondurile sta
tului 780 000 apartamente, s-a trecut la re
ducerea treptată a săptămînii de lucru, ac
țiune în care au fost cuprinși pînă în pre
zent 5 250 000 oameni ai muncii.

Comitetul Politic Executiv iși exprimă 
convingerea că marile înfăptuiri în creș
terea bunăstării materiale și spirituale a 
populației vor constitui un puternic stimu
lent pentru toți oamenii muncii de a ac
ționa cu fermitate pentru realizarea cu suc
ces a planului pe 1981, a noului cincinal, a 
Programului partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

în cadrul ședinței, .tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizitele de stat întreprinse, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Suedia, la 
invitația Maiestății Sale regele Cari al 
XVI-lea Gustaf și a reginei Silvia, în Da
nemarca, la invitația Maiestății Sale regina 
Margareta a Il-a și Alteței Sale Regale 
prințul Henrik, și în Norvegia, la invitația 
Maiestății Sale regele Olav al V-lea.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor acestor vizite și a re
levat cu profundă satisfacție faptul că am
bianța prietenească, de respect și înțelegere 
reciprocă, contactele și convorbirile fruc
tuoase ale președintelui României cu șefii 
statelor respective, cu primii miniștri, liderii 
parlamentari, cu personalități ale vieții po
litice, economice, culțural-științifice, înțele
gerile realizate se înscriu ca un moment is
toric în cronica relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și cele trei țări europene 
nordice vizitate, deschizând noi și ample 
perspective colaborării dintre statele și po
poarele noastre. Dialogurile la nivel înalt, 
desfășurate într-un moment complicat al 
vieții internaționale, dobîndesc, prin pozi
țiile și concluziile afirmate, o pregnantă 
semnificație politică, înscriindu-se ca o 
contribuție însemnată la cauza destinderii, 
păcii, securității și colaborării internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, în 
unanimitate, activitatea desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în această nouă și importantă 
acțiune politică ce evidențiază încă o dată 
caracterul dinamic și constructiv al politi
cii externe a României socialiste, a cărei 
componentă fundamentală o formează dez
voltarea și adîncirea prieteniei și colaboră
rii cu toate statele, indiferent de orînduirea 
lor economico-socială, pe baza respectării 
stricte a principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța.

Comitetul Politic Executiv subliniază că 
înaltele onoruri cu care au fost primiți și 
înconjurați solii poporului român de șefii 
de stat, de celelalte persoane oficiale, de 
opinia publică din țările vizitate, conferi
rea unor înalte distincții tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, 
atmosfera de cordialitate și stimă în 
care s-au desfășurat convorbirile, contactele 
rodnice cu cercurile industriale și de afaceri 
din cele trei țări reflectă aprecierea deose
bită de care România se bucură pe arena 
mondială, activitatea neobosită a șefului 
statului român, proeminentă personalitate 
a vieții internaționale contemporane, consa
crată soluționării constructive a marilor 
probleme care confruntă omenirea.

S-a apreciat că întreaga desfășurare a vi
zitelor, bilanțul bogat al convorbirilor la ni
vel înalt demonstrează o dată mai mult, cu 
puterea faptelor, că în lumea de astăzi — 
marcată de probleme grave și complexe, a 
căror soluționare impune unirea popoarelor 
și conlucrarea lor tot mai strînsă — dialogul 
direct, deschis, reprezintă singura cale pen
tru întărirea încrederii și prieteniei între na
țiuni, pentru menținerea și consolidarea pă
cii, pentru instaurarea unui climat de secu
ritate, destindere și largă colaborare.
(Continuare în pag. a III-a)
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DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII'

LA ÎNTREPRINDEREA

„RULMENTUL"

DIN BRAȘOV :

Prin aplicarea unei noi 
tehnologii — importante 

economii de oțeluri
La întreprinderea „Rulmentul’1 

din Brașov s-a introdus o nouă 
tehnologie de mare eficiență pri
vind extrudarea la rece a inelelor 
de rulmenți cardanici din oțel. 
Prin aplicarea noii tehnologii, indi
cele de utilizare a metalului crește 
pînă la 75 la sută, față de 50 la sută, 
cît se realizează prin forjarea pe 
presele automate.

în prezent, în întreprindere se 
află în curs ide montaj o nouă linie 
de extrudare la rece a inelelor de 
rulmenți axiali cu role conice, din 
care se vor executa .in cursul anu
lui viitor 11 tipodimensiuni cu un 
total de 12 milioane bucăți. Se 
apreciază că la aceste noi sorti
mente consumul de metal se va 
reduce în medie cu 39,7 la sută, 
cifră care se va materializa intr-o 
economie de oțel, la nivelul anului 
1981, de aproape 1 000 tone metal. 
Dar reducerea consumului de me

tal nu este singurul avantaj pe care 
il oferă noua tehnologie. Prin 
aplicarea ei, consumul de mano
peră folosită la operația de strun- 
jire urmează să se reducă cu 
60 la sută, iar cel de energie cu 
25 la sută. (Nicolae Mocanu).

HARGHITA :

25 de noi capacități 
de producție

Continua dezvoltare a tinerei și 
modernei industrii a județului Har
ghita este marcată și de punerea 
in funcțiune, in acest an, a 25 de 
noi și importante capacități de pro
ducție. între acestea se . numără 
secția de matrițe de la întreprin
derea de matrițe și piese din fon
tă Odorheiu Secuiesc, sculăria de la 
întreprinderea de tractoare Miercu- 
rea-Ciuc, turnătoria și modelăria de 
la întreprinderea mecanică Gheor- 
gheni, două noi secții la între
prinderea „Tehnoutilaj11 din Odor
heiu Secuiesc. Integrate circuitului 
economic la termenele planificate 
și beneficiind de dotări la nivelul 
tehnicii mondiale, noile capacități 
aduc o contribuție importantă la 
înfăptuirea angajamentului asumat 
de industria județului de a realiza 
peste prevederile cincinalului ac
tual o producție industrială de 
aproape 2 miliarde lei. (I. D. Kiss).

BACĂU :

Noi edificii 
social-culturale

Pe lingă marile obiective indus
triale, in județul Bacău au fost 
inâlțate in anii actualului cincinal 
peste 23 500 de apartamente, precum 
și un mare număr de edificii so
cial-culturale. La Bacău, Moinești 
și Btihuși, de exemplu, au fost cate 
în folosință spitale moderne cu 
policlinici ; la Plopana, Vultureni 
și in alte 12 comune, noi dispen
sare umane, iar la Secuieni, Tra
ian, Ghimeș-Făget s-au înălțat de 
curînd noi construcții școlare. A 
sporit numărul locurilor în grădi
nițe și creșe cu 3 250, cel al sălilor 
de clasă cu aproape 600, iar al la
boratoarelor școlare cu 450. Nu
meroase alte obiective social-cultu
rale se află în construcție și vor fi 
în curînd date in folosință. Este 
vorba, intre altele, de hotelul tu
ristic cu 400 de locuri, de cele două 
cinematografe și de cele patru dis
pensare umane din noile cartiere de 
locuințe din municipiul Bacău, 
de spitalul cu policlinică din viito
rul centru urban Podu Turcului, 
de dispensarele umane din comu
nele Negri, Berzunți, Corbasca. 
Valea Seacă. Parava. de noul că
min cultural din Filipești etc. 
(Gh. Baltă).

MJn procent pentru care trebuie să acționăm permanent/A

la fiecare loc de muncă!

CONSUMUL CASNIC PENTRU 600000 

APARTAMENTE PE TIMP DE UN AN

realizarea a:
• 100000 TONE HlRTIE

• 5 000 TONE FIBRE POLIESTERICE

• 100 MILIOANE LEI MEDICAMENTE

• 40000 FRIGIDERE
• 15 000 AUTOTURISME
• 60000 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE 

AZOTOASE

• 1 MILION TONE CIMENT

• 30 000 TONE ALUMINIU

• 15 000 TONE ANVELOPE

Șl CAMERE AUTO

unei cantități 
de țiței 

care, procurată 
din import, costă 

50 MILIOANE DOLARI

CONSUMUL INDUSTRIAL
AL ÎNTREPRINDERII DE PRODUSE 

CĂRBUNOASE DIN SLATINA,

AL ÎNTREPRINDERII DE ȚEVI DIN ROMAN 

SI AL ÎNTREPRINDERII „OTELUL ROȘU" 

PE TIMP DE UN AN

ENERGIA ELECTRICA
rațional utilizată, sever economisită !

Economisirea severă a energiei 
- iată una din sarcinile perma
nente care trebuie să se afle în 
centrul atenției tuturor colective
lor de oameni ai muncii! O sar
cină de înfăptuirea căreia depinde 
în mare măsură însăși înfăptuirea 
programului de dezvoltare econo
mică și socială a patriei. Practic, 
nu există întreprindere în care să 
nu se găsească resurse nevalorifi
cate, posibilități mari sau mal mici 
de reducere continuă a consumu
rilor energetice. Consumăm, după 
cum se știe, o cantitate încă prea 
mare de energie pentru realizarea 
unei unități de venit național, 
comparativ cu o serie de țări dez
voltate din punct de vedere eco
nomic. Aceasta înseamnă că în nu 
puține întreprinderi se mențin teh
nologii învechite sau se fabrică 
produse intens consumatoare de

energie și că nu peste tot au fost 
închise canalele risipei.

Care sînt direcțiile principale în 
care trebuie acționat pentru redu
cerea substanțială a consumurilor 
de energie electrică? In primul rînd, 
modernizarea tehnologiilor prin a- 
plicarea largă a procedeelor cu

consumuri mai mici. Apoi, întărirea 
disciplinei tehnologice, asigurarea 
funcționării riguroase, la un regim 
energetic optim, a tuturor utilajelor 
și instalațiilor, manifestarea unei a- 
titudini ferme, intransigente față de 
orice cazuri de nepăsare și risipă 
în utilizarea energiei electrice.

OAMENI Al MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII I

Economisirea și buna gospodărire a energiei elec
trice sînt probleme de importanță vitală pentru asi
gurarea mersului înainte al patriei noastre, consti
tuie o cauză generală a tuturor oamenilor muncii, 
a întregului popor. Să ne dedicăm cu pasiune șl 
spirit gospodăresc acestei cauze de interes economic 
major, cu convingerea nestrămutată că dezvoltarea 
economiei, bunăstarea noastră depind azi într-o 
măsură hotărîtoare de promptitudinea și priceperea 
cu care vom răspunde prin iapte comandamentului 
major al reducerii la strictul necesar a consumului de 
energie electrică, al utilizării raționale a acestei re
surse de bază a țării l

Datoria și vocația de educator 
comunist a maistrului

— Respectă-ți meseria, și vei fi întotdeauna respectai.
— Hărnicia se măsoară cu fapta, nu cu vorba.
— Adevărata frumusețe 'a profesiei se descoperă muncind și 

iar muncind.
— Cine nu fuge de greu ajunge departe.
— Cînd ceri altuia, nu uita că îți ceri în primul rînd ție.

Nu sint, cum s-ar putea crede, 
maxime spicuite din vreo carte, ci 
răspunsuri aie unor maiștri, cu ve
chime apreciabilă în funcție, la o 
întrebare asupra căreia avuseseră, 
desigur, nu o dată prilejul să re
flecteze îndelung : „Cum ați rezuma 
în câteva cuvinte experiența trans
misă de maistrul dumneavoastră?11. 
Aceste răspunsuri sint, de fapt, ipos
taze ce definesc cum nu se poate 
mai bine multiplele dimensiuni de 
esență ale activității maistrului — ca 
specialist, ca organizator și conducă
tor al producției, dar și ca principal * 
factor de educație, capabil să deter
mine ample și profunde mutații în 
modul de a gindi și a acționa al 
oamenilor, în conduita și atitudinea 
lor față de muncă și viață. Dincolo 
de o firească diversitate de nuanțe, 
ele subliniază, sugestiv o trăsătură 
comună, de cea mai mare însemnă
tate pentru eficiența muncii maistru
lui : forța sa de inriurire asupra 
conștiinței celor împreună cu care 
lucrează.

Timp de două zile, la clubul în
treprinderii bucureștene de utilaj 
chimic „Grivița roșie11, care a găzduit 
recent o consfătuire interjudețeană 
organizată de Comitetul municipal de 
partid București cu sprijinul secției 
de propagandă a C.C. al P.C.R., am 
consemnat numeroase și variate

puncte de vedere asupra acestei pro
bleme, mereu atît de actuale și im
portante pentru fiecare colectiv de 
muncă. Tema era extrem de generoa
să prin însuși conținutul ei, prin 
ținta urmărită pe parcursul desfă
șurării întregului schimb de ex-

ÎNSEMNARI
DE LA UN SCHIMB

DE EXPERIENȚA

periență: îmbogățirea șl sporirea 
continuă a eficienței activității poli
tico-educative desfășurate de organi
zațiile de partid prin atragerea și 
participarea activă a maiștrilor in 
munca politică de la om la om. Cite 
idei, cîte sugestii — într-un aseme
nea domeniu de real interes — nu 
survin in cursul unei dezbateri care 
reunește în jurul aceleiași mese 60 
de maiștri din mari întreprinderi in
dustriale din Capitală și din tară !

Nu este în Intenția rîndurilor de 
față să tacă un bilanț amănunțit al 
dialogului purtat în cadrul unui ase
menea schimb de experiență, ci doar

să releve cîteva reflecții desprinse 
din intervențiile prilejuite. Mulți 
dintre participanții la consfătuire se 
mai întilniseră și cu alte prilej uri. 
Cei de la „Autobuzul11 îi vizitaseră 
pe cei de la „Steagul roșu11 Brașov și 
întreprinderea mecanică Cîmpulung 
Muscel. Chimiștli de la Brazi, Pitești 
sau Slobozia au de mult legături 
strinse cu făurarii utilajelor care 
poartă marca „Griviței roșii11. Rezol
vaseră împreună multe probleme 
tehnice complexe, înțelegînd mai bine 
fiecare ce are de făcut, la locul său 
de muncă, pentru ca eforturile comu
ne să dea roadele scontate. De data 
aceasta' însă aveau să-și împărtă
șească, de la inimă la inimă, lucruri 
multe și importante vizînd latura cea 
mai grea și, poate de aceea, cea mai 
frumoasă a muncii lor. munca cu 
omul, hotărîtoare în ultimă instanță 
pentru intreaga lor activitate de 
maiștri. O muncă pentru care nu se 
pot da niciodată rețete de-a gata și 
nici cote anume unde am putea-o 
socoti încheiată, calitatea și eficiența 
el depinzind în mod direct de cali
tatea maistrului,, de modul in care 
acesta este folosit în procesul de 
perfecționare profesională și morală 
a oamenilor. Dar, dacă într-uh ase
menea, domeniu nu se cer rețete, 
dezbaterile, cînd au un caracter apli
cat, cînd urmăresc rezolvarea anu
mitor probleme cu care se confruntă 
colectivele de muncă, devin absolut 
necesare pentru găsirea soluțiilor 
celor mai bune.

De ce o formație de lucru își de-

Dumitru TIRCOB
(Continuare în pag. a Il-a)
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I PROTECȚIA APELOR
I o importantă cerință a

I și monetarul
• Conducătorul auto Nicolae 
IDobrița se afla in cursă pe raza 

comunei Seaca, județul Olt. La 
un moment dat a zărit pe mar
ginea drumului un pieptar din 

I blană. Pieptarul, ca pieptarul, 
frumos și călduros, dar in buzu
narul acestuia șoferul a desen- 

Iperit... 16 700 let. A întors mașina 
și a oprit in fața postului de mi
liție, unde a predat pieptarul cu 
tot monetarul. A fost găsit și 

I păgubașul : Tudor Chelu, din 
localitate. Nu intrăm in amănun
te, cum de a rămas pieptarul 

Ifără Chelu. Să notăm cuvintele 
de mulțumire cuvenite șoferu
lui și replica unui prieten hitru 
al păgubașului :

I — Ca să vezi ce-i lipsea... 
chelului.

I 
!
I
I
i
I
I
I
I
î

economico-sociale

Activul de partid 
și valorificarea 

materialelor 
refolosibile
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al cărei nume 
ne scapă...

Reproducem o notă din rubrica 
„Accente" a revistei „Ramuri", 
care debutează cu întrebarea : 
„Unde se află acum statuia lui 
Eugeniu Carada (1836—1910), 
marele om politic și publicist ? 
Am căutat-o mult timp, deoare
ce, craioveni fiind, ne obișnui
sem s-o aflăm, in peregrinările 
noastre diurne, in cocheta piațe
tă din fața Casei pionierilor. 
După o 'îndelungată căutare, am 
dibuit-o după un boschet din 
vecinătatea unei circiumi al că
rei nume ne scapă. înțelegem, 
orașul se află in reconstrucție, 
dar credem că statuile — și așa 
cam puține — trebuie să-și păs
treze soclurile...".

Intr-adevăr !

Zicea că are 
„relații"

ln arestul Miliției județului 
Vrancea se află Păuna Păltines- 
cu din Tecuci. Am precizat ac
tualul „domiciliu" al sus-numi- 
tei pentru a-i anunța și pe a- 
ceastă cale pe toți cei care aș
teaptă să li se... rezolve unele si
tuații cu ajutorul „relațiilor" a- 
cesteia. Să afle, de exemplu, și 
cetățeanul din Răstoaca, marele 
„galanton" care i-a oferit citeva 
mii de lei, pentru ca Păuna să 
intervină spre a i se „elibera" o 
rudă din inchisoare. Să afle și 
cetățeanca din Focșani, care i-a 
dat tot bani gheață pentru a fi... 
încadrată intr-o slujbă bună. Să 
afle și„.

Dar să ne oprim diet cu exem
plele, pentru că mai sint și alții 
ce au apelat la „relațiile" Păunei 
și pot da și ei acum relații la 
miliție despre escrocheriile aces
teia, care mai suferise o con
damnare tot pentru fapte ase
mănătoare.

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
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Din datele puse la dispoziție de 
specialiștii din Consiliul Național al 
Apelor și din informațiile de la ofi
cii județene de gospodărire a apelor 
rezultă că, dintr-un total de circa 
8 miliarde metri cubi de ape uzate 
deversate pe an în rîuri, ceva mai 
mult de jumătate necesită operații 
de epurare prin stații special ame
najate. Pentru a face față acestei 
cerințe, statul nostru a alocat. în
deosebi in ultimii cincisprezece ani, 
mari fonduri de investiții — de or
dinul a zeci de miliarde de lei — 
pentru construirea de stații de epu
rare. Dispunem in prezent de aproa
pe 3 700 asemenea obiective, care au 
contribuit și contribuie, intr-o măsu
ră apreciabilă, la stăvilirea fenome
nului poluării.

— Prin stațiile de epurare — ne 
spune inginerul C. Rădescu. director 
în Consiliul Național al Apelor — 
s-au reținut, la nivelul anului tre
cut. 9,8 milioane tone de suspensii 
(aproximativ 90 la sută din total), 
mai bine de 100 000 tone reziduuri 
petroliere și grăsimi (circa 75 la 
sută din total), substanțe toxice co- 
respunzînd unui conținut de peste 
7 600 tone metale diferite (peste 90 
la sută din total) și altele. In ace
lași timp, s-a dezvoltat și se desfă
șoară o vastă activitate de cercetare 
științifică și de proiectare în dome
niul protecției calității apelor. Au 
fost elaborate metode perfecționate 
de recuperare a metalelor 
din șlamuri, de obținere a 
lor. a drojdiilor furajere 
zului din apele reziduale 
cări organice, de neutralizare și va
lorificare a unor nămoluri folosite 
drept îngrășăminte pentru agricul
tură. Au fost realizate aparate elec
tronice de măsurare continuă a gra
dului de poluare a apelor. S-au asi
milat și se fabrică integral în indus
tria tării instalațiile și aparatajul 
necesare stațiilor de epurare. S-au 
elaborat tehnologii noi. nepoluante 
sau mai puțin poluante și cu un grad 
avansat de recirculare a apei.

Si totuși, rezultatele obținute pină 
acum nu sînt pe măsura eforturilor 
materiale și financiare depuse de so
cietate. Ba. mai mult, se constată o 
înrăutățire a calității apelor în unele 
rîuri ale țării.

In fiecare an. într-un oraș sau al
tul. într-o ramură de activitate sau 
alta, apa potabilă, industrială sau 
pentru irigații este afectată pentru 
mai multe ore, uneori chiar zile. La 
Suceava, de exemplu, poluarea se 
datorește apelor uzate de la crescă
toria de porci din Saha-Dornești ;

neferoase 
proteine- 
si bioga- 
cu Incăr-

la Bacău — din cauza evacuărilor 
de ape uzate de la întreprinderea 
de celuloză și hirtie „Reconstrucția" 
și de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Piatra Neamț ; la Tg. 
Mureș — din cauza fabricii te zahăr 
din localitate ; unele sisteme de 
irigații din vecinătatea Oltului sufe
ră de pe urma clorurilor provenite 
de la Uzina de produse clorosodice 
Govora. Cum de se produc în con
tinuare aceste poluări ale apelor ?

— Prin încălcări repetate ale 
Legii apelor — este de părere to
varășul dr. ing. Ion Teodorescu. șe
ful Inspecției de stat a apelor. Atunci 
cind se realizează investițiile, de 
exemplu, în foarte multe cazuri a- 
tenția se concentrează asupra așa- 
zisei investiții productive de bază, 
iar stațiile de epurare sînt tratate ca 
anexe. Ba, mai mult : unele minis
tere, centrale industriale și consilii 
populare, contrar prevederilor .legii, 
aprobă intrarea în funcțiune a unor 
fabrici, unități agrozootehnice și altor 
obiective social-economice înainte de 
a avea stațiile de epurare terminate, 
ceea ce contravine flagrant prevede
rilor legii.

Aceste prevederi, care exprimă gri
ja pentru asigurarea apei necesare 
dezvoltării noastre economico-socia
le, evitarea unei penurii de apă cu 
consecințe mult mai grave chiar de- 
cît cea energetică sau pe care ar pu
tea-o provoca lipsa oricărei alte ma
terii prime, sint frecvent încălcate, 
înlocuite cu promisiuni de dare în 
folosință, termene de urgențe fixate 
în procese verbale, programe de re
cuperare a restanțelor și altele, a 
căror realizare insă se amină la 
nesfirsit. In ciuda faptului că volu
mul planificat de investiții pentru 
stații și instalații de epurare a ape
lor, în actualul cincinal, a crescut 
simțitor, de la circa 1 miliard în 
1976 la peste 1,5 miliarde lei in 1980, 
ca procent volumul 
ficate anual scade 
crescînd în schimb 
investițiile de bază 
capacitățile noi de epurare. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că o serie 
de unități economice se extind, dar 
capacitățile stațiilor de epurare ră- 
mîn aceleași. In plus, se intîlnesc 
deficiente de proiectare, de execu
ție, iar la exploatare se folosește 
uneori un personal insuficient ca 
număr și în unele cazuri insuficient 
pregătit.

Concret, ce măsuri trebuie între
prinse pentru evitarea degradării 
apelor și îmbunătățirea calității aces
tora in zonele poluate ?

de lucrări plani- 
de la an la an, 

decalajul între 
poluatoare și

— In primul rînd, se cere respec
tată Legea apelor — ne spune dr. 
ing. Ion Teodorescu — care însă ar 
mai trebui completată și cu alte nor
mative de natură să stimuleze si să 
cointereseze la respectarea ei.

In ce privește- programul de in
vestiții. trebuie să fie călăuzitoare 
prevederile Decretului 414 din 1979, 
care stabilește ca unitățile vechi 
ce nu au stații de epurare să fie 
dotate eșalonat. în următorul dece
niu, cu astfel de instalații. Pentru 
disciplinarea beneficiarilor și execu- 
tanților. ca să nu mai apară deca
laje intre execuția unităților de pro
ducție. a ansamblurilor de locuințe 
pe de o parte și a stațiilor de epu
rare pe de alta, băncile de investiții 
vor trebui să nu se mai rezume doar 
la avizul inițial al Consiliului Na
țional al Apelor, ci să ceară asemenea 
avize la fiecare finanțare parțială, 
garantîndu-se in acest fel că stațiile 
vor fi terminate concomitent cu in
vestiția de bază. Se impun, de ase
menea, un șir de măsuri : ' 
de epurare existente să 
rească functionarea lor 
mentele maxime posibile ;
tuturor tehnologiilor și înlocuirea ace
lora cu grad mare de poluare sau 
cu consum excesiv de apă ; extin
derea și perfecționarea procedeelor 
de recuperare a substanțelor utile 
din apele uzate, stațiile de epurare 
fiind din acest punct de vedere re
surse de materii prime, de îngră
șăminte etc. Intr-un cuvint. trebuie 
făcut totul pentru aplicarea in viață 
a principiului statuat de lege că 
„epurarea apei face parte integrantă 
din procesul de producție".

în același timp, să nu uităm că, 
pe lîngă mari poluatori — unitățile 
industriale, agrozootehnice, aglome
rările urbane — la înrăutățirea cali
tății apelor concură și lipsa de grijă 
a cetățeanului. In unele localități 
există obiceiul de a depozita pe ma
lul apelor gunoaie, tot felul de re
ziduuri, de a transforma rîurile în 
canale. Se mai lasă mari grămezi de 
îngrășăminte chimice neprotejate 
sub cerul liber, iar ploile le spală și 
ajung în cursurile de apă sau în 
apele subterane.

Apa este unul din bunurile natu
rale de mare preț de care dispunem ; 
de aceea constituie o îndatorire de 
prim ordin a tuturor cetățenilor de a 
o proteia. de a veghea ca ea să fie 
gospodărită în așa fel îneît să sa
tisfacă cerințele dezvoltării econo- 
mico-soeiale normale — pentru noi, 
pentru generațiile viitoare.

la stațiile 
se urmă- 
la randa- 
revizuirea

AI. PLAIEȘU

„LUNA CADOURILOR"
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Plenara Comitetului munici
pal de partid Piatra Neamț cu 
activul, care a examinat mă
surile organizatorice și politico- 
educative întreprinse de orga
nele șl organizațiile de partid 
în vederea valorificării unor re
surse de materiale refolosibile, 
s-a desfășurat intr-un mod 
oarecum mai aparte, care a de
terminat un deosebit interes 
în rîndul participanților. Astfel, 
în locul obișnuitului referat, ce 
se expune cu asemenea prile
juri, a fost prezentat un film- 
anchetă, realizat de cineclubul 
casei de cultură a sindicatelor. 
Secvențele derulate de film au 
supus atenției participanților 
imagini concrete, însoțite de 
calcule, infățișind atît cele mai 
eficiente acțiuni și inițiative 
aplicate în unitățile economice 
ale municipiului, cit și aspecte 
de preocupare insuficientă din 
partea unor consilii ale oame
nilor muncii și organizații de 
partid pentru recuperarea ma
terialelor refolosibile și intro
ducerea lor în producție.

Un alt element care a confe- 
lucrărilor plenarei un carac- 
mai concret și mai sugestiv 
constituit faptul că. inain- 
tnceperii dezbaterilor, cei

rit 
ter 
l-a 
tea 
peste 400 de participant! au vi
zitat o expoziție cuprinzînd pro
duse din materiale refolosibile.

Se poate spune că, in acest 
mod. plenara a fost deosebit 
de instructivă pentru activul 
de partid al comitetului muni
cipal — activ care este și tre
buie să fie alcătuit din cei mal 
bine pregătit! și experimentat! 
comuniști, membri ai organe
lor de partid alese, membri de 
partid din conducerea organi
zațiilor de masă și obștești, 
muncitori cu inaltă calificare, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, ca
dre de conducere din întreprin
deri (nu și reprezentanți ai or
ganizațiilor democrației și uni
tății socialiste — O.D.U.S. — 
cum eronat a apărut în arti
colul „Activul de partid la in
struire și.ne teren", publicat in 
ziarul nostru de ieri — n.r.). 
Efectiv, filmul-anchetă prezen
tat, cit și expoziția au oferit ar
gumente convingătoare in ve
derea generalizării experienței 
pozitive, combaterii manifestă
rilor de indiferență, risipă și 
comoditate. (Constantin Bla- 
govici).

Tuful vulcanic
și „erupția"... de venituri
• CE SE POATE REALIZA DIN... CENUȘĂ • VATA 
DE STICLĂ ÎNLOCUITĂ CU PAIE ® DE PESTE O SUTĂ

MATERIEI PRIMEDE ORI VALOAREA
Directorul Asociației intercoopera- 

tiste din Vitomirești — Olt. tovarășul 
Nicolae Șerban, 
deunăzi să ne spă 
căldare 
cu ulei 
urmă, a mai adăugat el, să vă dau 
ceva special pentru curătat ; veți 
avea imediat pielea curată ca hîrtia 
și catifelată ca mătasea".

Și. intr-adevăr, ne-a turnat în 
pumni un praf aromat, un „deter
gent" care curăță excelent orice fel 
de pete.

Este un produs de „ultimă oră" al 
căutărilor oamenilor din atelierul de 
mică industrie din 
baza fabricației 
Iui stă o materie 
primă considerată 
pînă acum fără 
valoare si, prac
tic. inepuizabilă : 
cenușa vulcanică.

Dar cîte lucruri 
minunate, necesa
re în orice gos
podărie, sau cerute cu insistență 
la export nu produc atelierele 
micii industrii din Vitomirești ! 
Plăci mozaicate, de tipul celor cu care 
sînt pardosite stațiile metroului din 
București, șnalieri pentru susținerea 
viilor, înlocuitori pentru vata de 
sticlă fabricați din... paie.

— Ne-am orientat, ne spunea di
rectorul, spre produsele necesare ’ 
omului și care se pot realiza din ma
terii prime locale și naturale. Pentru 
plăcile mozaicate. pentru șpalieri fo
losim agregatele de rîu — nisipul și 
pietrișul care nu ne costă nimic, iar 
materie primă avem din belșug. Tu
ful vulcanic îl mai folosim și la mi
neralizarea paielor — pentru a căpăta 
proprietatea de a nu mai lua foc. de
venind un bun material izolator pen
tru conductele de transportare a 
aburului. Și iată, am ajuns acum, în 
ultima vreme, să nu cheltuim pentru 
procurarea materiilor prime pe care 
le utilizăm aproape nimic.

, ne-a îndemnat 
să ne spălăm pe mîini intr-o 
plină cu motorină amestecată 
mineral. „Am eu grijă pe

localitate, iar la

Din experiența consiliilor 
populare din județul Olt

meșteșugar, 
atelierului 
se fabrică 
sortimen- 
vase din

Datoria și vocația de educator comunist a maistrului
A

(Urmare din pag. I)

| Țipa ca din gură

I de șarpe...
1 Tirziu din noapte, cind oamenii

I binemeritau somnul odihnitor 
de refacere a forțelor'pentru o 
nouă zi de muncă, pe o stradă 
din Suceava, un chefliu, Dumi-

Itru P„ care venea de la o cu
metrie, țipa ca din gură de șarpe. 
Locatarii au. ieșit pe la ferestre,

Iau aprins lumina, au încercat 
să-l potolească. N-a fost chip. 
D.P. a început să lălăiască, sin
copat, chipurile să cinte : „C-așa 
beu oamenii buni / De simbătă

I pină luni". Văzind că de vorbă 
bună nu înțelege, cîțiva oameni

Is-au dus să discute cu el, dar el 
a început să profereze injurii, 
să-i insulte. După un scurt po-

Ipas în secția de psihiatrie de la 
Burdujeni, s-a stabilit că cel cu 
comportarea iresponsabilă este 
perfect... responsabil și apt să

I execute o pedeapsă de trei luni 
inchisoare.

| Descălțat
I și încălțat
■ Intrind in magazinul nr. 62 în

călțăminte cu autoservire din
I Satu Mare, Rezmiives Bela din 
J comuna Odoreu a căutat din ochi 

pantofii cei mai frumoși. Apoi,

I niște ciorapi așijderea. Ca ori
care client, i-a incercat — și 
ciorapii și pantofii — să vadă

Idacă-i vin bine. I se potriveau 
perfect. Și atit de mult i-au plă
cut, că nu i-a mai dat jos din 
picioare. Pantofii cu care venise

Ii-a ascuns intr-un colț, iar cu 
cei noi, țanțoș ca un ginerică, a 
pornit-o spre ieșirea din maga- 

Izin, „uitind" să mai treacă pe la 
vînzătoare să-i plătească. Dar 
cind să zică hop, adică să treacă 
pragul, a fost inșfăcat de niște

I brațe zdravene. Firește, a fost 
descălțat. Dar imediat a fost și... 
încălțat.

I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I

*

Prea tirziu...
— Săriți, oameni buni ! Arde 

casa lu’alde Mărin .'...
Oamenii, cu mic cu mare —

Icare cu găleți, care cu sape și 
lopeți — au sărit să stingă flăcă
rile mistuitoare, ce cuprinseseră 
casa lui Marin Gogonea din co
muna Rogova, județul Mehedinți. 
Dttr cu toată intervenția promp
tă a sătenilor și a pompierilor, 
cele două fetițe ale gazdei — 
una in virstă de 4 ani și cealaltă 
de numai 7 luni — n-au mai 
putut fi salvate.

După cum ne informează ma
iorul Victor Șerban, de la 
Grupul de pompieri al județului 

I Mehedinți, din cercetările în
treprinse rezultă că focul a iz
bucnit de la o sobă supraincăl- 

‘ * ziti, in timp ce mama celor două
I fetițe, lăsindu-le singure in casă, 
* se dusese pe la niște vecine...

I 
L

?

:>■

Cu prilejul „Lunii 
cadourilor", care se 
desfășoară în perioada 
1—31 decembrie a.c., 
reamintim că LIP
SCANI — renumita ar
teră comercială bucu- 
reșteană vă oferă pri
lejul de a alege ca
doul potrivit pentru 
cei dragi din magazi-

:<Ș

I
I
I
I
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I
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Rubrica realizatd de
Petre POPA
și corespondenții „Scinleii" '

/

nele : „SATURN" — 
stofe pentru bărbați 
și femei ; „FAMILIA" 
— confecții pentru a- 
dulți ; „BORANGI- 
CUL" — țesături de 
mătase ; „MACUL 
ROȘU" — tricotaje, 
articole de galanterie, 
cosmetice, parfumerie ; 
„MAGAZINUL SPOR-

TIVILOR" — articole 
pentru sport-turism ; 
„PORȚELANUL" — 
articole decorative, 
servicii de masă; „LU
MEA COPIILOR" și 
„VOINICEL" — con
fecții, încălțăminte, 
jucării destinate copii
lor de toate vîrstele.

pășește sarcinile de plan și alta nu ? 
De ce colectivul unui atelier reușește 
să fie modeL djn toate punctele de 
vedere, iar in al tul* se înregistrează 
abateri de la disciplină, lucru de 
slabă calitate, risipă de timp sau de 
resurse materiale ? Cum acționează 
maistrul pentru a integra cit mai 
eficient tineretul, pentru a corecta 
din mers atitudini mai mult sau mai 
puțin retrograde, pentru a realiza o 
cît mai bună omogenizare a colecti
vului pe care-1 conduce ?

Asemenea întrebări și multe altele, 
puse în cursul dezbaterilor consfătui
rii sau in convorbirile purtate la fața 
locului cu membri ai „brigăzilor de 
muncă și educație comunistă" de la 
întreprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie" ori ai „cercurilor de ca
litate" de la întreprinderea textilă 
„Dacia", ca și în timpul schimbului de 
opinii pe marginea filmelor prezen
tate, atestă limpede interesul cu care 
pretutindeni. în întreprinderi mai noi 
(cum sînt cele de la Alexandria, 
Titu, Buzău, \Urziceni, Giurgiu,' Că
lărași) sau cu tradiții muncitorești 
îndelungate („1 Mai" Ploiești, Stea
gul roșu — Brașov, „Vulcan", 
August" — București), maistrul 
cearcă să găsească noi 
simple și directe, spre inimile 
menilor, pentru a reuși să rezolve 
împreună cu ei sarcinile specifice ce 
revin fiecărui colectiv de muncă.

Evitînd pledoariile despre însemnă
tatea unora sau altora din 
discutate, consfătuirea s-a 
deosebi asupra problemelor 
bile să ofere concluzii practice pen
tru activitatea participanților : ce 
trebuie făcut pentru a crea condiții

„23 
in- 

căi, 
oa-

aspectele 
oprit în- 
suscepti-

optime maistrului spre a putea fi cit 
mai mult timp in mijlocul oameni
lor, degrevîndu-1 de obligații for
male ; în ce măsură metodele lui de 
muncă cu oamenii, de urmărire a 
evoluției acestora ” și de sprijinire 
coridretă a lor )se subordonează și 
contribuie lă .îndeplinirea în condiții 
mai bune a îndatoririlor ce-i revin 
prin lege, a indicațiilor secretarului 
general al partidului date la Plenara 
lărgită a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii din vara acestui an. 
Semnificativă în acest sens ni s-a 
părut, de asemenea, stăruința pen
tru relevarea unor acțiuni si iniția
tive întreprinse de organizațiile 
de partid și consiliile oamenilor 
muncii în vederea întăririi ro
lului maistrului in munca si viata 
colectivului pe care-i conduce. Au 
reținut atenția, între altele, testările 
complexe ce se fac periodic la „Se
mănătoarea" sau întreprinderea me
canică Muscel, sondajele și dezbate
rile organizate pe marginea lor la 
Combinatul petrochimic Brazi, între
prinderea „23 August", sau întreprin
derea de scule Rîșnov, ciclurile de 
expuneri initiate pentru maiștri la 
întreprinderea de produse din sîr- 
mă Buzău sau „Dunăreană" — Giur
giu. colocviile cu maiștrii propagan
diști sau membri în diverse organis
me de conducere, cu cei ce fac par
te din colectivele de agitatori care 
au loc la întreprinderea de rulmenți 
Alexandria sau Combinatul de ote
luri speciale Tîrgoviște. ca și multe 
alte acțiuni, precum „Consiliul maiș
trilor", „Tribuna maistrului", ..Clasa
mentul rezultatelor". în cadrul 
se dezbat cazuri și situații mai 
bite, se propun soluții pentru rezol
varea lor. se caută modalități noi de

cărora 
deose-

lărgire a orizontului profesional, po
litic șl cultural al acestor oameni din 
prima linie a muncii cu oamenii.

Asemenea preocupări se cuvine să 
fie continuate și amplificate, întrucit 
orice investiție de efort în această 

’direcție sfe răsfrirtge nemijlocit în 
conținutul și calitatea muncii de la 
om la om, în forța de convingere a 
acesteia. în climatul sănătos ce se in
staurează în colectivele de muncă, în 
Întreținerea și dezvoltarea unei per
manente întreceri între acestea pen
tru realizarea unor rezultate econo
mice superioare, pentru ridicarea 
pregătirii profesionale și politice a 
fiecărui om al muncii. Perseverența 
in această direcție se impune astfel 
ca o modalitate concretă și eficientă 
de acțiune pentru a imprima muncii 
politice de la om la om un spirit di
namic, mereu ofensiv, pentru a-1 
conferi valențe măsurabile în fantele 
și atitudinile oamenilor. Pe lîngă 
toate acestea, consfătuirea la care 
ne-am referit s-a constituit și într-un 
prilej de dezbatere a unor propuneri 
valoroase referitoare la îmbunătă
țirea activității de selecționare și pro
movare a maiștrilor, de perfecționare 
a conținutului programelor de pregă
tire a acestora. Această acțiune a 
scos totodată în evidentă, prin în
treaga sa pregătire și desfășurare, 
o metodologie practică pentru orga
nizarea, mai ales la nivelul întreprin
derilor, a unor dezbateri similare. 
Pentru că munca de formare a con
științei oamenilor — în care maistrul 
îndeplinește un rol atît de important 
— reprezintă un obiectiv perma
nent, iar asemenea consfătuiri se 
pot organiza. în funcție de specificul 
si de sarcinile concrete, ln fiecare 
colectiv de muncă.

Numai prin folosirea resurselor na
turale, atelierele din Vitomiresti rea
lizează anual o producție in valoare 
de 40 milioane lei. Peste 600 de oa
meni din comună — calificați la locul 
de muncă — lucrează acum perma
nent în atelierele comunale, au ciș- 
tiguri bune, constante și sigure. Iar 
cînd e cazul, în campanii agricole de 
exemplu, nu pregetă să pună mina pe 
sapă și pe coasă.

Ateliere ale industriei miel, cel 
puțin tot atît de bine organizate, 
avînd toate la bază folosirea mate
riilor prime locale, am găsit și în 
alte comune din Olt. Discutăm, de 
exemplu, in comuna Scornicești cu 

tovarășul Ion Voi- 
cu.
șeful
în care 
zeci de 
te de 
sticlă.

— Oricine poa
te face sticlă 
dacă topește ni

sipul, noi Insă facem vasele din... 
cioburi.

Ne uităm In jur și, Intr-adevăr, pri
virile ne cad pe zeci de tone ’de 
cioburi. De unde sînt procurate, curta? 
Aflăm că atelierul din Scornicești 
are relații strânse cu șantierele de 
construcții, cu magazinele din județ, 
cu fabric) de lapte. Tot ceea ce se 
sparge aici e colectat și vîndut a- 
tel ierului din Scornicești. „Cit costă 
un kg de cioburi?" „Zece bani" — 
ne-a răspuns maistrul. „Șl cu cit 
vindețl un kg de. să zicem, paha
re?" „Cu 15 lei un kg".

— Producția anuală — ne Infor
mează Ion Șandru, președintele coo
perației de consum din județ — nu 
este acum mai mare de citeva mili
oane. Avem însă toate șansele s-o mă
rim pentru că partenerii noștri ex
terni din Anglia, Franța, R.F.G. soli
cită intens sortimentele noastre de 
sticlărie. Din relațiile cu ei, ca și cu 
organele comerciale din țară am 
căpătat o experiență bună: nu mai 
lucrăm, ca la început, articole plani
ficate după capul nostru, in spe
ranța că tot ceea ce se fabrică tre
buie neapărat să se și vîndă. Dim
potrivă, așteptăm totdeauna comenzi 
ferme și detaliate: numărul vaselor, 
forma lor. culoarea. In felul acesta 
am ajuns să nu stocăm Inutil In ma
gazie nici măcar două pahare.

Stăm de vorbă, in comuna Optași, 
cu Gherghina Dobrescu, șefa atelie
rului de împletituri. Curtea e plină 
de răchită. -,|E provenită din răchită- 
riile Oltului, ne informează tovarășa 
Dobrescu. Răchita crește ușor șl 
costă ieftin. Doi lei kg, iar noi vin
dem un scaun făcut din nuiele cu 
90 de lei".

Am intrat în depozitul cu produse 
finite, 
se pot 
fotolii, 
piață, 
coșuri 
mărfurile depozitate citeva etichete 
pe care scrie destinația produsului: 
Anglia, Franța, Belgia.

în raidul nostru prin Olt am în
țeles bine că producția micii industrii 
locale e bazată aproape în exclusi
vitate pe valorificarea tuturor re
surselor naturale, pe înnobilarea de
șeurilor. Rezultatul are un dublu 
efect: 1) se îmbogățește cu noi pro
duse originale și ieftine piața loca
lă; 2) zeci de mii de oameni, care 
mai ales iarna își iroseau timpul, 
au acum o îndeletnicire șl perma
nentă. și bănoasă.

Există în Olt o experiență bună „ 
care sectorul cooperatist din întreaga 
țară — și în primul rînd din jude
țele rămase mai în urmă în privința 
folosirii cu maximă eficientă a re
surselor locale — trebuie să o preia 
neîntirziat.

Nici nu-ți vine să crezi cite 
realiza din... nuiele: scaune, 
mese, dulapuri, coșuri pentru 
pentru rufe, genți, sacoșe, 
de piine... Distingem între

Gh. GRAURE

SCRISORI ADRESATE REDACȚIEI, ÎN ATENȚIA OPINIEI PUBLICE
„In activitatea întreprinderii de prezentare, ambalaje și prestații Bucu

rești (I.P.A.P.) se manifestă o seamă de nereguli: repartizarea mărfurilor 
către magazinele din subordinea unității nu se face în mod echitabil, 
ci după cit sint de -atenți- gestionarii față de șeful serviciului comercial; 
prin aceste unități se facilitează unor persoane, prieteni sau cunoștințe 
ale directorului ori ale șefilor compartimentelor -Comercial- și -Import-, 
Ionel Miinea și Ion Filigeanu, procurarea unor mărfuri care se găsesc mai 
greu în magazine ; mijloacele de transport ale întreprinderii nu sint utili
zate în mod judicios ; la plata unor ore suplimentare s-au comis ilega
lități" etc., etc.

Am redat citeva din afirmațiile cu
prinse intr-o scrisoare adresată re
dacției, verificată apoi la fața locu
lui prin studierea a numeroase acte 
și documente, prin declarații ale mul
tor lucrători din întreprindere, pre
cum și prin discuții cu cei' vizați 
direct în sesizare. Precizăm din capul 
locului că faptele din sesizare, pe 
care le-am verificat la fața locului, 
au corespuns realității. Totodată, 
menționăm qă unele din neregulile 
și ilegalitățile sesizate intră, firește’, 
în competența organelor de anchetă 
și a forului ierarhic superior al în
treprinderii (Ministerul Industriei 
Ușoare), urmind să fie cercetate de 
acestea.

Să ne oprim mai întîi la activita
tea de prezentare și desfacere a unor 
produse, pe care o desfășoară I.P.A.P. 
prin magazinele din subordinea sa. 
Prin modul în care sînt aprovizio
nate și desfac unele produse se a- 
junge. uneori. Ia încălcarea preve
derilor legale și a regulilor de co
merț. la aprovizionări preferențiale, 
îndeosebi în cazul unor produse de
ficitare. Ia nerespectarea principiilor 
eticii si echității socialiste.

Avem, astfel, in vedere faptul că 
unele dintre magazine — cel din „Pa
vilionul B“ din incinta Expoziției de 
la Piața Scinleii. cele de pe Calea 
Dudești 62 si Văcărești, cel din strada 
Vatra Luminoasă etc. — sînt aprovi
zionate în mod preferențial cu anu
mite produse mai solicitate : covoare 
și carpete plușate, cojoace, pături și 
țesături din import și altele. Deși

citeva zile s-au livrat alte 6 covoare 
și 3 carpete, in ziua următoare 3 bu
căți, a treia zi — 6 și așa mai de
parte, de fiecare dată cite 3 pînă la 
6 bucăți. Prin acest sistem, nu numai 
că mijloacele de transport sînt folo
site nerațional, efectuîndu-se curse 
neeconomicoase, dar se creează și 
posibilitatea unor vînzări „pe sub 
mină", „pe sprinceană". Este limpe-

ca să aducă... 22 de cojoace, care pu
teau fi foarte bine transportate cu 
trenul sau cu mașinile I.T.A. Efectiv, 
uneori mașinile parcurg mai mulți ki
lometri în gol decit cu încărcătură, 
alteori sînt folosite pentru interese 
personale. I. Filigeanu, de pildă, a fo
losit autocamionul de 5 tone pentru 
a-și transporta pînă la Otopeni 300 kg 
deșeuri de lemn luate din întreprin
dere, iar contravaloarea transportului 
a achitat-o abia după 4 luni, cu pri
lejul... verificărilor făcute de noi. Evi
dent că asemenea cazuri de risipă de 
carburanți sînt legate de suplimentă
rile repetate ale cotelor de benzină,

Anul trecut, în luna martie, prin 
schimbarea nivelului de retribuire, i 
s-au acordat... trei gradații, pentru ca 
în luna decembrie, același an, să fie 
reîncadrat, majorîndu-i-se din nou 
retribuția...

Fără îndoială că apariția unor ase
menea manifestări este legată de 
slaba muncă politico-educativă des
fășurată de organizația de partid din 
întreprindere, de faptul că biroul nu 
acordă atenția cuvenită opiniilor și 
propunerilor făcute de membrii de 
partid, că nu se manifestă din plin 
spiritul critic și autocritic, iar secre
tara organizației de bază, Margareta

Cind vînzările preferențiale deturnează 
circuitul normal al mărfurilor

există, din partea ministerului, inter
dicția ca prin unitățile de desfacere 
ale I.P.A.P. să se pună în vînzare 
unele țesături din import destinate 
exclusiv fabricilor de confecții, la ma
gazinul din „Pavilionul B“ s-au li
vrat, in repetate rinduri, asemenea 
țesături, unele comenzi fiind chiar în
soțite la magazin de șeful serviciului 
import, I. Filigeanu. Lucrurile au 
mers și mai departe. Astfel, cu apro
barea aceluiași șef de compartiment 
și a directorului, Ion Zervu, s-au li
vrat. in mod nejustificat, țesături de 
import și unor cooperative meșteșu
gărești din județul Brăila, cooperati
velor de consum Melinești-Dolj, Go- 
ranu și Voicești-Vilcea etc. Ce inte
rese au fost la mijloc în cazul acestor 
livrări rămîne să stabilească forurile 
în drept.

Iată însă și alte date în ce privește 
servirea preferențială și practicile 
favoritismului. La magazinul de pe 
Calea Dudești 62 s-au trimis 6 co
voare plușate, apoi, în aceeași zi, cu 
un alt transport, încă unul ; după

de că, dacă n-ar fi fost vorba de 
anumite interese, produsele — mult 
solicitate de public — n-ar fi fost 
duse la magazine cu „țîrîita", ci in
tr-un singur transport.

Mai mult. Eludîndu-se legea care 
interzice vinzarea mărfurilor direct 
din depozite, la pavilionul de la Ex
poziție s-au dat din magazie mai 
multe cojoace, plata făcîndu-se prin 
magazinul din „Pavilionul B“, deși 
acesta era închis pentru reamenajare 
in perioada respectivă. S-a dovedit 
că uneori e de ajuns un telefon către 
șeful serviciului comercial din între
prindere, I. Mîinea, pentru ca acesta 
să faciliteze procurarea unor mărfuri 
— cum a făcut-o, de pildă, chiar in 
timpul investigațiilor noastre, cind 
s-a deplasat la magazinul din strada 
Vatra Luminoasă pentru a aranja 
unei persoane anumite cumpărături.

Revenind la modul cum sînt gos
podărite mijloacele de transport lă
sate la dispoziția ’întreprinderii, este 
greu de înțeles și de acceptat de ce 
a fost nevoie să se trimită o mașină 
din București tocmai pină la Oradea

aprobate cu destulă larghețe. De 
pildă, în luna septembrie (cînd s-a 
efectuat și drumul la Oradea după 
cojoace) s-a suplimentat cota de ben
zină cu 1 250 litri, în luna octom
brie — cu 750 litri ș.a.m.d.

Climatul de indisciplină a favorizat 
comiterea și a altor fapte, care fri
zează normele legale. Pentru plata 
unor ore suplimentare, efectuate cu 
prilejul organizării expoziției din 
vara acestui an, au fost falsificate 
condicile de prezență și fișele de pon- 
taj, făcîndu-se o redistribuire a ore
lor pe zile și persoane, pentru cele 
5 000 ore suplimentare aprobate. In 
acest mod, unele persoane au încasat 
sume de bani necuvenite. Este greu 
de crezut că Dan Filigeanu. fiul șe
fului serviciului import, a reușit să 
efectueze în lupa august a.c. 71 ore 
suplimentare, cind acesta nici în 
timpul programului normal nu prea 
avea de lucru, iar pînă spre jumăta
tea lunii respective fusese în... con
cediu. Nu pare a fi singura favoare 
de care s-a bucurat D. F. sub pulpana 
protectoare a tatălui și șefului său.

Marcan, pare a nu cunoaște bine 
realitățile din unitate. In adunările 
de partid nu și-a găsit niciodată 
timp pentru analizarea neajunsurilor 
la care ne-am referit, pentru a fi 
combătute și înlăturate neregulile și 
ilegalitățile.

Concluziile verificării întreprinse la 
fața locului au fost aduse la cunoș
tință conducerii Ministerului Indus
triei Ușoare, care a dovedit multă 
receptivitate, dispunînd pe loc, in 
mod operativ, efectuarea unei revi
zii de fond a întregii activități a 
I.P.A.P. De asemenea, conducerea 
ministerului a stabilit că neajunsurile 
constatate, precum și celelalte aspec
te rezultate din sesizare vor fi exa
minate în întreprindere de către un 
colectiv alcătuit din cadre cu munci 
de răspundere din minister, care va 
adopta măsuri corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea activității în uni
tate și tragerea la răspundere a ce
lor vinovați.

Desigur, ar fi de dorit ca inter
venția ministerului să fie coroborată 
cu aceea a comitetului de partid al

sectorului 2, care, de asemenea, a 
fost informat cu toate aceste aspecte, 
pentru întărirea muncii politico-edu
cative în întreprindere, pentru in
staurarea unui climat de muncă să
nătos, responsabil.

Gheorghe PIRVAN 
Dumitru MAN OLE

P.S. în completare, citeva precizări:
1. Sesizarea a fost trimisă redac

ției de către Ștefan Șoană. lucrător 
în cadrul compartimentului comer
cial — aprovizionare — transporturi, 
coordonat de I. Miinea.

2. Pe parcursul investigațiilor am 
înțeles că. deși identitatea autorului 
scrisorii nu a fost dezvăluită, totuși 
s-a „bănuit" că sesizarea aparține 
lui Șt. Șoană ; aceasta deoarece el 
ridicase problemele respective de 
mai multe ori în adunările generale 
ale organizației de partid (fără însă 
să se ia vreun fel de măsuri).

3. Zilele trecute. Șt. Șoană a venit 
la redacție, împreună cu alte per
soane care au dat relații ziarului, și 
ne-au informat că au fost... redistri- 
buiți, respectiv prin trecerea în pos
turi inferior retribuite și fără legă
tură cu calificarea lor — măsură 
avind aspectul unei „sancțiuni", „pe
depsiri" sau „mutări disciplinare" — 
în timp ce fiul lui I. Filigeanu, 
despre care am relatat în cuprinsul 
articolului, a fost trecut revizor de 
gestiune.

Firește, pentru ca munca In între
prindere să se desfășoare cu mal 
multă eficiență, pentru ca timpul de 
lucru să fie integral utilizat, este 
necesară o redistribuire a sarcinilor, 
a personalului. Dar aceasta trebuie să 
se facă cu răspundere si obiectivi
tate, în funcție de cerin'ele reale ale 
bunului mers al activității din uni
tate. Dealtfel, asa cum a rezultat 
din discuția avută la conducerea 
M.I.U., una dintre problemele de 
care se va ocupa colectivul de con
trol din minister o constituie reexa
minarea listei cu personalul redis
tribuit. analizarea fiecărui caz in 
parte, spre a se înlătura orice ten
dință de persecuție, de înăbușire a 
criticii, once suspiciune.
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Ședința Comitetului Politic
Executiv aâ C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)

Comitetul Politic Executiv subliniază cu 
satisfacție că în timpul convorbirilor tovară
șului Nicolae Ceăușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, cu Thorbjoern 
Faelldin, primul ministru al Guvernului Sue
diei, au fost adoptate hotărîri de Însemnă
tate deosebită, care, pornind de la evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele două țări, 
avînd în vedere voința comună de a le da noi 
dimensiuni, vor impulsiona colaborarea și 
conlucrarea dintre România și Suedia, în 
conformitate cu potențialul lor economic în 
plină dezvoltare. Aceste hotărîri sînt con
cretizate în Acordul comercial pe termen 
lung și Programul pe termen lung privind 
dezvoltarea cooperării economice, indus
triale, tehnice și științifice dintre Republica 
Socialistă România și Suedia, documente 
care asigură relațiilor economice româno- 
suedeze un cadru propice de desfășurare și 
intensificare continuă. Pornindu-se de Ia 
realizările din ultimii ani, cînd volumul 
schimburilor a sporit o dată și jumătate, s-au 
stabilit dublarea lor, în perioada următoare 
de cinci ani, extinderea cooperării în produc
ție în ramuri și domenii importante, cum 
sînt construcțiile de mașini, metalurgia, in
dustria chimică, a lemnului, precum și reali
zarea de acțiuni pe terțe piețe și îndeosebi 
cu țările în curs de dezvoltare. De mare im
portanță sînt, de asemenea, hotărîrile privind 
aprofundarea cooperării în domeniul știin
ței și în dezvoltarea noilor surse de energie.

Comitetul Politic Executiv relevă cu deo
sebită satisfacție caracterul rodnic, profund 
constructiv al schimbului de vederi dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și premierul 
suedez în probleme internaționale, care a pus 
în evidență concluzii comune sau puncte de 
vedere foarte apropiate asupra tuturor pro
blemelor examinate. Comitetul Politic Exe
cutiv dă o deosebită apreciere dorinței 
României și Suediei de a acționa pentru 
oprirea agravării climatului politic interna
țional, pentru reluarea și continuarea politi
cii de destindere și pace, pentru soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor 
litigioase existente în diferite zone ale globu
lui, pentru încetarea conflictelor armate, 
pentru reglementarea politică a tuturor di
ferendelor dintre state, cu respectarea inte
reselor fiecărui popor, ale cauzei păcii, secu
rității și colaborării internaționale.

Comitetul Politic Executiv consideră de 
mare importanță voința României și Sue
diei de a-și aduce contribuția la buna des
fășurare a reuniunii de la Madrid, chema
tă să dea un nou impuls traducerii în viață, 
ca un tot unitar, a Actului final de la Hel
sinki, cu privire la edificarea unui sistem real 
de securitate și cooperare pe continentul 
european, să asigure Convocare^ unei con
ferințe pentru măsuri de întărire a încre
derii, pentru dezangajare militară și dezar
mare în Europa, cu convingerea că acest 
lucru servește cauzei păcii și colaborării in 
întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat și a 
dat o deosebită apreciere rezultatelor întîl- 
nirilor și convorbirilor româno-daneze, evi
dențiind orizontul larg și caracterul deschis, 
fructuos, ale dialogului la nivel înalt, purtat 
într-o atmosferă de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă. Comitetul Politic Execu
tiv a relevat marea importanță a înțelege
rilor convenite cu acest prilej — consem
nate în Comunicatul adoptat la încheierea 
convorbirilor oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru Anker 
Joergensen — ce pun pregnant în lumină 
voința României și Danemarcei de a am
plifica și aprofunda conlucrarea dintre ele, 
atît pe plan bilateral, cit și pe arena mon
dială. Totodată, s-a dat o apreciere deose
bită documentelor încheiate cu ocazia vi
zitei — Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Regatului 
Danemarcei privind promovarea și garan
tarea reciprocă a investițiilor și Acordul gu
vernamental de credit pentru finanțarea 
importurilor din Danemarca de mașini și 
echipament — precum și tuturor înțelege
rilor stabilite care urmăresc valorificarea 
mai deplină și eficientă a posibilităților pe 
care le oferă potențialul economic actual 
al celor două țări, în scopul creșterii în 
continuare a schimburilor comerciale, lăr
girii cooperării industriale în domeniile 
construcției de mașini, construcției de nave 
și industriei alimentare și în alte sectoare 
ale producției materiale.

Comitetul Politic Executiv și-a însușit 
aprecierile prilejuite de dialogul româno- 
danez la nivel înalt, care a permis exami
narea aprofundată a unor probleme esen
țiale ale actualității internaționale și a pus 
în evidență dorința României și Danemar
cei de a conlucra strins pe arena mondială.

România și Danemarca sînt îngrijorate de 
sporirea tensiunii în viața internațională, 
pronunțîndu-se cu consecvență împotriva 
recurgerii la folosirea forței sau amenința
rea cu forța în relațiile dintre state, pentru 
rezolvarea prin mijloace pașnice a stărilor 
de încordare și conflict existente în lume, 
pentru realizarea dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, pace și 
colaborare. Pornind de la realitatea că de
calajul crescînd dintre țările industriali
zate și țările în curs de dezvoltare con
stituie un obstacol în calea progresului 
tuturor popoarelor, un factor de dezechi
libru al economiei mondiale, un pericol 
pentru securitatea generală, cele două țări 
și-au exprimat dorința comună de a 
contribui Ia instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. A fost reliefată, 
de asemenea, atenția deosebită pe. care 
România și Danemarca o acordă edificării 
unei securități reale și extinderii cooperării 
pe continentul european. Cele două țări 
și-au reafirmat hotărîrea de a contribui la 
reușita reuniunii de la Madrid, de a acționa 
pentru transpunerea efectivă în viață a tu
turor prevederilor de la Helsinki, subliniind 
necesitatea ajungerii Ia un rezultat echili
brat, pe bază de negocieri, la progrese sub
stanțiale în toate sectoarele Actului final, 
cu convingerea că acestea vor exercita o 
influență pozitivă asupra evoluției întregii 
situații internaționale.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
deplina satisfacție față de rezultatele fruc
tuoase ale dialogului la nivel înalt româno- 
norvegian consemnate în Comunicatul adop
tat la încheierea vizitei, apreciind că acestea 
constituie o contribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor dintre România și Norvegia, 
ele aducîndu-și un aport determinant la în
tărirea înțelegerii și cooperării internațio
nale. S-a subliniat că schimbul de opinii, 
convorbirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Odvar Nordli, 
desfășurate într-o atmosferă cordială, pun în 
evidență bunele relații bilaterale dintre cele 
două țări, precum și hotărîrea lor fermă de 
a promova și întări în continuare colabo
rarea româno-norvegiană în cele mai dife
rite domenii de interes comun. Comitetul 
Politic Executiv a subliniat importanța în
cheierii între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Regatului Norvegiei a 
Acordului comercial pe termen lung, a Acor
dului pe termen lung de cooperare econo
mică, industrială și tehnică, a Acordului 
privind transporturile rutiere internaționale 
de persoane și de mărfuri și a Convenției 
pentru evitarea dublei impuneri pe venit și 
avere, care deschid perspective favorabile 
colaborării bilaterale în folosul ambelor po
poare, al prosperității lor, în interesul cauzei 
generale a păcii și cooperării internaționale. 
A fost apreciată în mod deosebit dorința 
celor două părți de a sprijini și încuraja pro
iectele de cooperare în domeniul industriei 
chimice și metalurgice, de a favoriza proiec
tele de cercetare în comun în domeniile in
dustriei, științei și tehnologiei, schimburile 
de informații și date tehnice și transferul de 
tehnologie în domenii de interes reciproc.

Comitetul Politic Executiv reliefează im
portanța schimburilor de vederi româno- 
norvegiene asupra actualității politice in
ternaționale, în cadrul cărora un loc deosebit 
l-au ocupat problemele europene, îndeosebi 
cele privind actuala reuniune de Ia Madrid, 
amplificarea colaborării și cooperării pe con
tinentul nostru, dezangajarea militară și dez
armarea, oprirea amplasării și dezvoltării de 
noi rachete nucleare în Europa și aprobă 
întru totul concluziile formulate.

O deosebită însemnătate o are preocuparea 
profundă a României și Norvegiei față de 
creșterea tensiunii care caracterizează situa
ția internațională din ultimul timp, ele pro
nunțîndu-se împotriva folosirii forței și ame
nințării cu forța în relațiile dintre state, 
pentru soluționarea prin mijloace pașnice, pe 
cale politică, prin negocieri, a conflictelor și 
disputelor internaționale din diferite zone 
ale lumii.

■ Comitetul Politic Executiv relevă atenția 
deosebită pe care România și Norvegia o 
acordă problemelor legate de securitatea și 
cooperarea în Europa și în acest sens res
pectării stricte a tuturor principiilor Actului 
final de la Helsinki, îndeplinirii efective a 
tuturor prevederilor sale, realizării de pro
grese în continuare în acest domeniu la 
reuniunea de la Madrid, extinderii măsurilor 
de încredere și reducerii confruntării militare 
pe continentul european, adoptării unor mă
suri de dezarmare reală, atît în domeniul ar
melor nucleare, cît și în domeniul armelor 
convenționale.

Comitetul Politic Executiv subliniază, tot
odată, importanța aprecierilor celor două

țări cu privire la necesitatea lichidării deca
lajelor economice și instaurării unei noi or
dini economice internaționale, întăririi rolu
lui Națiunilor Unite în promovarea păcii, 
securității și cooperării internaționale.

Comitetul Politic Executiv constată cu sa
tisfacție că vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Suedia, Danemarca și Norvegia 
a întrunit adeziunea unanimă, entuziastă, 
aprobarea întregului nostru popor. Prin mii 
de telegrame, scrisori <și mesaje, comuniștii, 
oamenii muncii din patria noastră au ținut 
să-și exprime satisfacția față de modul re
marcabil în care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează pentru înfăptuirea politicii in
terne și internaționale a partidului și statu
lui, a hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, corespunzător intereselor fun
damentale ale poporului român, păcii, co
laborării și progresului economico-social în 
lume.

Aprobînd în unanimitate documentele, în
țelegerile și concluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitelor întreprinse în Suedia, Da
nemarca și Norvegia, cuprinse în comunicate 
și în alte documente încheiate, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit măsuri și a trasat 
sarcini concrete Consiliului de Miniștri, mi
nisterelor, altor instituții centrale, organiza
țiilor de comerț exterior, în scopul aplicării 
ferme și îndeplinirii exemplare a acordurilor 
convenite, corespunzător intereselor poporu
lui român, consolidării bunelor raporturi 
dintre țara noastră și țările respective, cauzei 
generale a păcii, securității și colaborării in
ternaționale.

★
Comitetul Politic Executiv a fost informat 

despre rezultatele vizitei prietenești de lu
cru efectuate în țara noastră de către tova
rășul Lubomir Strougal, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Cehoslovace, 
la invitația tovarășului Ilie Verdeț, prim- 
ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România. Comitetul Politic Executiv a 
aprobat măsurile stabilite în cadrul convor
birilor dintre cei doi prim-miniștri în ve
derea dezvoltării în continuare a schimbu
rilor și cooperării economice și tehnico-ști- 
ințifice între cele două țări, astfel încît să 
se asigure îndeplinirea și depășirea niveluri
lor prevăzute cu prilejul coordonării planu
rilor. Hotărîrile luate sînt conforme cu Tra
tatul de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală și Declarația comună semnată la 
București în 1977, cu înțelegerile convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak.

Comitetul Politic Executiv a exprimat 
hotărîrea partidului și statului nostru de a 
acționa și in vr, ar pentru întărirea priete
niei româno-celtfaslovace, pentru dezvolta
rea și diversificarea raporturilor dintre cele 
două țări, relevînd că acestea sînt în inte
resul ambelor noastre popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului si păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat re
zultatele vizitei oficiale de prietenie efec
tuate în Republica Populară Chineză de to
varășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România, ale 
convorbirilor avute cu tovarășul Zhao 
Ziyang, premier ^1 Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, privind dezvoltarea în conti
nuare a colaborării româno-chineze și a con
lucrării celor două țări prietene în viața in
ternațională. Comitetul Politic Executiv 
apreciază că întîlnirile și convorbirile pri
mului ministru al guvernului român cu con
ducători de partid și de stat ai R.P. Chineze, 
măsurile stabilite cu acest prilej în domeniul 
dezvoltării colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale româno-chineze, al 
schimburilor comerciale corespund întru to
tul hotărîrilor și înțelegerilor convenite cu 
ocazia întîlnirilor și convorbirilor de la Bucu
rești și Beijing, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng.

Comitetul Politic Executiv a exprimat ho- 
tărirea partidului și statului nostru de a ac
ționa și în viitor pentru întărirea prieteniei 
româno-chineze, pentru adîncirea și intensi
ficarea ansamblului raporturilor dintre cele 
două țări, subliniind că acestea corespund 
intereselor fundamentale ale poporului ro
mân și poporului chinez, constituie o con
tribuție de seamă la cauza socialismului, pă
cii, independenței și colaborării interna
ționale.

*
Comitetul Politic Executiv a stabilit con

vocarea la 16 decembrie a plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme curente ale activității de 
partid și de stat.

BRAZDA ADINCA SI PE ZAPADA!
Cu toate că ninge, trebuie să se lucreze 

si mai intens la arăturile de toamnă
BOTOȘANI • Ieri, în zorii zi

lei, pămîntul înghețase de-a binelea, 
iar pe alocuri stratul de zăpadă ur
case spre 10 centimetri grosime. Și- 
ningea. „Vreme de stat in casă . — 
își dădea cineva cu părerea. Căci cine 
mai iese la cimp pe-un timp ca 
ăsta?". „Cine?" — aveam să aflăm 
de cum am ajuns la secția de me- ’ 
canizare din comuna George E- 
nescu. întii a venit inginerul-șef al 
cooperativei agricole de producție, 
Dumitru Livanu. Apoi, mecanizatorii 
Dumitru Iacob, Mihai Lupușoru, 
Constantin Fedor și ceilalți 15, pen
tru tot atîtea tractoare. „Băieți, acu-1 
de noi — 
Pămîntu-i 
fulgul de 
pe cimp". 
i-am găsit 
toți 15, 
după tractor, pe 
o tarla spre satul 
Cordăreni.

— Și nu credeți 
că-i mai scumnă... 
ața decît fața ?. 
l-am întrebat pe 
inginerul Livanu.

— Deloc. E chiar

li s-a adresat inginerul, 
toacă, iar zăpada — ca 
giscă. Să mergem iute 

Cînd
arau _______________

tractor

tăți și chiar între consilii unice agro
industriale.

înrăutățirea vremii necesită mă
suri deosebite și pentru buna prote
jare a porumbului, a celorlalte pro
duse aflate în depozite si silozuri 
atit in bazele de recepție, cît și in 
unitățile agricole. în județul-Olt s-au 
livrat la fondul de stat și Ia fondul 
destinat fabricilor de nutrețuri com
binate peste 98 la sută din cantită
țile de porumb prevăzută. Acum se 
transportă la bazele de recepție 
cantitățile de porumb care se află în 
custodie în unitățile agricole. Aten
ție maximă se acordă porumbului cu 
un grad mai mare de umiditate, ast
fel incit nici un kilogram din acest 
produs să nu se deprecieze. Toate 
cele 18 coloane de uscare existente

Ieri, pe ogoarele din județele Botoșani, 
Olt, Mureș, Dîmbovița

mult mai ieftin 
să ari acum decit în zilele trecute. 
Și chiar mai... agrotehnic. întîi, pen
tru că solul fiind înghețat ușor e ca 
și cum ar fi uscat. Adică, fiecare 
tractor poate să are la capacitate, 
cu trei brăzdare. Apoi, zăpada pusă 
acum sub brazdă, la 30 cm adîncime, 
va fi de mare folos pentru păstra
rea umidității solului. Ba încă și 
pentru fărimițarea în primăvară a 
brazdelor.

...în județul Botoșani s-au arat 
pînă ieri seara peste 91 000 hectare. 
Restul de 47 000 hectare se vor ara 
în următoarele 10—12 zile. (Silvestri 
Ailenei).

OLT: In județul Olt mai sînt 
de executat arături pe circa 62 000 
hectare, ceea ce înseamnă 43 la sută 
din suprafețele planificate. în săptă- 
mîna trecută, ritmul arăturilor a 
crescut ajungînd și la peste 6 500 
hectare pe zi, datorită în special or
ganizării a două schimburi la ■ mai 
mulț de 100 de tractoare și a schim
burilor prelungite. în consiliile unice 
agroindustriale Corabia. Izbiceni. 
Vlădila, Stoienești, Caracal, Vișina 
și în alte locuri, motopompiștii și 
mecanicii de ateliere lucrează ziua 
la aratul 
prezenți 
de bază.
toate că . _ ____ .. . .
lucrat îndeosebi în sudul și mijlocul 
județului pe tarlalele unde a fost po
sibilă executarea unei lucrări de bună 
calitate. Comandamentul județean a 
stabilit efectuarea unui control ri
guros zilnic a stării terenului si 
efectuarea arăturilor pe solele unde 
situația permite. Pentru urgentarea 
ritmului în tarlalele unde se poate 
lucra s-a dispus concentrarea forței 
mecanice, întrajutorarea între uni-

în bazele de recepție din județul Olt. 
cu o capacitate de 4 000 de tone, 
funcționează ziua și noaptea, asigu- 
rînd aducerea porumbului la un 
grad de umiditate corespunzător 
pentru buna păstrare și, înmagazi- 
nare.

Deoarece pe cimp mal sînt 8 000 
de tone de sfeclă de zahăr, coman
damentul județean pentru coordo
narea lucrărilor agricole. în ședința 
sa de ieri dimineață, a stabilit măsuri 
corespunzătoare pentru transportul 
acestei cantități într-o zi, două. Ast
fel, sfecla de zahăr este scoasă din 
cimp cu atelajele și cu remorcile 
pină la drumurile de acces pentru 
autocamioane. De asemenea, au fost 
repartizate de la I.T.A. peste 600 
tone capacitate pentru transportul 
operativ al acestei producții. (Emi- 
lian Rouă).

losite în schimt>uri prelungite, ca 
toate cadrele — începind cu direc
torul S.M.A. și terminînd cu ultimul 
mecanic — să lucreze ne tractor. Ca 
urmare, in cursul zilelor de luni și 
marți, numeroși tractoriști din con
siliile agroindustriale Gornești. Ier- 
nut. Miercurea Niraj, Sărmașu. Tir- 
năveni și altele au muncit interii 
la arat. Desigur, condițiile de lucru 
în cimp sînt grsle. Dar mulți me
canizatori dau uovadă de abnegație, 
infruntind timpul nefavorabil.

Referitor la desfășurarea arături
lor. tovarășul ing- loan Oltean, direc
tor Ia direcția agricolă județeană, 
ne-a spus : „în cfle mai multe locui i 
se muncește in condiții grele, fn 
principal datorită terenului umed, 
greu accesibil tractJarelor. De a-eea.

,m luat măsur 
(a, peste țot, 
si lucre.’,e \ tr aj 
ales pe solele ■,<- 
ceibțle ‘„Mtxoa- 
relor, ca și pe 
cele in pantă, in 
formații de lucru 
de cîte 6—8 trac
toare. (Gheorghc 
Giurgiu).
. Mecanizatorii

Combinatul de fire șl fibre sintetice SâvineștI — unitate emblematică pentru industria județului Nedmț

terenului, iar noaptea sînt 
pe tractoare mecanizatorii 
Și ieri, 2 decembrie, cu 
a nins din abundentă, s-a

MUREȘ • Deși ne aflăm la în
ceputul lunii decembrie. în județul 
Mureș executarea arăturilor de 
toamnă este departe de a fi înche
iată. Pînă ieri. 2 decembrie, această 
lucrare a fost executată pe 60 la 
șută din suprafața prevăzută. De ce 
numai atît ? Pentru Că și în săptă- 
mîna trecută, fată de viteza zilnică 
stabilită de 4 300 hectare, au fost 
realizate numhi 1 800 hectare. Acum, 
condițiile de lucru s-au înrăutățit 
din nou. Ținînd seama de această si
tuație, comandamentul județean pen
tru agricultură a luat măsuri ener
gice în vederea folosirii fiecărei ore 
de lucru. In acest scop, in ședința 
organizată recent din inițiativa se
cretariatului comitetului județean de 
partid, la care au participat prima
rii. directorii și șefii secțiilor S.M.A., 
specialiști de la organele județene, 
s-a stabilit ca toate cele 2 000 trac
toare repartizate la arat să fie fo-

DÎMBOVIȚA : 
din unitățile agricole 
Dîmbovița înfruntă 
timpul umed și rece, 
nici un efort pentru încheierea grab
nică a arăturilor. în cursul zilelor 
de luni și marți au fost arate peste 
1 500 hectare. In consiliul agroindus
trial Titu, în condiții grele, pe un 
strat de zăpadă care măsura în unele 
locuri zece centimetri, erau în 
brazdă toate cele 80 de tractoare 
disponibile. Ing. Vasile Mina, direc
torul I.A.S. Comățel, împreună cu 
oeilalți specialiști au depistat porțiu
nile de teren, ultimele dealtfel, care 
mai rămăseseră de arat. Se lucra cu 
plugul cu două brăzdare în loc de 
trei și, pe soluri foarte umede, cu 
două tractoare la un plug. In acest 
mod au fost arate ultimele o sută 
de hectare. Ieri, în unitățile din 
consiliile agroindustriale Dragomi- 
rești și Gura Oțnițgi, mecanizatorii 
trăgeau ultimele brazde.

în unitățile agricole de sfat arătu
rile șinț practic. încheiate, dar pe att**’ 
samblul județului mai sînt de arat 
aproape 2 000 de hectare. Comanda
mentul județean pentru agricultură a 
organizat munca în schimburi pre
lungite și în două schimburi. Aproa
pe patru sute de mecanici, moto- 
pompiști, cadre de conducere și coo
peratori care au învățat conducerea 
tractorului sînt la volan, contribuind 
Ia încheierea lucrărilor. De asemenea, 
organele agricole au organizat ac
țiuni de 'Întrajutorare între unități 
învecinate, precum și între consilii ■ 
agroindustriale. Cele mai multe trac
toare au fost concentrate în consi
liile agroindustriale Bilciureștl, Pot- 
logi. Vișina pentru terminarea ară
turilor pe ultimele suprafețe. (C. 
Bordeianu).

ale județului 
cu dlrzenie 

neprecupețind

„Considerăm că datoria noastră este nu numai să realizăm 
utilaje, ci și să urmărim comportarea lor în producție"
TELEX : Către Combinatul de prelucrare a lemnului Sfîntu Gheor- 

ghe : „Vă rugăm să ne comunicați dacă a fost pus in funcțiune utilajul 
D.T.H. și dacă aveți nevoie de asistență tehnică. Vă mulțumim pentru 
colaborare".

TELEX : Transmite Combinatul de prelucrare a lemnului Suceava : 
„Capetele de întoarcere D.O.N. și D.T.C., montate la -fabrica de PAL și 
mobilă din Fălticeni, funcționează in bune condiții de la punerea în func
țiune. Nu au apărut defecțiuni".

uri Și A.M.C.-uri, s-a întărit con-Am reprodus două din zecile de 
telexuri pe care Întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb Bucu
rești le transmite și primește în 
fiecare lună. „Ținem, într-adevăr, o 
legătură permanerttă cu toți bene
ficiarii produselor noastre, ne spune 
ing. Dan Eftimie, șeful controlului 
tehnic de calitate pe întreprindere. 
Nici un utilaj nu se expediază pînă 
cînd nu este probat și verificat pină 
în cele mai mici amănunte. Vrem să 
știm însă cum se comportă produ
sele noastre și în exploatare; ce 
piese sau subansamble se uzează mal 
repede. De aceea, ținem o evidență 
a tuturor beneficiarilor și urmărim 
in timp modul de funcționare a uti
lajelor. în felul acesta, ne formăm o 
imagine exactă cu privire la calita
tea utilajelor pe care le producem, 
știm ce tehnologii, subansamble sau 
piese trebuie îmbunătățite".

Zilele trecute, cu sprijinul sindi
catelor pe ramură, reprezentanți ai 
unităților din cadrul Centralei in
dustriei cimentului s-au întîlnit la 
I.U.P.S. București cu specialiști din 
unitățile producătoare de utilaje și 
piese de schimb. Acest dialog — 
direct de data aceasta — întțe pro
ducători și beneficiari s-a dovedit 
deosebit de fructuos. A fost anali
zată în special calitatea pieselor de 
schimb, cum ar fi blindajele și pe
reții despărțitori pentru morile de 
ciment, traversele și plăcile răcitor 
grătar, rotorii de ventilator, corpurile 
de măcinare. Concluziile? Faptul că, 
în zece luni din acest an, beneficiarii 
au avut observații referitoare la ca
litate numai la trei produse, ceea ce 
reprezintă 0,32 la sută din valoarea 
pieselor livrate industriei cimentu
lui, ilustrează grija, preocuparea 
constantă a întregului colectiv al în
treprinderii pentru realizarea unor 
utilaje cu performanțe tehnice su
perioare.

Dealtfel, rezultatele bune obținute 
sînt tocmai efectul direct al legăturii 
permanente cu beneficiarii, ceea 
ce a permis să se acționeze con
cret. cu deosebită eficiență, pen
tru îmbunătățirea calității produc
ției. Astfel. în ultima perioadă au 
fost perfecționate unele tehnologii 
de fabricație, s-a completat dotarea 
secțiilor de producție cu noi S.D.V.-

trolul interfazic și final. Totuși, da 
regulă, observațiile beneficiarilor se 
referă la calitatea pieselor turnate. 
De aceea, multe din măsurile luate 
vizează perfecționarea activității din 
oțelărie. Așa, de pildă, pentru elimin 
narea abaterilor de turnare au fost 
inventariate și verificate toate mo
delele de formare și turnare ale blin
dajelor, pereților despărțitori, plăci
lor și traverselor răcitor grătar. Tot
odată, a fost introdusă metoda tur-

Insemnări de la 
întreprinderea de utilaje 

și piese de schimb București

nării in coji de nisip peliculizat pen
tru cîteva tipuri de plăci răcitor gră
tar. Desigur, măsurile luate pentru 
realizarea unei producții de cea mai 
bună calitate sînt mult mai nume
roase. Nu putem și nici nu ne pro
punem să le prezentăm pe toate. Cert 
este că in întreprindere calitatea este 
privită ca o problemă de prestigiu 
a întregului colectiv și nici un uti
laj nu este livrat pînă cînd nu e- 
xistă certitudinea că el va funcționa 
în cele mai bune condiții la bene
ficiar. Iar ca dovadă a prestigiului 
ciștigat, întreprinderea a primit re
cent o comandă din partea firmei 
„Citroen" pentru execuția unor trans
portoare, care vor fi montate Ia 
noua unitate producătoare de auto
mobile „Oltcit" din Craiova.

Subliniind încă o dată că munci
torii și specialiștii întreprinderii duc 
o adevărată „bătălie" pentru ca la 
beneficiari să ajungă numai produse 
de cea mai .bună calitate, totuși încă 
nu s-a ciștigat definitiv „războiul" 
pentru o înaltă calitate a muncii pe 
fiecare fază a procesului tehnologic. 
Nu de mult, la atelierul de strungă- 
rie s-a greșit cota de prelucrare a 
unui ax de rotor pentru ventilator. 
In mod aproape iminent, piesa, în 
greutate de peste 1 800 kg, în care 
se învestise multă muncă pină în a- 
ceastă fază a procesului de pro
ducție, trebuia să fie rebutată. în

oele din urmă s-a găsit totuși o 
soluție, și cu. sprijinul unei aite 
unități din Capitală, piesa a fost 1 e- 
maniată. Deci, în final, piesa a fost 
de bună calitate, dar pentru aceasta 
a trebuit să se facă un efort mate
rial suplimentar. Uneori, apar defi
ciențe de alt ordin ce nu mai pot 
fi remediate. Așa de exemplu, u, 
element de spargere pentru morih 
de ciment a fost turnat după modelul 
inițial. Ulterior, proiectantul a făcut 
modificări la desen, ceea ce a atras 
după sine și rebutarea piesei.

Iar exemple se mai pot da, în zece 
luni, suma pierderilor efective de
terminate de rebuturi și remanier i se 
ridică la circa 380 000 lei. din care 
293 000 lei se concretizează la ote- 
lărie. Și deși pierderile nu sînt prea 
mari, in comparație cu valoarea pro
ducției realizate, ele demonstrează că 
in special la oțelărie trebuie să se 
ia o serie de măsuri pentru ridica' 
rea nivelului calitativ al muncit 
ceasta cu atit mai mult cu 
cheltuielile suplimentare făcute pen 
tru ajustarea și finisarea pieselor 
imprecis turnate, deși nu se inregis- 
trează direct la capitolul pierderi 
diminuează eficiența • economică i 
producțiet Este cazul plăcilor răcito 
grătar, care ar trebui să aibă o for 
mă perfectă direct din turnare ș 
deci să nu mai fie prelucrate rae 
canic. Cu toate acestea, după cun 
ne spunea frezorul Castel Rusu, 1 
ora actuală o placă trebuie să f. 
prelucrată mecanic chiar și două orx 
Așadar, se fac cheltuieli suplimen 
tare, se pierd unele capacități 
producție, se diminuează eficiența 
conomică. Desigur, așa cum 
arătat și la recenta înt'ilnire cu 
neficiarii din industria cimentu 
faptul că la ora actuală trebuie 
se execute nu mai puțin de 54 tij 
dimensiuni de plăci răcitor grătar 
este in favoarea efortului fă 
pentru îmbunătățirea calității aces 
piese. Deci, odată cu revizuirea ți 
nologiei — acțiune aflată pe plan 
ta proiectanților — este necesar 
se facă și o tipizare a producțiet 
cestui reper.

în perspectivă, muncitorii și sp 
cialiștii întreprinderii preconizează 
serie de noi măsuri pentru îmbun 
tățirea calității producției. Astfel, 
mod experimental s-au și realiz 
primele plăci răcitor grătar din of 
aliat cu crom și siliciu, care au fc ,t 
montate la Combinatul de lianți și 
azbociment din Cîmpulung. Efortu
rile și căutările pentru îmbunătățirea 
calității producției continuă.

Ion TEODOR
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Practica în producție a studenților 
- la nivelul condițiilor asigurate 

și al exigențelor 
procesului instructiv

Amenajat In incinta întreprinderii 
„Electroputere". atelierul de produc
ție pentru elevii învâtămîntului li
ceal de profil oferă imaginea muncii 
ți instruirii desfășurate in ambianta 
vieții intense, trepidante, specifice 
renumitei întreprinderi craiovene. 
Cunoscind modul de organizare și 
complexitatea activității practice 
desfășurate aici, îndrumarea perma
nentă, ordinea și disciplina. înțelegi 
și mai bine prestigiul de care se 
bucură întreprinderea, inclusiv în 
direcția pregătirii forței de muncă 
necesare platformei industriale a 
Craiovei, dar și dincolo de perime
trul acesteia, la Filiași sau Băilești, 
unde o bună parte din cadrele ne
cesare tinerelor unităti amplasate în 
aceste orașe au fost pregătite la „E- 
lectroputere". In ziua cînd ne aflam 
In întreprinderea craioveană, 32 de 
elevi, grupați în formații de lucru, 
efectuau o activitate productivă com
plexă, cu normă precisă, zilnic în
deplinită. In fata 
strungului, două 
eleve ne-au rela
tat amănunțit, cu 
competentă, des
pre caracteristici
le și finalitatea 
tehnică a axelor 
rotative pentru a- 
paratele electrice 
la cave tocmai lu
crau — dovadă certă a bunei orga- 
T';"Ari, a seriozității cu care maiștrii 
4 profesorii pri'esc această latură 
a n meii didactice.

Nu uej’-'h? (ie acest atelier, res
pectiv în secția sculărie, se aflau 
studenți din anul al III-lea, grupele 
631 și 632, de la Facultatea de me
canică a Universității din Craiova. 
Am zis „se aflau" întrucît noțiunea 
de activitate nu era. în acest caz. 
adecvată. Concret : cei mai multi 
dintre ei priveau... cum se lucrează. 
Nu aveau nici un fel de normă, 
fie cît de mică, iar la sfîrșitul 
unei zile de „practică" nimeni nu-i 
întreba ce, cum și cît au lucrat. 
Unii dintre acești student! erau ab
solvenți ai liceelor industriale, cu 
stagiu în producție. Lucraseră, așa
dar, timp îndelungat pe mașini, po
sedau deci o calificare. Legat de a- 
ceasta se pune întrebarea : nu se 
creează o adevărată ruptură în pre
gătirea practică a tînărului, din mo
ment ce. după ce a lucrat nemijlocit 
la mașini în timpul liceului nu mai 
face, ca student, decît să... contem
ple cum lucrează alții ? Ce mai ră- 
mîne din continuitatea și, pe această 
bază, din complexitatea și creativi
tatea practicii din moment ce pro
cesul acesteia este fragmentat și ori
entat invers decît sensul lui firesc 7 

întrebarea, formulată' In mod des
chis. nu a surprins pe nimeni din
tre responsabilii. cu, practica ștuden-, 
ților. Cum aveam, dealtfel, să aflăm 
curind, „problema e veche și, mai 
ales, fără dezlegare". Dar de ce e 
,,mal ales fără dezlegare" 7 Iată o 
chestiune la care, de astă dată, răs
punsul ti se relevă la tot pasul. Și 
cum primul pas în efectuarea unei 
practici studențești de calitate este 
organizarea — cu concursul tuturor 
factorilor din învătămînt. din pro

însemnări din centrul 
universitar Craiova

ducție și din cercetare. în cadrul 
vastului și complexului proces de 
integrare — nu e de mirare că pri
mele deficiente tocmai aici își fac 
simțită prezenta. E adevărat, la 
Craiova au fost perfectate toate do
cumentele menite să favorizeze buna 
organizare a practicii studenților. In 
protocolul încheiat între „Electropu- 
tere" și Facultatea de mecanică, la 
data de 17 septembrie 1980, sînt spe
cificate multe amănunte organizato
rice pentru ca „practica să se exe
cute prin participarea directă a stu
denților în echipele de muncitori la 
realizarea producției". In tabelele a- 
ferente figurează grupele de studenți 
repartizați la practică în diferite 
secții, numai că în secțiile respecti
ve — de mecanică, de montaj mo
toare ș.a. — unde responsabilul cu 
organizarea activității ne-a însotit 
pentru ca „să stăm de vorbă cu stu
denții", la data cînd aceștia erau 
„planificați" să lucreze, nimeni nu-i 

văzuse prin uzi
nă. Din discuțiile 
avute ulterior cu 
conf. dr. ing. 
Emil Cernăianu 
și conf. dr. ing. 
Alexandru Ene, 
prodecani la Fa
cultatea de meca
nică. și, respectiv, 
la Facultatea de 

electrotehnică, aveam să aflăm că 
practica productivă a unor grupe 
studențești a trebuit să fie fragmen
tată sau amînată. Dar nu era oare 
mai firesc ca asemenea modificări 
să fi fost operate de comun acord 
cu întreprinderile, sau cel puțin a- 
nunțate din timp întreprinderilor, 
pentru ca acestea să-și rezerve mij
loacele tehnice altor grupe de stu- 
denți la practică 7

Pentru că nu o dată tocmai absen
ta mijloacelor tehnice disponibile, 
respectiv mașinile la care studenții 
să poată realiza o gamă variată și 
complexă de lucrări, sînt invocate 
drept cauze ale practicii... contem
plative, „Studenților noștri nu li se 
repartizează suficiente mașini ca să 
poată lucra direct, cu normă în re
gulă și cu respectarea întocmai a 
prevederilor programei" — ne spu
nea un cadru didactic desemnat cu 
îndrumarea practicii. Afirmația nu 
are întru totul acoperire. Un singur 
exemplu : referitor la studenții din 
secția sculărie, șeful de atelier Va- 
sile Florescu exprima opinia că el 
ar putea lucra neîntrerupt. Iar a- 
ceasta prin organizarea practicii în 
două schimburi. Cum activitatea 
practică a studenților presupune, in 
mod obligatoriu, o îndrumare com
petentă, s-ar putea ridica întrebarea: 
de unde atîtea cadre didactice de 
specialitate 7 Există și aici un răs
puns. Pentru că, iată, la Craiova, ca 
și în alte centre universitare, specia
liști din producție, inclusiv de la 
„Electroputere", predau în învăță- 
mîntul superior ca profesori asociați, 
fac parte din consilii și senate. De 
ce nu s-ar ocupa aceștia și de în
drumarea studenților veniti In între
prinderea lor la practică 7

Mihai IORDANESCU

Tabloul viu și dinamic al 
ultimelor stagiuni teatrale 
atestă — odată cu afirma
rea crescîndă, iar in unele 
locuri de-a dreptul impre
sionantă a dramaturgiei 
românești pe sceriele noas
tre — un îmbucurător fe
nomen de dezvoltare si di
versificare a acesteia. Au 
apărut, desigur, nume noi 
de autori — deși numărul 
debuturilor și mai ales al 
celor notabile rămîne încă 
mic. Fenomenul cel mai ca
racteristic il constituie pre
zența puternică a drama
turgilor contemporani din 
generația de mijloc, scrii
tori in depiină maturitate 
creatoare, care propun pu
blicului dezbateri substan
țiale in jurul unor proble
me fundamentale ce pre
ocupă omul de astăzi din 
România socialistă. Desigur, 
principala formă prin care 
artistul se adresează publi
cului este scena, spectaco
lul teatral din care pornesc 
spre spectatori ideile, me
sajele pieselor cu adîncă 
rezonanță in conștiința oa
menilor. în ultimii ani. mai 
ales, asistăm cu satisfacție 
la înmulțirea si diversifi
carea formelor de contact 
între dramaturgi si publicul 
larg, nu numai prin inter
mediul scenei, dar și mai 
direct, prin organizarea u- 
nor dezbateri, simpozioane, 
sesiuni care constituie un 
cadru larg, democratic, fa
vorabil afirmării unor opi
nii multilaterale despre 
universul spiritual si moral 
al personajelor dramatur
giei noastre, despre conți
nutul politic al lucrărilor 
teatrale, despre intensitatea 
luptei dintre nou si vechi 
ș.a.m.d. Cînd într-un astfel 
de cadru larg de dezbateri 
este situată anume opera 
unor dramaturgi de notorie
tate. aceasta nu poate decît 
să favorizeze un viu schimb 
de păreri, cu participarea, 
firește, a criticii teatrale și 
a publicului, beneficiarul 
artei noastre contemporane. 
Pe de altă parte, atare ma

nifestări credem că sînt 
utile și pentru dramaturgii 
înșiși, pentru o mai justă 
evaluare a felului cum sînt 
înțelese și apreciate ideile 
pieselor lor, pentru a „ve
rifica", să spunem așa, ca
litatea recepției publice. In 
spiritul democrației culturii 
noastre socialiste, un atare 
dialog deschis în jurul 
creației furnizează elemen
te prețioase, demne de

contribuit deopotrivă pro
fesioniștii (Naționalul din 
Cluj-Napoca. teatrele din 
Galati. Bacău), absolvenții 
I.A.T.C. și amatorii (Tea
trul municipal din Focșani). 
Ultima zi a manifestării, a 
avut caracterul unei intere
sante dezbateri in cursul 
căreia dramaturgul si-a în
fățișat crezurile artistice, 
preocupările creatoare. Un 
expresiv portret literar al

Dialoguri fertile 
între creatori, 

interprefi și public
O INIȚIATIVĂ BUNĂ, CARE 

POATE FI CONTINUATĂ SPRE 
FOLOSUL SPECTATORULUI Șl

AL AUTORULUI DRAMATIC

atenția dramaturgilor si. în 
orice caz, teme de medita
ție cu privire la așteptările 
publicului, la speranțele oe 
care și le pune acesta în 
capacitatea dramaturgiei, a 
artei teatrale de a în
truchipa cu forță expresivă 
problemele omului de azi. 
frămintările lui.

Nu de mult, la Focșani a 
avut loc o astfel de mani
festare teatrală complexă, 
în . centrul căreia s-a aflat 
creația unuia dintre drama
turgii noștri de frunte : 
D. R. Popescu. In frumoasa 
sală a Teatrului municipal 
au fost prezentate, timp de 
două zile, spectacole cu : 
„Acești îngeri triști". „Pi
ticul din grădina de vară", 
„Hoțul de vulturi". „Cuiul". 
„Pasărea Shakespeare". La 
realizarea spectacolelor au

dramaturgului a fost făcut 
de Marin Sorescu. care a 
condus lucrările seminaru
lui de la Focșani. Critici 
literari si teatrali, regizori, 
artiști profesioniști si ama
tori, care au dat viată cu 
credință și emoție eroilor și 
conflictelor imaginate de 
dramaturg, reprezentant! ai 
publicului spectator au sus
ținut, in cadrul seminaru
lui pronriu-zis, interesante 
comunicări și au participat 
la dezbateri în cadrul că
rora s-a relevat bogăția 
universului de idei al oelor 
peste 30 de piese de actua
litate și istorice, lucrări de 
un puternic realism și 
drame parabolice, piese in 
mai multe acte si piese 
scurte, texte dedicate sce
nei și scenarii de film, care 
alcătuiesc în totalitatea lor

opera dramaturgică a lui 
D. R. Popescu. Un prilej de 
a dezbate calitatea valori
ficării scenice a pieselor și. 
totodată, posibilitățile pe 
care le oferă ele dezvoltă
rii artei spectacolului. Sub
stantial, dens în idei, lucid 
și curajos în aprecieri și 
atitudini critice, seminarul 
s-a dovedit util atit pentru 
public și pentru colectivele 
artistice, pentru criticii tea
trali, cît și pentru autor — 
în mod firesc interesat de 
audienta lucrărilor sale, de 
tipurile de receptare a pie
selor scrise.

Așadar, este de salutat o 
asemenea manifestare, de 
fapt un adevărat „cenaclu" 
ce a întrunit o remarcabilă 
diversitate de opinii într-o 
vie confruntare profesiona
lă și colegială', cu nemijlo
cita participare a publicu
lui. Este o formă de a da 
curs acelui generos îndemn 
adresat tuturor creatorilor' 
de a participa in mod res
ponsabil la ampla si mereu 
mai adîncita dezbatere a 
propriilor probleme artisti
ce, la analizarea permanen
tă a calității creației, a 
conținutului său de idei. 
Iată de ce ni se pare firesc, 
ba chiar necesar, să se or
ganizeze manifestări simi
lare consacrate si altor 
prestigioși dramaturgi con
temporani. cu largă audien
tă publică, precum Paul 
Everac, Horia Lovinescu, 
Marin Sorescu (un „semi
nar" asupra creației sale 
sîntem informați că este 
programat să se des
fășoare Ia Turnu Măgu
rele) ș.a. Nu ne îndoim că 
aceste „seminare" pot de
veni — prin seriozitatea 
organizării lor, prin calita
tea discuțiilor, prin nivelul 
spectacolelor — manifestări 
eficiente de educare a pu
blicului, de dezbatere te
meinică a unor importante 
aspecte ale creației con
temporane.

Natalia STANCU

Istoria filozofiei românești
voi. II

„ROMĂNIA-FILM" prezintă:

„La răscrucea marilor furtuni"
o producție a Casei de filme 5

- Scșpariul : Petre Sălcpdganu. Decoruri : arh. Georgeta Solomon, Vir
gil Popa. Costume : Ileana Oroveanu-Kosman, Cristina Păunescu. Muzica : 
Tiberiu Olah. Montajul: Adina Georgescu-Obiocea. Sunetul: Alexandru 
Ureche. Imaginea : Valentin Ducaru. Regia : Mircea Moldovan.

Cu : Cornel Ciupercescu, Constantin Codrescu, Costel Constantin, Nae 
Gh. Mazilu, Mircea Cosma, Constantin Diplan, Emil Hossu, Maria Ploae, 
Vasile Cojocaru, Emil Coșeru, Traian Stănescu, Ion Besoiu și Catrinel 
Ppraschivescu.

Film realizat In studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București**

tv
PROGRAMUL 1

13,00 Fotbal: steaua — Universitatea 
Cluj-Napoca In „Cupa României ’. 
Transmisiune directă de la Bucu
rești.

15.40 Curs de limba germană.
16,00 învățămlnt-educație. Laborator 

metodic TVS pentru profesori.
16.30 Memorial Dinu Lipatti.
17,10 „Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim".
17.30 Handbal feminin : Știința Bacău 

— Ruch Chorzow In „Cupa cam
pionilor europeni".

10,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea economică.
19.40 Noi, femeile i
30.30 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac

tori": „Hoinarii". Premieră TV. 
Producție a studiourilor ameri
cane.

22,05 Telejurnal.
PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal.
19.20 De la o melodie la alta.
20,05 Studio T '80.
20.30 Treptele afirmării.
21.20 Teleenclclopedla (reluare).

încercările de recon
stituire a istoriei filo
zofiei românești sint 
puține la număr și nu 
toate au supraviețuit 
prea mult anului de 
apariție. Cea a lui 
Bagdasar (1940) și „Cu
rente și tendințe în 
filozofia românească" 
(1945) a lui Lucrețiu 
Pătrășcanu sînt. poate, 
singurele care rezistă 
încă. Dar „Istoria..." lui 
Bagdasar, ce-i drept 
foarte aplicată, este 

.incompletă și cam na- 
rativistă. aducînd mai 
degrabă cu o colec
ție de micromonografii. 
„Curente și tendințe..." 
întreprinde o valoriza
re din perspectiva mar
xistă, prima de acest 
fel, dar și ea este 
fragmentară, L. Pătrăș
canu nepropunindu-și 
să facă o istorie com
pletă.

După acestea și după 
„Istoria gîndirii filozo
fice și social-politice 
din România" (1964), 
mai mult decît discu
tabilă, prezenta „Isto
rie...", judecată după 
ceea ce a apărut pînă 
acum din ea. va fi cea 
mai completă și cea 
mai aplicată, de fapt 
prima istorie a gjndirii 
folozofice românești de 
la origini și pînă astăzi. 
Prezentul volum, apă
rut în Editura Aca
demiei, cuprinde nu
mai curentele și sis
temele filozofice din 
primele patru dece
nii ale secolului nos
tru. filozofia socială, 
filozofia istoriei si a 
culturii urmind să fie 
tratate în tomul al III- 
lea. Coordonatorii celui 
de-al doilea volum 
(Dumitru Ghișe și Ni- 
colae Gogoneată) și 
autorii (N. Gogoneată, 
Radu Tomoioagă. Gh. 
Epure. Vasile Vetisanu, 
Petru Vaida. Elena 
Gheran - Mewes. Al. 
Tănase. Z. Ornea. Radu 
Pantazi, Simion Ghită. 
Damian Hurezeanu și 
Mircea Mâciu), atenti 
la faptele istorice — 
in acest caz sistemele, 
curentele și tendințele 
filozofice — Ie subor
donează întregului, re
constituind legăturile, 
identificînd influentele 
exercitate sau primite, 
refăcînd dialogul si 
confruntările de idei. 
Se reînvie tensiunea 
vieții filozofice din 
epocă, se reconstituie 
trecerile, continuitatea 
și discontinuitățile. Pe 
scurt, universul filozo
fic al vremii este real- 
cătuit pînă în detalii 
și, prin el, epoca în
săși ne este redesco- 

> ,—«-------

perită în toate dimen
siunile. în toată viata 
ei atit de bogată, cu 
mijloacele și din per
spectiva filozofiei. Ma
rile personalități, cu
rentele. confruntările 
de idei apar cu realele 
lor caracteristici, au
torii reușind să eva
lueze dincolo de apolo
getică ori de nihilism. 
Judecățile sint cumpă
nite. critica formulată 
la obiect și valoriza
toare. Utilizînd o in
formație bogată, auto
rii o subordonează ju
decăților de valoare. 
Dialogul cu epoca este 
permanent și incitant. 
astfel îneît deși istorie 
a unei etape trecute, 
această „Istorie a filo
zofiei românești" se in

tegrează în creația fi
lozofică a vremii noas
tre și pentru nevoile 
ei.

Volumul evocă in 
prima sa parte anali
zele care dau începu
tului de veac XX pro
filul filozofic. Mate
rialismul marxist si 
socialismul științific, 
sămănătorismul. po
poranismul. filozofia 
socială și politică a lui 
A. C. Popovici, a lui 
Vasile Goldiș ori cea 
a lui Spiru Haret sînt 
reconstituite exact, cu
prinzător. cu toate im
plicațiile și legăturile 
în epocă.

Citeva nedumeriri se 
ridică în legătură cu 
periodizarea sau mal 
degrabă cu modalitatea 
în care se operează cu 
cele două etape (1900— 
1918 ; 1918—1944), care, 
în unele cazuri, a dus 
la simplificări si aba
teri de la exigentele 
principiului istoris
mului.

De pildă. în prima 
etapă (1900—1918) este 
inclus C. Antoniade 
(1880-1954). dar nu si 
C. Rădulescu - Motru 
(1868—1957). care, de
altfel, i-a fost și das
căl ; apare Grigore 
Tăușan (1874—1954), 
dar nu si P. P. Negu- 
lescu (1872—1951), care 
debutează mai înain
tea celuilalt.

Coordonatorii s-au 
gîndit, probabil, la fap
tul că P. P. Negulescu, 
ori- C. Rădulescu-Mo- 
tru ajung la apogeul 
creației filozofice in pe
rioada interbelică, ceea

ce este doar în parte 
adevărat, pentru că pri
mul publică „Filozofia 
Renașterii" în 1910 șl* 
1914. iar celălalt „Ele
mente de metafizică", 
lucrare programatică, 
în 1912. Este drept că 
cea mai mare parte a 
operei acestora din 
urmă apare după 1918. 
dar nici Antoniade sau 
Tăușan nu-si încheie 
creația în 1918. Există 
și de o parte și de 
alta o continuitate care 
acoperă ambele etane 
și care nu se regăsește 
suficient in actuala pe
riodizare.

Datorită modului cum 
este făcută periodiza
rea. prima etapă apare 
mult mai săracă decît 
a fost în realitate. 
Accentul, în schimb, 
cade pe cea de-a doua, 
de bună seamă mai 
bogată, dar și pentru 
că este, cu multi dintre 
filozofii ei, în urmarea 
firească a celei ante
rioare. Intre cele două 
războaie continuă să 
lucreze P. P. Negules
cu, C. Rădulescu-Mo- 
tru. Ion Petrovici. Gr. 
Tăușan. H. Sanielevici,
C. Antoniade și apar 
nume noi: Mircea Flo
rian. Lucian Blaga. D.
D. Roșea, M. Ralea. N. 
Bagdasar. I. Brucăr, 
pentru a cita doar pe 
cei consemnați în acest 
volum. Dar mai presus 
de individualități, mai 
presus pentru că for
mează climatul filozo
fic al epocii, se află 
marea varietate de 
tendințe și orientări, 
afirmarea în numeroa
se publicații progre
siste a filozofiei mar
xiste, ascuțirea în am
ploare și acuitate a 
disputelor filozofice 
care capătă adesea o 
tentă politică. Cu toate 
că abia după "apariția 
volumului al III-lea se 
va putea constata exact 
ce lipsește și, even
tual. ce putea să lip
sească. de acum chiar 
nedumeresc citeva ab
sente. De acum, pentru 
că locul lui Mircea 
Eliade era în acest vo
lum. la fel si acela al 
lui Marin Stefănescu.

Deși discutabilă în 
cîteva elemente ale ei 
(discutabil nu înseam
nă neapărat eronat), 
această „Istorie a filo
zofiei românești" ne 
pune, pentru prima 
oară, în fata spectaco
lului exact refăcut al 
unei etape de gîndlre 
de o bogăție și valoare 
incontestabile.

Gh. VLADUTESCU 
____________________________ y

Salonul național
Marți la amiază s-a deschis la 

sala Dalles din Capitală Salonul 
național anual de grafică.

Sînt expuse peste 500 de lucrări 
— gravură, desen, acuarelă, afiș, 
ilustrație de carte, semnate de un

anual de grafică
mare număr de artiști din întreaga 
țară, pe simeze figurînd, alături de 
graficieni consacrat!, tineri absol
venți ai institutelor de arte plas
tice.

(Agerpres)
22,05 Telejurnal.

\ Noiembrie a fost o lună de intense 
eforturi pentru îmbunătățirea calita
tivă a întregii activități economico- 
sociale, de concentrare a forțelor in 
vederea încheierii în cele mai bune 
condiții a actualului cincinal si pre
gătirii condițiilor pentru un de
maraj corespunzător al cincinalului 
1981—1985.

Semnificativă pentru perseverența 
și minuțiozitatea cu care conducerea 
partidului controlează sistematic în
deplinirea măsurilor vizînd creșterea 
continuă a producției agricole a fost 
ANALIZAREA DE CĂTRE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, la 
C.A.P. din Movilita — Ilfov. împreu
nă cu specialiști din agricultură si din 
industria construcțiilor 
A NOILOR TIPURI DE
MULTIFUNCȚIONALE care asigură 

i creșterea gradului de mecanizare a 
} lucrărilor de recoltare a porumbului.

Analiza a prilejuit noi indicații, de 
deosebită însemnătate privind îmbu
nătățirea constructivă a sistemei de 
mașini destinate acestor lucrări de 
bază pentru agricultura noastră.

de mașini,
COMBINE

Consecvența și' exigența proprii 
modului in care partidul acționează 
pentru înfăptuirea riguroasă a hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea refe
ritoare la dezvoltarea în ritm susținut 
a tuturor ramurilor economiei națio
nale și-au găsit reflectare conclu
dentă în ansamblul măsurilor stabi
lite de ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 

.yP.C.R. Pe prim plan se situează în 
acest context orientarea spre mobi
lizarea forțelor în vederea îndeplini
rii integrale, la toți indicatorii, a pla
nului producției industriale in 1980, 
recuperării tuturor rămînerilor in 
urmă, realizării riguroase a investi
țiilor și a planului de export, inten
sificării ritmului lucnărilor agricole. 
' . Puternicul ecou mobilizator al che
mării partidului s-a vădit în am
ploarea bătăliei ultimului trimestru 
al anului. Pe panoul de onoare al 
succeselor consemnate în cursul lunii 
noiembrie se situează îndeplinirea 
'«anului cincinal de către industria 
hai multor județe, punerea în func- 
~une înainte de termen a unor im- 

Mîrtante capacități de producție. 
i’Aalizarea și depășirea sarcinilor de 
Jan la producția fizică și producția 
tetă de către numeroase întreprin
deri.
s' La sate, noiembrie a fost o lună de 
'ptensă activitate pentru recoltarea, 
'ransportul și depozitarea culturilor 
'le toamnă. în primul rînd a porum
bului, ca și pentru realizarea arătu
rilor adinei oe ultimele sunrafete 
planificate. încheierea în cel mai 
scurt timp a tuturor lucrărilor agri
cole de sezon se impune ca o con
diție a asigurării unei bune aprovi
zionări a populației, ca și a materii
lor prime necesare industriei.

Luna noiembrie a consemnat,
odată, importante șvenimente în 
sfera vieții sociale, a afirmări de
mocrației noastre socialiste. Pe prim 
plan se situează, in această ordine de 

tot

Idei, pregătirile în vederea Congre
sului U.G.S.R. din primăvara anului 
viitor prin ÎNCEPEREA ADUNĂRI
LOR GENERALE ȘI CONFERINȚE
LOR SINDICALE DE DARI DE 
SEAMA ȘI ALEGERI, moment sem
nificativ in manifestarea răspunderii 
și inițiativei muncitorești. De pe 
acum se vădește că dezbaterile din 
aceste forumuri ale democrației mun
citorești constituie, în fiecare unitate, 
un cadru eficient de analiză pro
fundă, multilaterală, a întregii acti
vități sindicale, determinind adopta
rea unor măsuri temeinic chibzuite 
privind sporirea aportului sindicate
lor la înfăptuirea politicii economice 
a partidului, la desfășurarea unei 
ample activități cultural-educative, 
menite să contribuie la formarea 
unui om nou, cu o superioară con
cepție despre lume și viață, la solu
ționarea problemelor sociale, la îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de trai ale oamenilor.

Spiritul de lucru și înaltă respon
sabilitate socială în care a început 
desfășurarea adunărilor sindicale ilus
trează grăitor interesul stirnit in 
rîndurile opiniei publice de Tezele 
Consiliului Central al U.G.S.R. pen
tru viitorul congres, document poli
tic elaborat la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. purtînd amprenta 
gîndirii sale novatoare, a concepției 
sale privitoare la atribuțiile si func
țiile sindicatelor în opera de edifi
care a noii, orânduiri sociale, cores
punzător realităților și necesităților 
de dezvoltare ale societății noastre, 
ca și imperativului major pe care il 
reprezintă creșterea continuă a rolu
lui clasei muncitoare în calitate de 
clasă conducătoare a societății.

In același context, al orientării 
programatice a partidului spre asigu
rarea cadrului propice pentru afir
marea nemijlocită a tuturor cetățe
nilor ca participant! activi la viața 
social-politică și economică a tării, se 
cuvine menționată ÎNCEPEREA ÎN- 
mînArii carnetelor de mem
bru AL ORGANIZAȚIEI DEMO
CRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALIS
TE. DeSfășurîndu-se sub semnul an
gajării civice militante, acțiunea de 
introducere a sistemului de evidentă 
a membrilor Organizației Democra
ției și Unității Socialiste este menită 
să contribuie la o mai clară înțele
gere a drepturilor și îndatoririlor ce 
le revin, creează condiții adecvate 
pentru consolidarea politico-organiza- 
torică a tuturor organizațiilor. întă
rirea vieții lor interne, perfectionarea 
metodelor de lucru. in vederea înde
plinirii în cele mai bune condiții a 
responsabilităților sociale cu care au 
fost învestite.

în cursul lunii noiembrie și-a găsit 
o nouă și grăitoare ilustrare — prin 
majorarea retribuțiilor celor ce mun
cesc în cercetarea științifică, inginerie 
tehnologică, proiectare, în industria 
materialelor de construcții — con
secventa neabătută cu care se în
făptuiește programul partidului de 
ridicare a nivelului de trai al poporu

lui. Adăugind la aceasta faptul că, 
de la 1 decembrie, alte 2,8 milioane 
de oameni ai muncii — din industria 
exploatării și prelucrării lemnului, 
din transporturi, din'domeniul gos
podăriei comunale și altor prestări 
de servicii neproductive, al circula
ției mărfurilor, al ocrotirii sănătății, 
asistentei sociale și culturii fizice, al 
învățămîntului, culturii și artei, din 
instituții financiare, din administra
ție, uniuni, asociații, din alte ramuri 
ale industriei, precum și din unită
țile industriale si de prestări de ser
vicii ale cooperației meșteșugărești, 
din alte ramuri ale economiei, din 
culte — vor beneficia de sporirea 
retribuțiilor prevăzute pentru etapa 
a doua, consemnăm încheierea apli

cării majorărilor de retribuții hotă- 
rite pentru actualul cincinal.

Astfel, pe baza rezultatelor obți
nute in dezvoltarea economiei, m 
creșterea avuției obștești, s-au reali
zat cele mai substanțiale majorări ale 
veniturilor populației din toți anii 
construcției socialiste ; in actualul 
cincinal, sporul de retribuție este de 
peste două ori mai mare decît în 
cincinalul anterior.

Aceste progrese sînt cu atit mai 
semnificative cu cît au fost obținute 
în condițiile continuei deteriorări a 
conjuncturii economice internaționale, 
ca urmare a fenomenelor de criză, 
inflație, de ridicare a costului mate
riilor prime — dovedindu-se astfel, 
o dată mai mult, forța economiei 
noastre socialiste, capacitatea ei de a 
se dezvolta pe o linie continuu ascen
dentă și a asigura astfel ridicarea 
nivelului de trai și gradului de civi
lizație al poporului.

★

Cronica lunii noiembrie consem
nează, totodată, multiple evenimente 
care pun în evidentă ampla deschi
dere a politicii internaționale a 
României socialiste, spiritul ei dina
mic. profund constructiv — politică 
ce corespunde în cel mai înalt grad 
intereselor fundamentale ale poporu
lui. intereselor și aspirațiilor de in
dependentă, pace și progres ale tu
turor națiunilor.

La loc de frunte în bogata agendă 

a lunii Încheiate se înscrie NOUL 
ITINERAR DE PRIETENIE ȘI CO
LABORARE ÎNTREPRINS DE PRE
ȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARAȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ÎN SUEDIA. DANE
MARCA Șl) NORVEGIA. Așa cum 
subliniază comunicatul ședinței de 
ieri a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., acesta a dat o inaltă 
apreciere rezultatelor vizitelor, con
tactelor și convorbirilor fructuoase ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
șefii de stat, cu primii miniștri și cu 
alte personalități de seamă ale vieții 
politice și obștești din țările respec
tive, care se înscriu ca un moment 
istoric în cronica relațiilor dintre

România și cele trei țări nordice vi
zitate, deschizînd noi și ample 
perspective colaborării dintre statele 
și popoarele noastre. Vizitele au pri
lejuit o puternică afirmare a po
zițiilor României, a politicii sale 
principiale in favoarea ' păcii și 
înțelegerii cu toate țările și po
poarele. Incluzind contacte și con
vorbiri cu șefi de stat și de guvern 
din țări care au altă orînduire so
cial-politică. apartinînd altor alianțe 
politico-militare, noul itinerar al 
președintelui României se înscrie ca 
o contribuție concretă de cea mai 
mare importantă la promovarea te
lurilor majore ale securității euro
pene aflate in dezbaterea reuniunii 
de la Madrid. Sînt semnificative în 
acest sens ecoul deosebit de pozitiv 
al pozițiilor tării noastre, reafirma
te pe parcursul vizitelor, privind 
căile de creștere a încrederii intre 
state în Europa, acțiunile în direcția 
înfăptuirii dezangajării militare și 
dezarmării, ca temelie a unei trai
nice securități, căile constructive vi
zînd soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a situațiilor conflic- 
tuale existente In lume. In același 
timp, cu ocazia noului itinerar s-a 
reliefat o dată mai mult marele 
prestigiu al personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înalta stimă și 
considerație de care se bucură în 
lume, ceea ce se răsfrînge asupra 

prestigiului și autorității internațio
nale a tării.

Numeroasele tntîlniri și contacte 
ce au avut loc pe parcursul lunii 
noiembrie vin să ilustreze preocu
parea constantă a tării noastre pen
tru DEZVOLTAREA PRIETENIEI 
ȘI COLABORĂRII MULTILATERA
LE CU TOATE ȚĂRILE SOCIALIS
TE. In acest cadru se înscrie și vi
zita primului ministru al guvernului 
român in R. P. Chineză. Schimbul 
de mesaje dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng, efectuat 
cu acest prilej, convorbirile oficiale 
purtate de tovarășul Ilie Verdet la 
Beijing au dat expresie dorinței co
mune a celor două partide și guver
ne de a acționa pentru extinderea 

conlucrării româno-chineze în opera 
de construcție socialistă, folosindu-se 
în acest sens toate posibilitățile pe 
care le oferă economiile țărilor 
noastre în plină dezvoltare.

In același timp, prezența la Bucu
rești și primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a delegației 
P.C. din Mauritius, condusă de pre
ședintele partidului, a numeroși mi
niștri și alte personalități politice 
din Europa. Asia și Africa ilustrează 
vasta activitate a partidului și sta
tului nostru pentru EXTINDEREA 
RELAȚIILOR CU ȚĂRILE ÎN CURS 
DE DEZVOLTARE, CU TOATE 
STATELE LUMII, FARA DEOSE
BIRE DE ORÎNDUIRE SOCIALA, 
pentru amplificarea dialogului și 
conlucrării cu toate forțele demo
cratice și progresiste ale lumii.

In prima jumătate a acestei luni 
și-a început lucrările REUNIUNEA 
general-europeanA de la 
MADRID, eveniment de deosebită 
însemnătate în viata politică a con
tinentului și a întregii lumi.

România participă la această reu
niune animată de dorința de a-și 
aduce întreaga contribuție la buna 
desfășurare a lucrărilor. Prezentind 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, poziția consecventă a 
partidului și statului nostru în pro
blemele securității europene, minis
trul român al afacerilor externe a 
adus in atenția . participantilor un 
program de măsuri concret, realist și 
eficient de acțiune, de natură să di
namizeze aplicarea in viată a preve

derilor Actului final de la Helsinki, 
să contribuie la întărirea politicii de 
destindere, de independentă naționa
lă și pace.

Desigur, este o realitate că reu
niunea are loc în împrejurări mar
cate de o accentuare â încordării 
internaționale, ca urmare a recru
descenței și intensificării politicii de 
forță, de amesțpc in treburile inter
ne, a ascuțirii contradicțiilor dintre 
state și grupări de state, a perpe
tuării conflictelor existente și apa
riției altora noi. Cu atit mai mult, 
în asemenea coftditii. se impune ce
rința de a se intensifica eforturile 
de căutare a căilor și modalităților 
de întărire a securității și dezvoltare a 
cooperării pe continent. Această ce
rință și-a găsit reflectarea. într-o 
anumită măsură, in desfășurarea 
dezbaterilor generale. Deosebit de 
semnificativ este faptul că în nume
roase luări de cuvînt s-a exprimat 
opinia că situațiile de încordare din 
unele zone geografice nu trebuie să 
impieteze asupra eforturilor pe linia 
întăririi securității europene, avind 
în vedere că orice progres pe calea 
destinderii și securității în Europa ar 
însemna, totodată, o contribuție la 
cauza destinderii pe plan mondial. 
Se cuvine, de aceea, relevată atentia 
acordată aspectelor militare ale secu
rității europene, un mare număr de 
țări apreciind, așa cum România a 
arătat din primul moment, că reuni
unii de la Madrid îi revine misiunea 
de a conveni convocarea unei confe
rințe speciale consacrate întăririi în
crederii. dezangajării și dezarmării 
în Europa. O altă idee majoră subli
niată in cursul dezbaterilor generale 
este aceea a continuității procesului 
inițiat la Helsinki — ca o cerință 
fundamentală a securității și coope
rării europene. În acest spirit.' Româ
nia, împreună cu alte state, acționea
ză pentru ca in documentul ce va fi 
elaborat la Madrid să se convină asu
pra modalităților practice de organi
zare a colaborării viitoare, inclusiv 
stabilirea datei și locului următoarei 
reuniuni. Se știe că. în acest sens, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a propus ca vii
toarea reuniune general-europeană 
să se desfășoare Ia București, propu
nere primită de un șir de tari cu 
deosebit interes.

Trebuie spus, totodată, că în cadrul 
dezbaterilor s-au făcut simțite ten
dințe de încordare, care au alimentat 
spiritul polemic, schimburi de acuza
ții și incriminări, s-au făcut și se fac 
din nou încercări de a aduce în cen
trul atenției probleme colaterale. îm- 
pingîndu-se pe plan secundar tocmai 
acele aspecte esențiale de care de
pind în mod hotăritor securitatea, 
pacea, colaborarea europeană.

Iată de ce apare ca o cerință de 
cea mai mare importanță ca lucrările 
reuniunii de la Madrid să se anga
jeze temeinic într-o direcție construc
tivă. permitînd examinarea echilibra
tă a tuturor aspectelor securității si 
cooperării pe continent.

în cadrul DEZBATERILOR DIN 

ADUNAREA GENERALA A O.N.U. 
se impune relevată adoptarea, prin 
consens, din inițiativa României, a 
două rezoluții ce exprimă preocu
parea comunității internaționale față 
de intensificarea cursei înarmărilor, 
situație ce reclamă adoptarea de mă
suri eficiente de dezarmare. în spiri
tul principiului susținut cu fermitate 
de tara noastră privind realizarea 
unui echilibru militar nu prin spo
rirea înarmărilor, ci prin diminuarea 
lor. primul document relevă necesi
tatea urgentă a intensificării efortu
rilor statelor pentru ajungerea la 
acorduri internaționale de înghețare 
și reducere a cheltuielilor militare șl 
adresează un apel tuturor țărilor. în 
primul rînd celor mai puternic înar
mate. ca pînă la încheierea unor ase
menea acorduri să manifeste autore- 

' ținere în stabilirea cheltuielilor lor 
militare și să canalizeze fondurile 
astfel economisite pentru progresul 
economic și social. Cea de-a doua re
zoluție cere elaborarea unui nou ra
port asupra consecințelor economice 
și sociale ale cursei înarmărilor, cu 
atît mal actuală fiind o evaluare lu
cidă și responsabilă a acestora în 
condițiile agravării fenomenelor de 
criză economică și financiară.

între evenimentele de larg ecou 
Internațional ale acestei luni se în
scriu și alegerile prezidențiale din 
Statele Unite ale Americii, care s-au 
încheiat cu victoria candidatului 
Partidului Republican, Ronald Rea
gan. în telegrama de felicitare adre
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
președintelui ales se exprimă încre
derea că bunele relații dintre Româ
nia și S.U.A. vor continua să se dez
volte, că se va adinei cooperarea 
româno-americană atit pe plan bila
teral. cît și în rezolvarea justă și 
echitabilă a marilor probleme ale lu
mii contemporane.

Aniversarea „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palesti
nian" a prilejuit reafirmarea poziției 
consecvente a României socialiste de 
sprijinire activă a luptei juste a po
porului palestinian pentru înfăptuirea 
drepturilor sale legitime la dezvoltare 
liberă, independentă, in cadrul unul 
stat național propriu. Această poziție 
și-a găsit o nouă și elocventă expre
sie în Mesajul președintelui Republi
cii Socialiste România adresat pre
ședintelui celei de-a 35-a sesiuni a 
Adunării Generale a Națiunilor Uni
te și secretarului general al O.N.U.

★

în ansamblul lor. evenimentele 
lunii noiembrie, bogata activitate 
politică desfășurată de tara noastră 
vin să ilustreze o dată mai mult uni
tatea dialectică dintre telurile con
strucției interne și obiectivele urmărite 
pe plan internațional — de pace, 
înțelegere și cooperare, în consens 
cu interesele și aspirațiile întregii 
umanități.

Tudor OLARU
Dumitru ȚINU
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Cronica
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste Romania, general- 
maior Constantin Olteanu, a adresat 
generalului de armată Raul Castro 
Ruz, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Stat si al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Forțelor armate 
revoluționare ale Republicii Cuba, o 
telegramă de felicitare cu ocazia ani
versării Zilei Forțelor armate re
voluționare ale Republicii Cuba.

j Cu prilejul celei de-a 24-a aniver
sări a Zilei Forțelor ' armate revo
luționare ale Republicii Cuba, marii, 
la Muzeul militar central a avut loc 
vernisajul unei expoziții de fotogra
fii care infățișează aspecte din viata 
și activitatea militarilor cubanezi. A 
fost prezent Humberto Castello, am
basadorul Republicii Cuba în tara 
noastră. Colonelul Raul Perez James, 
atașaț militar, aero și naval al Re
publicii Cuba la București, a rostit o 
alocuțiune.

La manifestare au luat parte ge
nerali și ofițeri superiori din garni
zoana București. Au fost, de aseme
nea, prezenți membri ai ambasadei.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al Republicii Cuba s-a 
întilnit cu cadre si elevi ai Scolii 
militare de ofițeri de aviație ..Aurel 
Vlaicu". Au fost vizionate un film 
documentar si o fotoexpoziție cu 
aspecte din viata și activitatea mili
tarilor cubanezi.

Cu prilejul celei de-a 24-a aniver
sări a creării Forțelor armate revo
luționare ale Republicii Cuba, am
basadorul acestei țări la București, 
Humberto Castello, și colonel Râul 
Perez James, atașatul militar, aero 
și naval, au oferit, marți, un cocteil.

Au luat parte general-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 

«ăîării naționale, Dumitru Turcuș, 
a ? net de șef de secție la C.C. al 
’. , reprezentanți ai Ministerului

1 Afn ,llor Externe, generali și ofi
țer^ • 'iori.

ticinat, de asemenea, șefi de 
mi’<^ • diplomatice acreditați în tara 
noasti;,, atașați militari, membri ai 
corpului diplomatic.

zilei
Relațiile economice româno-soma- 

leze au fost abordate, marți, in ca
drul unor întrevederi pe care Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, și Ion M. Nicolae. 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, le-au avut cu minis
trul afacerilot externe al Republicii 
Democratice Somalia. Abdurahman 
Jama' Barre.

Au fost analizate unele acțiuni 
concrete menite să conducă la lăr
girea și diversificarea cooperării în 
diverse domenii de interes comun, 
îndeosebi in cele agricol și minier, 
la impulsionarea schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

Oaspetele somalez a vizitat, în 
aceeași zi, întreprinderea „Semănă
toarea'' din Capitală.

★
In cadrul unei festivități care a 

avut loc la Ministerul Sănătății 
marți la amiază, a fost semnat Pro
gramul de lucru pentru aplicarea 
Acordului intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
gatului Belgiei privind cooperarea în 
domeniul științelor medicale si sănă
tății publice, pe perioada 1980—1982.

Documentul include. în principal, 
schimburi reciproce de specialiști 
pentru documentare și perfecționare, 
de publicații științifice, reglemen
tări privind cooperarea în domeniul 
cercetării medicale, schimburi de in
formații referitoare la starea de să
nătate a populației din cele două 
țări.

Din partea română, programul a 
fost semnat de Mihail Aldea. adjunct 
al ministrului sănătății, iar din par
tea belgiană de S. Halter, secretar 
general în Ministerul Sănătății Pu
blice și Familiei din Belgia.

La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Sănătății și 
Ministerului Afacerilor Externe, pre
cum și membri ai Ambasadei Belgiei 
la București.

(Agerpres)

Invitație la Băile Olănești

La 18 km. de Rim- 
nicu Vilcea. pe valea 
riului Olănești. încon
jurată de coline aco
perite cu păduri de 
fag și stejar, dispu- 
nind de un climat 
blind, se află renumi
ta stațiune Băile Olă- 
nesti.

Factorul curativ prin
cipal al stațiunii il 
constituie Izvoarele de 
ape minerale, aprecia
te pentru bogata și 
variata compoziție chi
mică și pentru multi- 
7U !e proprietăți tera- 

tice.
*t cura internă 

—'e bază), cit și 
externă sînt re

comandate în tratarea 
unor afecțiuni cronice 
ale rinichilor si căilor 
urinare, ale aparatului

digestiv, ficatului și 
căilor biliare, precum 
și a unor boli de nu
triție.

Baza de tratament 
este bine dotată, cu 
instalații moderne, iar 
personalul medical a- 
sigură asistentă de 
înaltă calificare. Sta
țiunea este deschisă 
în tot timpul anului, 
majoritatea vilelor a- 
vind încălzire centra
lă.

Prin frumusețea ei. 
prin aerul de cruțare, 
puternic ozonat. sta
țiunea este recoman
dată în același timp 
și pentru odihnă si re
creare. Sala de spec
tacole. biblioteca si 
alte mijloace de agre
ment. precum și plim
bările. drumețiile și 
excursiile în împreju

rimi creează posibilita
tea petrecerii timpului 
liber în mod mai plă
cut si util.

în anumite perioade 
ale anului, tarifele 
pentru masă si cazare 
sînt reduse.

Căi de acces : cale 
ferată — gara Rimni- 
cu Vilcea + autobuz ; 
D.N.7 (sau autostrada 
București — Pitești + 
DN 64 A) ; curse ra
pide direct din Bucu
rești.

Bilete pentru cura 
balneară sau odihnă 
se găsesc la toate a- 
gențiile șl filialele o- 
ficiilor județene de 
turism, precum și la 
cele ale I.T.H.R. Bucu
rești. unde puteti ob
ține si informații su
plimentare. .

Asigurarea -o măsură utilă de prevedere
PHntre asigurările de persoane 

puse la dispoziția populației de către 
Administrația Asigurărilor de Stat 
este și „asigurarea familială mixtă 
de viață", care satisface dorința ce
lor care vor să ia o măsură supli
mentară de prevedere pentru ei și 
membrii familiei lor și. concomitent, 
să realizeze economii planificate pe 
o anumită perioadă de timp.

Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici :

— poate cuprinde pe toți membrii 
de familie care — la data contrac
tării asigurării — sint in virstă de 
la 5 la 65 de ani ;

— se poate contracta pe orice du
rată cuprinsă între 5 pină la 15 ani, 
la o sumă ce se stabilește de asi
gurat ;

— participă la tragerile lunare de 
amortizare, prin combinațiile de 
cite 3 litere ce se atribuie pentru 
fiecare 1 000 de lei din suma asi
gurată ;

— suma asigurată se plătește : In 
caz de invaliditate permanentă din 
accidente a oricăruia dintre asigu

rați ; la ieșirea combinației (com
binațiilor) de litere, cu prilejul tra
gerilor de amortizare ; la expirarea 
asigurării (independent de sumele 
plătite anterior pentru eventualele 
cazuri de invaliditate permanentă) ; 
în caz de deces din orice cauză al 
oricăruia dintre asigurați ;

— primele de asigurare sînt dife
rențiate in funcție de virsta persoa
nei care contractează asigurarea, de 
durata poliței, de mărimea sumei 
asigurate, precum și de numărul și 
virsta membrilor de familie ce se 
includ in asigurare, puțind fi achi
tate și în rate.

La expirarea asigurării la care 
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută in poliță, 
suma asigurată se plătește concomi
tent cu o indemnizație de 10 la sută.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

Realizări de seamă in îndeplinirea obiectivelor planului 
cincinal obținute de oamenii muncii din unitățile 

Consiliului Național al Apelor
Oamenii muncii din unitățile Con

siliului Național al Apelor raportea
ză îndeplinirea, la 1 decembrie, a 
planului fizic de punere in funcțiune 
a capacităților prevăzute în planul de 
investiții și construcții-montaj pentru 
cincinalul 1976—1980. în telegra
ma adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, se arată că, 
prin punerea în funcțiune a noi ca
pacități, s-au asigurat cantitățile ne
cesare de apă pentru dezvoltarea 
unor importante platforme industriale s 
și localități, precum și pentru irigarea 
unor noi suprafețe de teren. De ase
menea, s-au asigurat condiții pentru 
reținerea undelor de viitură și apă
rarea de inundații a 900 localități.

dintre care 100 municipii și orașe im
portante.

Pină la sfîrșitul acestui an vor mai 
fi date în funcțiune capacități supli
mentare reprezentînd : 6,2 milioane 
mc în lacuri de acumulare. 142 km 
de regularizări de albii și 83 km 
Îndiguiri.

Raportîndu-vă aceste realizări, se 
spune în încheierea telegramei, gîn- 
dul nostru se îndreaptă cu recunoș
tință către dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
ajutorul permanent și indicațiile deo
sebit de prețioase ne care ni le-ați 
dat în găsirea de soluții pentru trans
punerea în viață a programului na
tional de amenajare a bazinelor hi
drografice din Republica Socialistă 
România.

DEVA :
Materiale de construcții 

livrate suplimentar
întreprinderile producătoare de 

materiale de construcții din județul 
Hunedoara, acordind o deosebită 
atenție creșterii productivității mun
cii și îmbunătățirii calității produ
selor, raportează realizarea si livra
rea către beneficiari a unor impor
tante cantități de materiale de con
strucții peste prevederi. De 13 
începutul anului și pină în prezent 
s-au livrat suplimentar șantierelor 
de construcții industriale si de lo
cuințe din tară 245 tone cărămizi 
refractare sillco-aluminoase. 4 075 
mc produse din beton celular auto- 
clavizat armat. 2 995 mp de corpuri 
de încălzit din fontă, 12 201 tone 
var, 291 mc cherestea, 842 mp uși 
și ferestre din lemn și alte produse. 
(Sabin Cerbu).

R. P. BULGARIA:

Un nou tip de panouri pentru construcții
In orașul Plevna s-a 

pus la punct o insta
lație industrială pentru 
panouri de azbociment 
prelucrate prin extru
dare. Destinate con
strucțiilor. panourile 
sînt produse cupă me
toda elaborată de co
lectivul științific din 
cadrul Institutului de 
chimie și tehnologie.

Noile tipuri de pa
nouri se deosebesc 
prin calități superioare

de izolare termică și 
fonică. De asemenea, 
ele se montează mult 
mai ușor și mai repede 
decit panourile folosite 
anterior. Un mare a- 
vantaj il reprezintă 
reducerea volumului 
lucrărilor de zidărie 
și de tencuit, drept 
urmare micșorîndu-se 
substanțial numărul 
constructorilor. In ul
timă instanță, prin fo
losirea noilor mij

loace — arată agenția 
Sofiapres — se re
duc termenul de pre
dare și costul construc
țiilor. paralel cu creș
terea calității acestora.

Noile panouri, a că
ror producție se ridică 
in această primă fază 
la 500 mii metri pătrați 
anual, sint folosite atit 
la construcția de locu
ințe. cit și de între
prinderi industriale.

R. S. CEHOSLOVACĂ :

Popasuri turistice ale cooperației de consum argeșene
Pe meleagurile județului Argeș 

— renumit pentru pitorescul locu
rilor, bogăția folclorului, arhitec
tura, portul și obiceiurile oameni
lor — cooperația de consum deține 
atrăgătoare unități turistice, intre 
care :
• HANUL „PIATRA CRAIU

LUI", amplasat pe șoseaua națio
nală Pitești — Cimpulung — Bra
șov, la km 90, într-un decor mon
tan de o mare frumusețe, oferă 
condiții bune de odihnă și recreare 
în tot timpul anului (camere con
fortabile cu încălzire centrală și un 
restaurant elegant). X

O HANUL „VALEA URSULUI", 
situat in localitatea cu același 
nume, la numai 12 km de Pitești, 
pe șoseaua națională spre Rm. 
Vilcea, în apropierea unei păduri, 
dispune de locuri de cazare în 
camere cu încălzire centrală și de 
un restaurant unde se pot servi 
gustoase specialități culinare ar
geșene.

O în centrul frumoasei stațiuni 
climaterice Rucăr, HANUL „RU- 
CAR“, imbinînd în mod armonios 
utilul, modernul și specificul tra

dițional, constituie și un agreabil 
loc pentru petrecerea în orice ano
timp a concediului și, totodată, un 
punct de plecare în excursii către 
Cheile și Peștera Dîmbovicioarei, 
Iezer și altele.

® CABANA .JBRUSTURET", am
plasată pe șoseaua națională Pitești 
— Brașov (DN 73, la km 79, plus

10 km lateral prin Cheile Dîmbovi
cioarei) oferă posibilități de popas 
(cazare și masă) într-un cadru na
tural îneîntător. Atnatorii de dru
meții pot urca de aici pe traseele 
turistice spre Piatra Craiului.

în fotografie : hanul „Piatra Cra
iului".
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Bucureștiul - gazdă a celei de-a Xl-a 
ediții a Jocurilor mondiale universitare 

de vară
Reuniunea Comitetului executiv 

al Federației internaționale a spor
tului universitar din decembrie 
1979. care s-a desfășurat la Roma, a 
aprobat în unanimitate ca ediția a 
XI-a a Jocurilor mondiale universi
tare de vară să aibă loc la Bucu
rești — capitala României, în peri
oada 19—30 iulie 1981. Cea mai mare 
manifestare sportivă a anului viitor 
și Ăa mai importantă între două 
olimpiade se bucură de Înaltul 
patronaj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

întrecerile se vor desfășura la 10 
ramuri sportive : atletism, baschet, 
gimnastică. înot, polo, scrimă, sări
turi în apă, tenis de cîmp, volei și 
lupte (libere și greco-romane), aceas
tă ultimă disciplină sportivă fiind

- 1981
stabilită la opțiunea țării organiza
toare. Competițiile oficiale vor avea 
loc pe cele mai mari și mai moder
ne baze sportive ale Bucureștiului, 
iar pentru cazarea delegațiilor de 
sportivi va fi amenajat „Satul Uni
versiadei" în modernul și elegantul 
complex studențesc aparținînd In
stitutului politehnic din București.

Au fost elaborate regulamentele 
general și tehnic de desfășurare a 
Universiadei 1981, pe care Comitetul 
executiv' al F.I.S.U. le-a avizat cu 
prilejul ultimei sale reuniuni, de la 
Madrid (14—16 noiembrie a.c.), aces
tea urmind să fie transmise în peri
oada imediat următoare tuturor ță
rilor membre ale F.I.S.U., precum și 
altor țări nemembre, dar recunos
cute de acest organism.

(Agerpres)

RUGBI: Meciurile penultimei etape a turului
campionatului diviziei A

Astăzi se vor desfășura meciurile 
penultimei etape a turului campio
natului diviziei A la rugbi. în Ca
pitală sînt programate, pe terenuri 
diferite, trei partide: Dinamo — 
P.T.T. Arad (stadion Olimpia, ora 
15) ; Grivița roșie — C.S.M. Sibiu 
(Parcul Copilului, ora 14,30) și Spor
tul studențesc — Steaua (teren Tel, 
ora 14,30).

Iată întîlnirile din țară : Universi
tatea Timișoara — Știința CEMIN 
Baia Mare ; Constructorul Constanța 
— Politehnica Iași și Rulmentul 
Bîrlad — Farul Constanța.

în clasament, pe primul loc se 
află Dinamo cu 31 puncte, urmată 
de Steaua — 31 puncte, Știința CEMIN 
Baia Mare — 29 puncte. Farul — 27 
puncte etc.

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR 
A.C.R.

Vremea s-a răcit in Întreaga țară, 
zăpada, poleiul, viscolul sînt — sau 
vor fi — din ce în ce mai frecven
te, influențind, firește, circulația ru
tieră. în acest sens, Automobil-Clu- 
bul Român invită pe membrii săi la 
prudență maximă cind circulă cu 
autoturismele. Totodată, reamintește 
că atelierele de asistență tehnică ale 
A.C.R. efectuează toate verificările, 
reglările și reparațiile necesare la 
sistemele de frînă, direcție, răcire, 
climatizare etc., în așa fel incit au
toturismele ,să poată circula în de
plină siguranță in sezonul de iarnă.

In Capitală, astfel de operațiuni se 
pot face la atelierele A.C.R. ale fi
lialei București (str. Bega nr. ,4 — 
tel. 80 46 30, calea Dorobanți nr. 85, 
platforma Măgurele, șos. Giurgiului 
nr. 297, str. Soldat Răducanu — tel. 
18 02 72), precum și la atelierele fi
lialei județene Ilfov (str. Lunii nr. 
4 — tel. 14 66 34; șos. Sălaj nr. 225 — 
tel. 80 54 30). Secretarul filialei A.C.R. 
— Ilfov, C. Clemențeanu, ne-a in
format. de asemenea, că sîmbăta și 
duminica, pe autostrada București — 
Pitești (la. km 36) o mașină de asis
tență tehnică stă la dispoziția solici- 
tanților.

Locomotive cu semiconductori
întreprinderea con

structoare de mașini 
„Trakce" din Praga 
și-a cucerit un bun 
renume. Bilanțul cu 
care s-a prezentat co
lectivul ei. cu prilejul 
recentei împliniri a 20 
de ani de existentă, 
cuprinde livrarea de 
echipamente. benefi
ciarilor din tară și de 
peste hotare, pentru 13

mii de tramvaie și 7 
mii de locomotive. Ac- 
ționind în direcția 
creșterii calității pro
duselor, colectivul a 
realizat nu demult un 
nou tip de locomotivă, 
in echiparea căreia se 
utilizează pe scară lar
gă semiconductorii. A- 
ceasta face parte din 
programul de continuă 
extindere și moderni

zare a căilor ferate, 
intr-un ritm de circa 
750 km anual. Prin 
electrificare, ca și in
stalarea de sisteme 
automate de semnali
zare și de telecoman
dă. capacitatea de 
transport a căilor fe
rate cehoslovace a 
crescut în actualul 
cincinal cu 20 la sută.

R. P. UNGARĂ :

Preocupări pentru economisirea energiei
Valorificarea dife

ritelor idei și ra
ționalizări prevăzute 
în planul energetic 
al Ungariei s-a sol
dat. in actualul cin
cinal, cu economisirea 
de către întreprinderi 
a unei cantități de 
combustibil echiva- 
lînd cu 380 mii tone de 
petrol. Pentru viitorul 
cincinal (1981—1985) se 
prevede sporirea aces
tor economii pină la 
1,4 milioane tone.

Cea mai mare parte 
a economiilor obținute 
sînt rezultatul per

fecționărilor tehnolo
gice, modernizării echi
pamentelor și tehnici
lor de încălzire, ca și 
al reducerii pierderi
lor în transportul de 
energie. . In perioada 
aprilie-octombrie a.c„ 
economii importante 
— ridicindu-se la 110 
milioane kWh — au 
fost obținute la ilu
minatul electric. în 
cadrul unor ample 
măsuri de perfecțio
nări tehnice, au fost 
puse în fabricație, in
tre altele, comutatoa
re care permit re

glarea automată a gra
dului de luminozitate 
în edificii. în funcție 
de luminozitatea exte
rioară.

Ca urmare a aplică
rii în continuare a 
unor măsuri de rațio
nalizare se prevede 
ca. în pofida extinde
rii rețelelor electrice 
și înmulțirii instalații
lor consumatoare de 
energie. în următorii 
doi ani consumul de 
curent electric să 
crească doar cu 2—3 la 
sută.

FOTBAL: Optimile de finală
aie „Cupei

Sezonul de fotbal continuă astăzi 
cu desfășurarea meciurilor opti
milor de finală ale „Cupei Româ
niei", competiție care se desfă
șoară sub egida „Daciadei". In- 
tilnirile se vor desfășura pe terenuri 
neutre, după cum urmează : Sf. 
Gheorghe : Sticla Arieșul Turda — 
Sportul studențesc; Sibiu : Gloria 
Eistrița — Universitatea Craiova;' 
Ploiești : S.C. Bacău — C.F.R. Cra
iova; București : Steaua — Universi-

României“
tatea Cluj-Napoca (stadionul Repu
blicii) ; Rm. Vilcea : F.C. Olt — F.C. 
Argeș ; Drobeta-Turnu Severin : 
Corvinul Hunedoara — Politehnica 
Timișoara ; Brașov : F.C. Constanța 
— Unirea Oradea ; Cimpulung : 
F.C.M. Brașov — Chimia Rm. Vilcea. 
Jocurile incep la ora 13.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, pe programul I, cu înce
pere din jurul orei 12,45 avancronici 
și aspecte de la toate meciurile.

Autoservire la......Nufărul"
în unitatea „Nufărul" din Drumul 

Taberei 82, bloc C 16, dată în fo
losință cu cîteva luni in urmă, s-a 
deschis de' curînd o secție cu auto
servire. înzestrată cu mai multe 
mașini de fabricație românească, 
această unitate oferă gospodinelor 
posibilitatea de a rezolva operativ 
și fără efort problema spălatului. 
O lucrătoare a unității preia len
jeria, o triază după natura țesătu
rii, pregătește detergentul. Apoi, in 
funcție de acești parametri, progra
mează mașina, care execută spăla
rea, apretarea și stoarcerea în de
curs de o oră și jumătate — două 
ore. în acest răstimp, clientul poate 
citi o carte sau se poate duce după 
cumpărături, revenind la ora indi
cată. Tariful pentru o singură șar
jă — de 4,5—5 kg de rufe — este

de 4,50 lei. Unitatea execută, la 
cerere, și alte operațiuni, cum sînt 
uscarea completă și călcarea ru- 

. felor.
Această formă de servicii, con

venabilă, septică, solicitată de pu
blic. vine in sprijinul gospodinelor, 
permițindu-le să economisească un 
timp prețios, degrevindu-le de o 
treabă obositoare. Tocmai de aceea, 
întreprinderea „Nufărul" preconi
zează să înființeze in Capitală și 
alte unități cu autoservire la par
terul unor blocuri de locuințe noi, 
deci cit mai aproape de domiciliul 
cetățeanului. Iată adresele lor: 
Calea Moșilor bloc 23, bd. Uver
turii bloc O 14, șos. Ștefan cel 
Mare 30 B, Banu Manta bloc 26. 
(Gabriela Bondoc).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ciclistul austriac Franz Varga 

a stabilit un nou record mondial 
pentru amatori în cursa de o oră cu 
antrenament mecanic, acoperind dis
tanța de 72,799 km.
• La Lusaka, în meci-retur pen

tru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, selecționata 
Zambiei a întrecut cu scorul de 2—0 
(0—0) formația Marocului. Primul 
joc a fost cîștigat cu același scor 
(2—0) de fotbaliștii marocani. Pen
tru calificarea în turul următor s-a 
apelat la executarea loviturilor de 
la 11 m, victoria revenind cu 5—4 
echipei Marocului.
• Arena „Voința" din orașul Plo

iești va găzdui în zilele de 13 și 14 
decembrie întrecerile finale ale con
cursului național sătesc de popice 
dotat cu „Cupa U.N.C.A.P.".

Aflată la a 5-a ediție, această com
petiție organizată în cadrul „Dacia
dei" a atras in etapele de masă, pe 
consilii unice agroindustriale și ju
dețene. peste 12 000 de cooperatori 
și membri de familie ai acestora.

La finala competiției vor fi pre
zente 39 de echipe mixte, cîștigă- 
toare ale etapei județene recent În
cheiate.
• La Georgetown (Guyana). In 

cadrul preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal, selecționata 
Cubei a învins cu scorul de 3—0 
(3—0) echipa Guyanei.
• Echipa masculină de handbal a 

R. D. Germane, aflată in turneu in 
Norvegia, a jucat la Farsund cu se
lecționata țării-gazdă. pe care a în‘- 
vins-o cu scorul de 22—18 (11—10).
• Concursul internațional de cros 

desfășurat in localitatea belgiană 
Bierbeek a revenit atletului portu
ghez Fernando Mamede, cronome
trat pe distanța de 8,250 km cu tim
pul de 23’32”. L-au urmat scoțianul 
Nat Mulr — 23’35” și neozeelande
zul Richard Robertson — 23’41”.

IALOMIȚA 9 La Slobozia a 
avut loc cea de-a 7-a sesiune de 
comunicări „Ialomița", organiza
tă de muzeul județean. In ca
drul celor patru secțiuni : „Cîm- 
pia Bărăganului în istoria po
porului român", „Muzeologia 
agrară" (istoria vieții rurale) 
și „Satul românesc — tra
diții, actualitate, perspective" 
au fpst prezentate referate șl 
comunicări susținute de repre
zentanți a 40 de instituții de cul
tură din țară, intre care Insti
tutul de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Academia „Ștefan Gheor
ghiu", Institutul de cercetări 
etnografice, Institutul de arheo
logie București. Concomitent cu 
sesiunea au avut loc întîlniri cu 
oamenii muncii din numeroase 
localități ale județului. (Mihai 
Vișoiu).

MARAMUREȘ • La cea de-a 
doua ediție a festivalului-con- 
curs al cenaclurilor literare să
tești, care are loc din doi în doi 
ani în comuna Cicîrlău din ju
dețul Maramureș, laureații de 
acum au fost aleși dintr-un nu
măr de peste 170 de participant! 
din toată țara. Juriul a fost pre
zidat de către scriitorul Augustin 
Buzura. Marele premiu al fes
tivalului acordat de Uniunea 
scriitorilor și de cenaclul literar 
„Vasile Lucaciu", din localitate, 
a fost atribuit maramureșeanu
lui Gavril Ciuban. (Gh. Susa).

CLUJ 9 Festivalul „Zilele 
teatrului pentru copii și tineret" 
a marcat împlinirea a 30 de ani 
de existență a colectivului Tea
trului de păpuși din Cluj-Na
poca, al cărui repertoriu a acu
mulat în această vreme aproape 
40 de piese. La aniversare au 
fost prezente aproape toate co
lectivele de acest gen din țară. 
Păpușarii din Brașov s-au pre
zentat cu piesa „Lumea povești
lor", Teatrul „Țăndărică" din 
Capitală cu „Petrică și lupul", 
clujenii cu „Visul unei nopți de 
vară" și premiera pe țară „Ubu 
rege". Spectacole valoroase au 
prezentat păpușarii din Sibiu. 
Oradea. Constanța și din alte 
părți. (Alex. Mureșan).

BUZĂU • Timp de trei zile, 
la Buzău s-a desfășurat cea de-a 
13-a ediție a festivalului-concurs 
de muzică populară „Românie — 
plai de dor", care a reunit in

terpret! din 17 Județe. Pe pri
mele locuri s-au clasat soliștii 
vocali Virginia Lupu (Galați), 
Ecaterlna Gingă (Cluj). Valerică 
Mihai (Buzău) și soliștii instru
mentiști Eugen Greceanu (Olt), 
Aurel Amarandei (Botoșani), 
Traian Popescu (Buzău). • La 
Rîmnicu Sărat a avut loc cea 
de-a treia ediție a „Salonului de 
carte", în cadrul căruia cetățe
nii s-au întilnit la biblioteca 
orășenească și in unele între
prinderi și instituții din oraș cu 
scriitori și redactori âi '"unor 
edituri din țară. (Dumitru Dă- 
năilă).

HARGHITA 9 Timp da trei 
zile, în principalele orașe ale 
județului — Miercurea Ciuc, 
Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni 
și Bălan — s-a desfășurat cea 
de-a 4-a ediție a „Festivalului 
muzicii tinere". La ediția din 
acest an a festivalului, între for
mațiile care au evoluat in fața 
tînărului public harghitean au 
fost „Roșu și negru" din Bucu
rești, „Metropol" din Oradea, 
„Progresiv TM“ din Timișoara, 
„Fortuna" din Tg. Mureș, „Acus
tic" din Cluj-Napoca. (I. D. Kiss).

BOTOȘANI « Timp de trei 
zile, în orașul Săveni s-a des
fășurat cea de-a V-a ediție a 
Festivalului de teatru scurt 
„Mihail Sorbul", manifestare in
terjudețeană dedicată formațiilor 
artistice de amatori. Cu acest 
prilej au avut loc mai multe 
dezbateri și mese rotunde pri
vind modalitățile de punere în 
scenă a pieselor într-un act, in 
condițiile dotărilor existente in 
așezămintele de cultură de la 
sate. (Silvestri Ailenei).

VRANCEA 9 Se desfășoară 
stagiunea 1980/1981 de recitaluri 
și concerte camerale, în organiza
rea Comitetului județean de cul
tură și educație socialistă și a 
Uniunii compozitorilor. Spectaco
lul inaugural a fost susținut de 
Filarmonica „George Enescu" cu 
un recital vocal-instrumental, 
care a deschis cu acest prilej 
suita manifestărilor din cadrul 
ciclului, intitulat „Pagini alese 
din muzica universală și româ
nească" • La Mărășești a avut 
loc „Cinegala cincinalului". Ci- 
necluburile din județ au pre
zentat 15 filme de scurt metraj 
inspirate din înnoirile Vrancei 
din ultimii 5 ani. (Dan Drăgu- 
lescu).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 decembrie. In țară: Vremea va fi 
In general rece. Cerul mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații temporare 
mai ales sub formă de lanovlțâ și nin
soare în jumătatea de nord a țării și 
sub formă de ploaie, lapovlță și nin
soare în celelalte regiuni. Vînt mode
rat, cu intensificări în zona de munte.

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, Izolat mai 
coborîte în depresiuni. Iar maximele 
vor oscila între minus 5 și plus 5 gra
de. Condiții favorabile producerii po
leiului. Local ceață. In București: Vre
me în general rece. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. Vînt moderat. Temperatu
ra minimă va fi cuprinsă între minus 
4 șl zero grade, iar maxima între zero 
și plus 2 grade. Condiții de polei. (Stru- 
țu Margareta, meteorolog de serviciu).

• CARDIOSCOP E- 
LECTRONIC. Specialiștii a- 
mericani au realizat un dispozi
tiv destinat nu numai cabinete
lor medicale, dar si diferitelor 
localuri publice, de pildă super- 
magazinelor. Este vorba de așa- 
numitul cardioscop electronic. 
In timp ce pacientul (sau clien
tul) ia loc pe un scaun, apara- 
tiil ii măsoară automat tensiu
nea și ritmul cardiac, interpre
tează pe loc aceste date și iși 
pronunță „verdictul" sub forma 
unui scurt anunț afișat pe un 
ecran special. Aparatul funcțio
nează prin simpla introducere a 
unei monede, aidoma, de pildă, 
unui cîntar automat.

• CLIMA ANTARC
TICĂ. O mare parte a Antarc
ticii este înghețată de 25 mili
oane de ani — este de părere 
profesorul sovietic S.M. Mlakov 
de la Universitatea din Moscova. 
Platoșa de gheață continentală 
împreună cu ghețarii din conti
nuarea acesteia ocupă o supra
față de 15 milioane kmo. Acestei 
întinderi i se adaugă alti 10 mi
lioane kmp de gheață marină 
In preajma acestei suprafețe 
imense de gheată s-a format un 
sistem stabil de curent! oceanici 
și atmosferici, care explică con
stanta neobișnuită a climei an
tarctice.

• UN NOU TIP DE 
CABLU* TELEFONIC.

Scoția, pe fundul lacului Fyne, 
se fac primele experiențe cu un 
nou tip de cablu telefonic sub
acvatic — prevăzut cu fibre op
tice. Este vorba de fibre de sticlă 
de grosimea unui fir de păr 
care, înmănuncheate, se introduc 
intr-un cablu izolator și care 
au capacitatea de a vehicula 
6 000 de convorbiri telefonice si
multan, adică de 500 de ori mai 
mult decit cel mai eficient ca
blu convențional actual. Se apre
ciază că fibrele optice vor fi în 
viitor marele concurent al sate
liților de telecomunicații, pină in 
prezent mijlocul cel mai eficace 
de transmitere rapidă si simul
tană a unui mare număr de con
vorbiri.

• TURISM... NOC
TURN. Pentru cel ce suferă 
de insomnie, in orașul american 
Baltimore sint organizate excursii 
speciale. Doritorii se adună, 
după miezul nopții, intr-un anu
mit loc și, cu ajutorul unui ghid 
atins și el de insomnie, vizitea
ză diverse locuri turistice. Fie
care excursionist nocturn tre
buie șă aibă asupra sa cite o lan
ternă.

• „EDUCAȚIE Șl IN
FORMATICĂ". La Centrul 
cultural Beaoubourg din Paris

au fost inaugurate „Zilele edu
cației și informaticii". în cadrul 
cărora a fost prezentat. între al
tele. un minidisc de ordinator 
destinat să ajute profesorului in 
clasă la efectuarea unei analize 
literare. Este vorba de un disc 
suplu cu diametrul de 13 cm. pe 
care poate fi înregistrat un text 
reprezentînd 200 de pagini dacti
lografiate. Discul este plasat în
tr-un mîcroordinator, căruia 
profesorul ii poate „cere" să re
producă anumite fraze-cheie. să 
sublinieze frecventa anumitor cu
vinte sau figuri de stil, să sta
bilească relații între diferitele 
structuri literare etc. Cu alte cu
vinte, aceste discuri sînt desti

nate să înlocuiască. Intr-o zi, 
edițiile de autori clasici pentru 
uzul elevilor de liceu.

• OGLINDĂ, OGLIN
JOARA MEA I °slinda din 
imagine, realizată de o firmă 
franceză. îndeplinește o dublă 
funcție. Pe de o parte, reflectă, 
firește, imaginea persoanei care 
se privește in ea. iar pe de altă 
parte. îndeplinește și funcția de 
a contribui la... imprimarea unei 
tonalități de bună dispoziție la 
începerea unei noi zile de mun
că. Intr-adevăr. în partea de jos 
a ramei oglinzii este montat un 
casetofon care intră în funcțiune 
imediat ce te apropii de oglindă, 
banda respectivă avind înregis
trat un potpuriu de melodii ve
sele. Rămîne de văzut dacă, in

condițiile multiplelor necazuri 
cotidiene despre care presa oc
cidentală vorbește pe larg, buna 
dispoziție a clienților prezum
tivi ai unei asemenea oglinzi 
depinde numai de atit...

® RĂȘINILE SINTETI
CE Șl STOMATOLOGIA, 
într-un articol consacrat noută
ților în materie de stomatologie, 
sâptăminalul „Paris Match" vor
bește pe larg despre utilizările 
multiple ale rășinilor epoxi in 
tehnica dentară. Aceste rășini pot 
servi la reconstrucția unui dinte 
in caz de fractură, la înlăturarea 
unor defecte inestetice, la mas
carea petelor de nicotină etc. O- 
perația se poate face într-o singu
ră ședință, iar nuanțele coloris- 
tice reproduc aidoma nuanțele 
danturii persoanei respective.



„România, președintele Nicolae Ceaușescu 
acționează cu perseverență pentru continuitatea 
procesului de edificare a unui sistem durabil 

de securitate și cooperare in Europa"
Expunerea reprezentantului tării noastre la reuniunea

MOSCOVA

Tovarășul Leonid llici Brejnev l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României

de la Madrid
MADRID 2 (Agerpres). — Trimisul 

Agerpres Nicolae Chilie transmite : 
în ședința plenară a reuniunii de la 
Madrid a luat cuvîntul reprezentan
tul României, ambasadorul Ion Datcu, 
care a făcut o amplă prezentare a 
modului realist și constructiv in care 
președintele Nicolae Ceaușescu con
cepe asigurarea continuității procesu
lui și urmărilor Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa, a 
acțiunilor și eforturilor perseverente 
ale țării noastre, ale șefului statului 
român pentru atingerea acestui obiec
tiv, pentru transpunerea în viață, 
integrală și consecventă, a Drevede- 
rilor Actului final de la Helsinki.

România, personal președintele 
Nicolae Ceaușescu — a subliniat vor
bitorul — și-au adus de la început 
o contribuție activă și perseverentă la 
elaborarea Actului final și au acțio
nat cu hotărâre pentru a-i conferi 
vitalitate și o valoare de permanentă. 
România a promovat și susținut for
mule clare și precise de natură să 
asigure continuitatea acestui proces. 
Considerăm că este vorba de o pro
blemă de principiu, de fond, căreia 
trebuie să i se acorde toată im
portanța.

Reprezentantul român a insistat 
asupra faptului că aplicarea principii
lor, scopurilor și obiectivelor de marc 
importanță convenite Ia Helsinki ne
cesită o concepție deschisă, de mare 
anvergură asupra cadrului și forme
lor de cooperare și concertare a efor
turilor statelor in vederea transpune
rii lor în viață, in Actul final fiind 
înscrisă clar sarcina fiecărei reuniuni 
de a hotărî modalitățile adecvate 
pentru ținerea de noi reuniuni și 
conferințe.

Vorbitorul a accentuat faptul că 
asemenea obiective de maximă im
portanță, ca adoptarea de măsuri 
efective, pe etape, care să permită 
să se ajungă în final la dezarmarea 
generală și completă, nu pot fi atinse 
fără asigurarea continuității procesu
lui C.S.C.E. Această continuitate re
prezintă pentru România o parte in
tegrantă, inseparabilă și incontesta
bilă a Actului final și, în concepția 
țării noastre, este imposibil să se 
șepare capitolul privind urmările 
instituționale ale conferinței de restul 
Actului final fără ca edificiul aces
tui document să nu fie fundamental 
afectat, fără ca el să nu-și piardă 
echilibrul și chiar rațiunea de a fi.

Vorbitorul a evidențiat apoi că în 
concepția României un element de
finitoriu, remarcabil al procesului 
C.S.C.E. îl constituie faptul că el este 
conceput și situat in afara alianțelor 
militare, în afara «spiritului si poli
ticii de bloc. Fiecare țară, mică sau 
mare, participă direct, in calitate de 
subiect suveran și independent, pe 
baza procedurilor democratice accep
tate prin consens. Această participare 
directă, pe bază de egalitate juridică, 
a fiecărui stat este sigur in avantajul

tuturor țărilor, indiferent de dimen
siunea, puterea, situația geografică, 
sistemul social, apartenența sau 
neapartenența la alianțele militare.

Arătînd că România concepe edi
ficarea securității și dezvoltarea coo
perării europene ca un proces dina
mic, de lungă durată, ca un front 
larg de acțiuni și întîlniri. ca un 
dialog permanent, vorbitorul s-a re
ferit la reuniunile de experti care 
au avut loc la Bonn, Hamburg, 
Montreux și la La Valletta, subliniind 
că concluzia care se degajă din 
această experiență este aceea că ea 
trebuie continuată și aprofundată în 
viitor, intrucît complexitatea proble
melor care se pun in Europa impune 
crearea și menținerea unui cadru per
manent de negocieri pentru înregis
trarea de progrese reale pe calea 
făuririi securității și dezvoltării coo
perării pe continent. O primă ca
tegorie de întîlniri o constituie reu
niunile periodice ale reprezentanților 
statelor participante, cum sînt cele de 
la Belgrad și Madrid, care trebuie să 
aibă loc la intervale de doi-trei ani, 
cu misiunea ca, paralel cu evaluarea 
rezultatelor imediate în îndeplinirea 
angajamentelor asumate, să convină, 
în conformitate cu Actul final, noi 
acțiuni și măsuri vizînd transpunerea 
în viață a prevederilor documentelor 
semnate la Helsinki.

Problemele dezangajării militare 
și dezarmării pe continent reclamă, 
așa cum atestă numeroasele iniția
tive șl propuneri prezentate în ul
timii ani, ca acestea să fie exami
nate intr-un cadru specific, nou, cel 
al unei conferințe pentru dezarmare 
în Europa, ca parte integrantă a oro- 
cesului C.S.C.E. și care să fie subor
donată obiectivului principal — in
staurarea unei securități reale pe 
continent. Vorbitorul a arătat că 
tara noastră se pronunță pentru 
organizarea periodică de noi reu
niuni de experti pe problemele dis
tincte prevăzute în Actul final, în 
scopul examinării de noi forme, mai 
eficace, de cooperare în domenii de 
interes comun, ca energia, schimbu
rile comerciale, formarea de cadre, 
știința și cultura. în context, vorbi
torul a relevat necesitatea creării 
unui organism permanent care să 
permită examinarea propunerilor și 
sugestiilor avansate, a tuturor pro
blemelor ce interesează securitatea 
și cooperarea în Europa ce pot apărea 
în intervalul dintre reuniunile perio
dice ale C.S.C.E., subliniind că evo
luția situației internaționale, influen
ța pe care climatul european o exer
cită asupra raporturilor interstatale 
la scară mondială, ca și dreptul și 
obligația fiecărei țări de a participa 
direct, la nivelul factorilor politici 
de decizie, fac să apară necesitatea 
organizării unei noi conferințe ge- 
neral-europene la nivelul șefilor de 
stat și de guvern. Garanția continui
tății dialogului european, relansarea

și aprofundarea procesului de edifi
care a securității și de dezvoltare a 
cooperării pe continent pot exercita 
o puternică influență, avînd valoare 
de exemplu pentru întreaga lume. 
Ele pot juca un rol stimulator pentru 
tendințele responsabile și pozitive în 
lume și pot să contribuie la deza
morsarea tensiunilor acumulate.

Subliniind importanța principială, 
de prim ordin, pe care țara noastră 
o acordă continuității procesului 
C.S.C.E., vorbitorul a declarat: Con
siderăm că principiul rotației, pentru 
acceptarea căruia România; în co
laborare cu alte țări, a depus efor
turi perseverente, trebuie să fie rigu
ros respectat sub toate aspectele 
sale, inclusiv in fixarea locului reu
niunilor viitoare ale C.S.C.E.

Este bine cunoscut tuturor delega
țiilor și guvernelor țărilor partici
pante, a spus vorbitorul, că Româ
nia a propus organizarea viitoarei 
reuniuni a C.S.C.E. Ia București — 
inițiativă lansată de cel mai autori
zat reprezentant al țării noastre, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și care a 
fost prezentată la actuala reuniune 
în discursul răstit în dezbaterile ge
nerale de ministrul român al aface
rilor externe. Poporul și guvernul 
României sînt convinse că această 
inițiativă, adresată celorlalte 34 de 
state semnatare, se va bucura de un 
sprijin unanim. Vorbitorul a declarat 
în încheiere că speranța țării noas
tre privind aprobarea acestei initia
tive are la bază poziția constructivă 
a României în problema edificării 
unei Europe unite, a păcii, înțelege
rii și securității, eforturile perseve
rente, neobosite ale patriei noastre 
pentru promovarea spiritului de la 
Helsinki, pentru transpunerea inte
grală în viată a prevederilor docu
mentului semnat Ia cel mai înalt ni
vel în capitala finlandeză, indentita- 
tea dintre interesele vitale ale po
porului român și instaurarea unul 
sistem durabil și real de securitate 
în Europa, a unui climat de coope
rare și de independență a fiecărei 
țări de pe continent.

★
în continuarea dezbaterilor, șeful 

delegației Olandei, ambasadorul Van 
Dongen, a pus în evidentă în mod 
deosebit importanta acordată de 
România problemei continuității pro
cesului început la Helsinki, expri- 
mînd deplinul sprijin pentru acest 
concept cunrinzător care stă la baza 
întregii activități a reuniunii de la 
Madrid.

Delegația Olandei, a spus vorbito
rul, a fost ferieită să asculte o de
clarație atît de clară și fără ambi
guități, în legătură cu o problemă de 
importanță primordială cum este cea 
a continuității C.S.C.E., făcută de 
România. El a declarat că progresul 
pe calea destinderii este strins legat 
de asigurarea continuității — fără 
nici o condiție — a procesului C.S.C.E.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Marți, 
2 decembrie, tovarășul Leonid llici 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a pri
mit, la Kremlin, pe tovarășul Stefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, ministrul afacerilor 
externe român a transmis tovarășu

lui L. I. Brejnev din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un salut prietenesc.

Mulțumind cu căldură, tovarășul 
L. I. Brejnev a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut de 
prietenie.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

DAMASC

Președintele Hafez Al-Assad s-a intilnit cu delegația 
cultului musulman din România

DAMASC 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, a primit, la Da
masc, o delegație a cultului musul
man din România, condusă de 
muftiul Iacub Mehmet. Din partea 
populației musulmane din România, 
din partea poporului român au fost 
transmise cele mai călduroase urări 
de pace și prosperitate poporului si
rian prieten.

Președintele Hafez Al-Assad, evo- 
cînd cu satisfacție convorbirile avute 
și înțelegerile convenite cu prilejul

multiplelor întîlniri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a relie
fat că raporturile în plină dezvoltare 
dintre România și Siria au perspec
tive dintre cele mai bune de ampli
ficare, în interesul celor două po
poare prietene, al cauzei generale a 
păcii și cooperării în întreaga lume.

La întîlnire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au participat mi
nistrul cultelor din Siria, Muhamad 
Al Hatib, și ambasadorul român la 
Damasc, Grigore Comartin.

Proiect de document pentru Congresul 
al XXVI-lea al P.C.U.S.

privind dezvoltarea economico-socială a U.R.S.S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Ziarul 

„Pravda" a publicat documentul- 
proiect „Principalele direcții ale dez
voltării economice și sociale a 
U.R.S.S. pe perioada 1981—1985 și 
pînă Ia 1990", elaborat și aprobat de 
C.C. al P.C.U.S., care, după dezba
terea lui \ de către întregul popor 
sovietic, urmează să fie analizat de 
apropiatul Congres al XXVI-lea al 
P.C.U.S. în document se arată că, 
sub conducerea P.C.U.S.. poporul so
vietic a obtinut noi succese în crea
rea bazei tehnico-materiale a comu
nismului și ridicarea bunăstării ma
teriale a oamenilor sovietici, creș
terea venitului national, sporirea 
producției industriale și agricole, 
creșterea productivității muncii.

în cincinalul 1981—1985, se arată 
în documentul-proiect, producția in
dustrială . a U.R.S.S. va crește cu 
26—28 la sută, între care cea a mij
loacelor de producție cu 26—28 la 
sută, iar volumul producției bunuri
lor de larg consum cu 27—29 la sută, 
în agricultură, ritmul mediu anual 
de creștere a producției va fi de 
12—14 la sută. ‘Veniturile reale ale 
populației vor înregistra în viitorul 
cincinal o creștere de 16—18 la sută.

Noul plan cincinal (1981—1985) se 
caracterizează printr-o și mai mare 
amploare a construcției economice, 
culturale și sociale, prin creșterea 
producției sociale și sporirea eficien
tei întregii activități economice.

„Rolul culturii in dezvoltarea omului 
și a societății" 

Consfătafre-dezbatere la Sofia
SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia 

au început lucrările consfătuirii-dez- 
batere cu tema „Rolul culturii in 
dezvoltarea omului și a societății", 
la care participă miniștri ai culturii, 
reprezentanți ai vieții cultural-artis- 
tice din țări europene, africane, asia
tice și latino-americane, precum și 
reprezentanți ai unor organizații in
ternaționale.

Delegația țării noastre este condu

să de tovarășa Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, care in cuvîntul său 
relevînd înflorirea pe care au cunos
cut-o cultura și arta in anii socia
lismului în țara noastră, afirmarea 
sa în lume și participarea activă la 
schimbul internațional" de valori spi
rituale, a înfățișat conceptele Româ
niei în problematica abordată în ca
drul dezbaterilor.

Interzicerea activității 
politice în Uruguay

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
Guvernul Uruguayan â interzis din 
nou orice activitate politică, in urma 
respingerii proiectului de constituție 
in cadrul referendumului desfășurat 
duminică, informează agenția France 
Presse. citind surse din Montevideo. 
Pe de altă parte, potrivit unei dispo
ziții oficiale, presa nu va avea drep
tul să publice comentarii pe margi
nea rezultatului referendumului, re
levă France Presse.

PREOCUPĂRI
• PERU. Compania națională „E- 

lectroperu" a trecut la aplicarea in 
practică a programelor de extindere 
a rețelelor electrice și de sporire a 
producției de electricitate în diferite 
zone ale țării. Investițiile pentru re
alizarea acestor obiective se ridică la 
aproximativ 135 milioane dolari.

• SPANIA face eforturi pentru 
sporirea producției de cărbune în ve
derea reducerii dependenței de petro
lul importat. Planul energetic națio
nal spaniol acordă un loc important 
cărbunelui între resursele de energie 
ale țării. Recent, întreprinderea na
țională de cercetări miniere (ADARO) 
a anunțat descoperirea a două im
portante zăcăminte de cărbune în re
giunea Granada, în zonele Srenas del 
Rey și Padul. Aceste două zăcăminte 
au peste 100 milioane tone de căr
bune și urmează să intre in exploa
tare la sfîrșitul lui 1983, cu o produc
ție anuală de 3 milioane tone.

• ARABIA ȘAUDITA a elaborat 
un program de pap tare și prelucrare 
a gazelor de sondă de la exploatările 
sale petroliere, pentru a le valorifica 
la consumul intern și la export. Pro
gramul, care urmează să fie realizat 
pinâ în 1982, prevede investiții de 15 
miliarde dolari în scopul captării și 
prelucrării a aproximativ 3,4 miliar-

ENERGETICE
de de picioare cubice de gaz pe zi. 
între altele, se preconizează con
struirea a 30 de unități de separare 
a gazelor de sondă in metan, etan; 
sulf și gaze petroliere lichefiate, care 
vor asigura o producție zilnică de 2 
miliarde picioare cubice de etan, 
375 000 picioare cubice de metan, 
300 000 barili de gaze petroliere li
chefiate și 3 700 tone de sulf.

• JAPONIA. Ministerul Comerțu
lui Internațional și al Industriei, 
precum și Agenția pentru resurse și 
energie din Japonia au lansat un 
program comun privind utilizarea 
biomasei ca sursă de combustibil. în 
prezent se studiază posibilitățile de 
utilizare a deșeurilor de la decorti- 
carea orezului pentru a se produce 
alcool prin fermentație, experiențe 
practice desfășurîndu-se la mai 
multe ferme agricole. Se apreciază 
că prin utilizarea alcoolului în a- 
mestec cu carburanții petrolieri s-ar 
reduce considerabil costul transpor
tului. în Japonia se aruncă anual 
2,5 milioane tone de asemenea de
șeuri, care, transformate in alcool, 
ar produce 550 000 kilolitri de com
bustibil, ceea ce echivalează, potri
vit estimărilor specialiștilor niponi, 
cu doi la sută din cantitatea de ben
zină consumată anual în această 
țară.

Pe calea rodnică a dezvoltării colaborării 
multilaterale româno-chineze

Tradiționalele legături ramâno-chi- 
neze de prietenie, solidaritate și co
laborare, care se înscriu in politica 
consecventă a partidului și statului 
nostru de dezvoltare a relațiilor cu 
toate statele socialiste, au cunoscut 
un nou moment semnificativ prin 
amplul dialog desfășurat în cursul 
săptămînii trecute, la Beijing, la ni
velul șefilor de guverne. Vizita ofi
cială de prietenie efectuată in R.P. 
Chineză de primul ministru al gu
vernului român, tovarășul Ilie Ver- 
deț, la invitația premierului Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, Zhao 
Ziyang, desfășurată într-o atmosferă 
prietenească, de stimă și înțelegere, 
s-a încheiat cu rezultate rodnice, de 
natură să contribuie la dezvoltarea 
continuă a conlucrării dintre Româ
nia și R. P. Chineză pe multiple pla
nuri ale construcției socialiste — re
zultate care au fost aprobate de că
tre Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. in ședința sa de ieri.

Convorbirile de la Beijing au re
liefat impulsul hotărîtor pe care l-au 
dat în evoluția mereu ascendentă a 
acestor relații — întemeiate pe în
credere și respect reciproc, pe egali
tate și întrajutorare tovărășească — 
întilnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Hua Guofeng, hotăririle și în
țelegerile convenite cu aceste prile
juri deschizînd largi orizonturi cola
borării româno-chineze în toate do
meniile de interes comun. Cu preg
nantă s-a subliniat de către cei doi 
premieri faptul că relațiile econo
mice româno-chineze au înregistrat 
un salt calitativ, îndeosebi după în
tîlnirile la nivel înalt din anul 1978, 
fiind puternic stimulate de Acordul 
de colaborare economică și tehnică 
pe termen lung, semnat la cel mai 
înalt nivel, cit și de celelalte conven
ții și înțelegeri adoptate cu aoeste 
prilejuri.

Documentele adoptate în urmă cu 
mal bine de 2 ani au deschis calea 
promovării unor noi forme de cola
borare economică. reciproc avan
tajoasă — realizarea prin eforturi

comune a unor importante obiective 
industriale, cooperarea în producție, 
extinderea colaborării în domeniul 
cercetării științifice șl tehnologice.

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu președintelui Co
mitetului Central al P.C. Chinez. Hua 
Guofeng, înmînat de către tovarășul 
Ilie Verdet, și răspunsul adresat se
cretarului general al partidului nos
tru au evidențiat satisfacția fată de 
bunele relații dintre cele două par
tide, țări și popoare, dorința comună 
de a da noi dimensiuni colaborării 
lor prietenești în toate domeniile — 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural — de a continua dialogul 
politic, de a intensifica schimbul de 
experiență în edificarea noii socie
tăți.

Semnificativ pentru cursul mereu 
ascendent al relațiilor economice ro
mâno-chineze, așa cum s-a subliniat 
și cu prilejul actualelor convorbiri, 
este faptul că, numai în ultimii trei 
ani, volumul schimburilor comerciale 
aproape s-a dublat. De asemenea, in 
această scurtă perioadă de timp au 
fost convenite și s-au realizat cu suc
ces importante acțiuni de cooperare 
în producție, cît și în cercetarea 
științifică și tehnologică.

în cursul vizitei, gazdele au rele
vat cu deplină satisfacție faptul că 
și-a început activitatea, cu bune re
zultate. linia de montaj de autoca
mioane din orașul Jinan, realizată în 
cooperare cu tara noastră, fiind pusă 
în funcțiune cu participarea munci
torilor și specialiștilor brașoveni, care 
în prezent lucrează • cot la cot cu 
muncitorii și specialiștii chinezi pen
tru atingerea parametrilor proiectați. 
De asemenea, Ia Zunyi a intrat în 
producție o linie de montat tractoa
re, realizată în cooperare tot cu con
structorii de mașini brașoveni, la 
Zhenjian se află în curs de defini
tivare linia de montaj a autofrigo- 
rificelor, iar la Huai Hai se desfă
șoară ample lucrări pentru construi
rea, în colaborare cu România, a 
unei mari fabrici de ciment. Nume

roase alte lucrări sînt în curs de rea
lizare și in domeniul minier, al chi
miei ' și petrochimiei, industriei de 
medicamente, industriei alimentare, 
cît și pe planul cercetării științifice 
și tehnologice. ,

Fără îndoială, potențialul economic, 
științific și tehnic însemnat de care 
dispun în prezent țările noastre, pro
gramele de dezvoltare a economii
lor naționale preconizate pentru anii 
următori, experiența dobîndită în ra
porturile de conlucrare statornicite 
între unități și specialiștii din cele 
două țări asigură premise trainice, 
dințre cele mai favorabile, pentru 
lărgirea în continuare a relațiilor 
economice româno-chineze.

în condițiile în care conjunctura 
economică mondială se află într-o 
continuă deteriorare, creînd greutăți 
în desfășurarea colaborării econo
mice internaționale. se impune cu 
atît mai mult ca țările socialiste'să 
intensifice cooperarea economică și 
tehnico-științifică reciproc avantajoa
să, pentru a putea soluționa cu suc
ces problemele dezvoltării econo- 
mico-sociale care le preocupă. în 
acest sens, în cadrul actualelor con
vorbiri s-a convenit perfectarea unor 
acțiuni de colaborare, de interes ma
jor, în ansamblul realizării planuri
lor de dezvoltare ale fiecărei țări. 
Astfel, s-au avut în vedere dezvol
tarea și adîncirea colaborării pe ter
men lung, cu precădere în domeniul 
energetic, al construcției de mașini, 
electrotehnicii și electronicii, in
dustriei chimice și petrochimice, pre
cum și al materialelor de construcții, 
industriei alimentare și agriculturii.

Cu același interes a fost abordată 
și problema extinderii în continuare 
a schimburilor în domeniul culturii, 
artei. învătămîntului, informațiilor si 
presei, a tuturor modalităților de 
conlucrare ce pot contribui la mai 
buna cunoaștere reciprocă și apropie
rea dintre poporul român și poporul 
chinez.

Trecînd în revistă ansamblul rela
țiilor bilaterale, recentul dialog ro-

mâno-chinez a prilejuit, în același 
timp, un schimb de păreri cu privire 
la unele probleme ale situației inter
naționale, punîndu-se în evidență in
teresul profund al României și R. P. 
Chineze pentru instaurarea în lume 
a unui climat trainic de pace, con
diție vitală pentru edificarea noii 
orânduiri în cele două țări. Tocmai 
din perspectiva acestui interes ma
jor comun s-a reafirmat voința ce
lor două partide și țări de a intensi
fica conlucrarea lor pe arena inter
națională, pentru a-și spori astfel 
contribuția la soluționarea justă. în 
interesul tuturor popoarelor, a pro
blemelor de care depind pacea, co
laborarea internațională, eradicarea 
subdezvoltării, făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

A fost evidențiată, totodată, cu 
acest prilej, necesitatea ca relațiile 
dintre toate statele lumii să fie în
temeiate statornic pe principiile res
pectării independenței și suveranită
ții1 naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, pe 
temeiul dreptului inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec din 
afară.

La încheierea convorbirilor oficiale, 
tovarășul Ilie Verdet a -adresat pre
mierului Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze invitația 
de a face o vizită în țara noastră. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Rezultatele fructuoase ale convor
birilor de la Beijing. înțelegerile la 
care s-a ajuns exprimă hotărîrea am
belor țări de a acționa pentru ca re
lațiile de prietenie, solidaritate și 
colaborare româno-chineze să înregis
treze noi progrese, spre binele am
belor popoare, al cauzei socialismu
lui, păcii, independentei și colaboră
rii internaționale.

Ioan ERHAN

PRETORIA

Măsuri de represiune 
împotriva patrioților 

sud-africani
LUSAKA 2 (Agerpres). — Zambia 

denunță sentințele de condamnare la 
moarte pronunțate de un tribunal 
rasist de la Pretoria împotriva a trei 
membri ai Congresului National 
African (A.N.C.) și condamnarea la 
închisoare pe diferite termene de 
pînă la 20 de ani a altor șase com
batanți ai A.N.C. — se arată într-o 
declarație difuzată de agenția zam- 
biană de presă, Z.A.N.A. Sentințele 
în procesul intentat patrioților sud- 
africani au fost pronunțate săptă- 
mîna trecută, în spiritul legilor ra
siste instituite de Pretoria.

Șomajul - preocupare 
primordială în țările C.E.E.

LUXEMBURG 2 (Agerpres). — La 
Luxemburg s-au încheiat lucrările 
de două zile ale reuniunii la nivel 
înalt a C.E.E. Pentru prima dată, la 
o asemenea reuniune a participat un 
reprezentant al Greciei, țară pare va 
deveni membru cu drepturi depline 
al Pieței comune, cu începere de la 
1 ianuarie 1981.

Un comunicat dat publicității la 
încheierea reuniunii apreciază că 
perspectivele economiei vest-europe- 
ne n-au generat niciodată atîtea mo
tive de îngrijorare. Șefii de stat și 
de guvern ai C.E.E. au apreciat că 
această situație se explică, în pri
mul rind, prin mărirea prețului pe
trolului și creșterea rapidă a șoma
jului, acesta din urmă cuprinz'ind, în 
prezent, aproape 7 milioane de per
soane din țările Pieței comune. Re
uniunea s-a pronunțat pentru „un 
efort deosebit" în favoarea tinerilor 
care caută un loc de muncă. S-a 
hotărât să fie convocat un consiliu 
ministerial special consacrat proble
melor șomajului.

In urma protestelor exprimate de populația orașului Wiesbaden (R.F.G.), co- 
mercianții de arme au renunțat să mai organizeze tîrgul de armament - 
MEDE. In sprijinul acestei acțiuni au fost inițiate demonstrații ale partiza
nilor păcii la care au participat și cunoscute personalități ale vieții publice, 

ca, de pildă, pastorul Martin NiemOller

HILE DE PRESA
pe scurt

CONVORBIRI BULGARO-YE- 
MENITE. In comunicatul privind 
convorbirile purtate Ia Aden de Aii 
Nasser Mohammed, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Socialist 
Yemenit, președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului, 
prim-ministru al R. D. P. Yemen, 
și Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, se relevă că părțile au acor
dat o atenție deosebită discutării 
problemelor legate de dezvoltarea 
colaborării bilaterale pe diferite 
planuri. Au fost semnate un proto
col cu privire la lărgirea colaboră
rii bilaterale, un plan de colaborare 
între P. C. Bulgar și P. S. Yemenit, 
un protocol privind schimburile de 
mărfuri pe anul 1981 și alte docu
mente. Au fost discutate, de ase
menea, probleme Internationale de 
interes comun.

MITING LA VIENTIANE. Cu 
ocazia celei de-a V-a aniversări a 
proclamării R.D.P. Laos, la Vien
tiane a avut loc, la 2 decembrie, un 
miting la care au luat parte peste 
200 000 de persoane- Au luat cuvîn
tul Sufanuvong. președintele R.D.P. 
Laos, președintele Adunării Popu
lare Supreme, și Kaysone Phomvi- 
hane, secretar general al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Laotian. prim-ministru al R.D.P. 
Laos. Mitingul a fost urmat de o 
paradă militară și de demonstrația 
oamenilor muncii.

C.C. AL P.C. PORTUGHEZ a 
hotărît să retragă candidatura, la 
alegerile prezidențiale de la 7 de
cembrie; a lui Carlos Brito, membru 
al Comisiei Politice a C.C. al P.C.P., 
și să lanseze electoratului apelul de 
a-și da votul pentru generalul 
Ramalho Eanes, actualul șef al sta
tului.

LA BURSA NEW-YORKEZA, 
cursul acțiunilor a înregistrat im
portante scăderi, indicele Dow 
Jones (media cursului acțiunilor 
principalelor 30 de companii ame
ricane) redueîndu-se cu 23,89 puncte 
(cel mai important declin din ulti
mele 13 luni). Agenția A.P. infor
mează că 80 la sută dintre acțiuni 
au fost cotate în scădere.

„ZILELE MUZICII ROMANEȘTI-, 
care se desfășoară in R. P. Bui I 
ria, au fost inaugurate cu un < 
cert. Orchestra simfonica a o- i 
televiziunii bulgare, sub 2 eta | 
dirijorului Ion Baciu, a inte etat 
lucrări de George Enescu, Dt nitru [ 
Bughici și Johannes Brahms, so
list fiind violonistul Daniel Pod- 1 
lovschi. La 2 decembrie a avut loc . 
deschiderea Decadei discului româ
nesc in R.P. Bulgaria.

VOT STRINS IN PARLAMEN- 1 
TUL ISRAELIAN. Guvernul pre- | 
mierului israelian, Menahem Begin, 
a obținut cu dificultate aprobarea i 
parlamentului pentru o serie de 
amendamente la legislația care re- ' 
glementează sistemul medical, re- 
latează agenția U.P.I. Votul Knesse- 
tului a fost de 57 voturi pentru și | 
53 contra. Agenția subliniază că. în 
cazul eșecului trecerii prin paria- I 
rnent a acestor amendamente, cei 
patru miniștri din actualul cabinet 
Begin membri ai Partidului Agudat i 
Israel ar. fi părăsit coaliția guver
namentală. O asemenea evoluție, I 
precizează U.P.I., ar fi dus la de
misia premierului Begin și orga- I 
nizar'ea de alegeri anticipate, întru- | 
cît cabinetul ar fi fost pus in mi
noritate în parlament. j

VIZITA IN PAKISTAN. Cornu- I 
nicatul comun dat publicității la în- . 
cheierea vizitei întreprinse în Pa- I 
kistan de președintele Indoneziei, | 
Suharto, relevă că șefii de stat ai 
celor două țări s-au pronunțat pen- I 
tru o amplă cooperare in cadrul I 
mișcării de nealiniere. Ei au res- 1 
pins orice încercare de a abate mls- ■ 
carea de la principiile și obiecti
vele sale fundamentale.

INSTITUTUL DE FIZICA A PA- I 
MÎNTULUI DIN STRASBOURG a | 
anunțat că în sud-estul Franței 
s-au produs mai multe seisme, I 
dintre care cel mai puternic a avut | 
amplitudinea de 4,5 grade pe sca
ra Richter. Epicentrul seismelor s-a I 
situat la nord de lacul Chambery. I 
Cutremurele au fost resimțite și în 
Elveția,

Concurențâ pe autostrada
O nouă fază a contradicțiilor comerciale 

dintre Japonia și Europa occidentală în domenr 
construcțiilor de automobile

„Automobilul intr-un raliu palpi
tant" ; „Japonezii apasă pe accele
rație" ; „Vest-europenii in pierdere 
de viteză"... Sînt numai cîteva din 
titlurile apărute în ultima vreme în 
presa occidentală, care conturează 
o atmosferă tipică unui veritabil 
război comercial între producătorii 
de automobile din Europa occiden
tală, Japonia și S U.A. în ultimele 
zile, la Tokio, a eșuat o tentativă 
de „armistițiu" între conducătorii 
marilor firme din țările vest-euro- 
pene — FIAT, Volkswagen, British 
Leyland . Ltd, Renault, Peugeot, 
Alfa Romeo, Volvo, pe .de-o parte, 
și din Japonia — Nissan. Toyota. 
Honda, Toyo Kogyo, Mitsubishi 
Motors, pe de altă parte.

„Războiul automobilelor" s-a în
tețit in urma penetrației masive a 
autoturismelor nipone pe piața 
vest-europeană, exporturile Japo
niei sporind în statele C.E.E. cu 
aproape 25 la sută în acest an fată 
de anul trecut. Numai în luna sep
tembrie, Japonia a vindut în Europa 
peste 107 000 de mașini, reușind să 
dețină 12 la sută din vînzărjle 
anuale de automobile în R.F. Ger
mania și 15—30 la sută din vînză- 
rile în Marea Britanie, Belgia și 
Danemarca. Tendința unor expor
turi „torențiale" de automobile 
„made in Japan" a devenit o gravă 
amenințare, inclusiv pe piețele ita
liană și franceză, dat fiind că fir
mele din țările respective vînd în 
străinătate peste jumătate din pro
ducția lor. In schimb, importurile 
de mașini străine in Japonia au 
scăzut continuu, cifrîndu-se în oc
tombrie la numai... 2 747 de autotu
risme I

Acest puternic dezechilibru este 
determinat — potrivit aprecierii 
specialiștilor — în primul rând de 
diferențele dintre condițiile exis
tente pe plan social, care asigură 
o productivitate și rentabilitate su
perioare în Japonia fată de Europa. 
Producătorii vest-europeni își acuză 
partenerii niponi că ar practica „o 
concurentă neloială" din punct de 
vedere comercial, agravînd dificul
tățile economice din Europa occi
dentală. Ca urmare, la reuniunea 
de la Tokio a marilor firme s-a ce
rut limitarea exporturilor nipone.

„Dezechilibrul comercial trebuie 
rectificat printr-o creștere a expor
turilor vest-europene către Japo
nia, iar, in acest scop, întreprinde
rile europene trebuie să depună mai 
multe eforturi- — a sunat răspunsul 
ministrului de externe nipon, Ma

sayoshi Ito. Intervenția unei înalte 
oficialități politico-diplomatice ni
pone intr-o chestiune de ordin pur 
comercial a fost apreciată de presa 
vest-europeană ca fiind de natură 
șă agraveze tensiunea comercială 
dintre Japonia si „cei nouă". Sub 
titlul semnificativ 1 „Japonezii au 
răspuns NU Europei", ziarul francez 
„LE FIGARO" scrie: „Călătoria la 
Tokio a președinților marilor firme 
ale automobilului european nu a 
servit practic la nimic. Este evident 
că afacerea nu se va opri aici. In 
fața ofensivei industriașilor niponi, 
a venit ora cea mare pentru 
Europa de a se organiza. Ne aflăm 
in război, deci trebuie să știm 
să ducem acest război". în cursul 
unei conferințe de presă la în
cheierea reuniunii amintite din 
capitala japoneză, directorul gene
ral al firmei italiene ..FIAT", Um
berto Agnelli, a avertizat, in nu
mele „celor nouă", că dacă Japonia 
jiu va hotărî ea însăși să-și reducă 
exporturile în Europa occidentală, 
„problema va îmbrăca un aspect 
politic, riscind să ducă la închiderea 
totală pentru niponi a pieței conti
nentului".

Tensiunea a atins cote înalte și 
în relațiile comerciale dintre Japo
nia și Statele Unite. Plata ameri
cană a automobilului este dominată 
in proporție de 22 la sută de către 
producția japoneză, in timp ce fir
melor similare din Europa nu le 
revine o pondere mai mare de 6 
la sută.

în confruntare cu această con
junctură. presiunile pentru adop
tarea unor măsuri protecționiste in 
S.U.A. sînt tot mai puternice, cu 
atit mai mult cu cît „armata" celor 
200 000 de șomeri din industria a- 
mericană a automobilelor menține 
un climat social încins.

Așadar, o nouă răbufnire în in
teriorul tradiționalului „triunghi al 
divergențelor" în domeniul comer
țului, care evidențiază înăsprirea 
concurenței și fricțiunilor pe tere
nul exploziv al fenomenelor de 
criză și recesiune economică din ță
rile capitaliste. Observatorii de pre
să relevă, in acest context, riscurile 
opțiunilor in unele țări pentru po
litici protectioniste. de restrîngere 
a activității în acest sector (cu con
secința imediată a sporirii numă
rului de șomeri), fapt de natură să 
antreneze "o „iarnă fierbinte" pe 
plan social.

Viorel POPESCU
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