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BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU
SĂLAJ:

Importante sporuri 
de producție

Oamenii muncii de pe plat
forma industrială a municipiului 
Zalău depun eforturi susținute 
pentru a-și onora cu cinste an
gajamentele asumate in între
cerea socialistă. Pînă în prezent, 
la întreprinderea de conductori 
electrici emailați valoarea pro
ducției realizate peste prevede
rile cincinalului se ridică la 1.3 
miliarde lei, iar hotărârea colec
tivului este ca, la 31 decembrie, 
depășirile să însumeze mai mult 
de un miliard și jumătate lei.

Sporuri de producție însem
nate obține și colectivul între
prinderii de armături industria
le din fontă și oțel, la această 
dată ele atingind suma de 900 
milioane lei, urmlnd că, pînă la 
finele anului, planul cincinal să 
fie depășit cu cel puțin un mi
liard lei. (loan Mureșan).

HUNEDOARA:
Livrări suplimentare 

la export
După 11 luni de activitate din 

acest an, colectivele întreprin
derilor hunedorene care produc 
și pentru export raportează de
pășirea planului cu aproape 50 
milioane lei valută. Acest succes 
se datorează preocupărilor sus
ținute pentru încheierea din 
timp a contractelor economice, 
lărgirea gamei sortimentale ce 
se oferă pentru piața externă, 
îmbunătățirea calității produse
lor și onorarea la termen a tu
turor contractelor încheiate. 
Pînă la sfirșitul acestui an, în
treprinderile din județul Hune
doara vor realiza, peste preve
derile actualului plan cincinal, 
produse pentru export în va
loare de peste 100 milioane lei 
valută. (Sabin Cerbu).

BÎRLAD :
Prin valorificarea 

superioară 
a materialelor

O direcție principală de acțiune pentru sporirea

producției in fiecare întreprindere

FOLOSIREA DEPLINĂ
A MAȘINILOR Șl UTILAJELOR

Pentru realizarea cu succes a sar
cinilor de plan in acest trimestru de
cisiv al cincinalului, ca și în anul 
1981 si in viitorul cincinal, dispunem 
de o puternică bază tehnică, de ma
șini, utilaje și instalații moderne, al 
căror potențial productiv se cere folo
sit pe deplin. Constatăm cu justificată 
mindrie patriotică că, dacă in anul 1950 
volumul total al fondurilor fixe in 
economia națională a reprezentat cu 
puțin peste 300 miliarde lei, in anul
1980 a ajuns Ia 1 950 miliarde lei. 
Numai in acest cincinal zestrea teh
nică a unităților noastre a sporit cu 
700 de miliarde lei ; peste 40 la 
sută din fondurile fixe existente 
astăzi in economie au fost create in 
ultimii cinei ani, Sînt argumente 
grăitoare ale forței și caracterului 
modern al mijloacelor fixe de care 
dispunem, realizate printr-un im
presionant efort de investiții.

Și in anul 1981, ca și în viitorul 
cincinal va continua procesul de dez
voltare și modernizare a bazei teh
nice a economiei noastre. Numai in
1981 vor fi puse in funcțiune 
750 de obiective industriale și agro
zootehnice importante. Din totalul 
fondurilor fixe ce vor fi create in 
viitorul cincinal, circa 77 la sută vor 
lărgi zestrea tehnică a ramurilor 
producției materiale, iar circa 23 la 
sută baza tehnico-materială a acti
vităților social-culturale. Valoarea 
fondurilor fixe productive ce va re
veni în anul 1985 pe o persoană o- 
cupată in sfera producției materiale 
va spori cu 45 la sută față de anul 
1980, evidențiind procesul mereu 
continuu de ridicare accelerată a ni

velului înzestrării tehnice a muncii. 
Se cuvine evidențiat că laturile ca
litative ale procesului de amplifi
care a bazei tehnice a producției 
vor fi puternic accentuate prin in
tensificarea dotării cu mașini și uti
laje de înaltă performanță și a pro
cesului de integrare progresivă a me
canicii fine, a electronicii și tehnicii 
de calcul in structura mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor cu care va fi 
înzestrată economia națională. In 
acest cadru, un accent deosebit se vă 
pune pe crearea și folosirea în pro
ducție a unor tipuri de mașini-unel- 
te de mare productivitate, multiope- 
raționale, utilate cu magazii de scule, 
agregate cu viteze sporite, de înaltă 
precizie și nivel ridicat de automa
tizare.

Amplul proces de introducere pe 
scară largă a progresului tehnic și 
tehnologic în toate sectoarele de acti
vitate are drept obiectiv final crește
rea, continuă a venitului național, con
diție fundamentală pentru dezvoltarea 
multilaterală a societății noastre so
cialiste. Fiecare mașină, fiecare uti
laj, fiecare instalație și fiecare teh
nologie nouă va fi introdusă in 
producție pornindu-se de la necesi
tatea de a se obține performanțe 
calitative care pot fi comparate cu 
cele mai avansate realizări dobîndi- 
te pe plan mondial in domeniul res
pectiv. Eficiența globală a fonduri
lor fixe este reliefată sintetic de a-, 
portul pe care-1 vor da în 1985 
principalele ramuri ale producției 
materiale la formarea venitului, na
țional, comparativ cu partea ce le 
revine in totalitatea fondurilor fixe

PR IM IRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Participanții la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor

apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Colectivul întreprinderii da 
elemente pneumatice și aparate 
de măsură Birlad obține im
portante sporuri de producție 
fizică prin valorificarea supe
rioară a materiei prime și ma
terialelor. Totodată, pe baza 
asimilării de noi produse, re- 
proiectării unora dintre produ
sele aflate în fabricație și in
troducerii de tehnologii mo
derne, cheltuielile materiale au 
scăzut simțitor. In perioada 
care a trecut din acest an. chel
tuielile materiale au scăzut cu 
2,3 lei. iar cele totale cu 4,1 lei 
la 1 000 lei producție marfă, 
față de nivelul planificat. Prin 
valorificarea superioară a re
surselor materiale, colectivul 
ir -eprinderii va realiza peste 
n. cvederile actualului plan cin
cinal o producție industrială în 
valoare de peste 80 milioane 
lei, ceea ce înseamnă 1 200 tra- 
ductoare, 1 300 aparate de pa
nou. 12 000 relee de tempori
zare, 25 agregate de preparat 
aer industrial și altele. (Cră
ciun Lăluci). „Industria sirmei" din Cimpia Turzii : Un nou lot de produse pregătit să Fie 

trimis beneficiarilor

productive. Bunăoară, în 1985 indus
tria va deține 62 la sută din totalul 
fondurilor fixe productive și va 
contribui la formarea venitului na
țional cu aproape 65 la sută. Pentru 
aceasta însă se impune ca pe lingă 
efortul de lărgire și modernizare a 
fondurilor fixe, pretutindeni, în fie
care întreprindere, să se acorde o a- 
tenție maximă folosirii depline a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor, in 
strinsă legătură cu cerințele majore 
ale economiei.

Utilizarea cu maximum de randa
ment a tuturor capacităților de pro
ducție, lichidarea cu hotărîre a si
tuației in care se mal găsesc o serie 
de capacități care nu funcționează 
la parametrii nominali și nu reali
zează indicatorii de producție stabi
liți prin plan constituie un impera
tiv al etapei pe care o parcurge 
acum economia noastră, o compo
nentă esențială a efortului îndreptat 
spre consolidarea realizărilor obți
nute în dezvoltarea economiei. O 
atenție mult sporită solicită, în acest 
sens, buna întreținere, funcționare și 
exploatare a tuturor utilajelor și in
stalațiilor, evitarea avariilor, acci
dentelor șl întreruperilor în folosi
rea unor mașini și utilaje, întărirea 
ordinii și disciplinei, adîncirea coo
perării în producție, policalificarea 
cadrelor tehnice și a muncitorilor.

Subliniind importanța acestor pro
bleme și prefigurînd evoluția facto
rilor de sporire a volumului pro
ducției industriale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu preciza că „dacă vom or
ganiza bino activitatea pentru 
folosirea integrală a utilajelor, pu- 
nind capăt întreruperilor nejustifica
te. asigurînd buna lor întreținere — 
șf trebuie să Acționăm Iii această di
recție — într-o perioadă relativ 
scurtă am putea realiza ușor, cu ac
tualele mijloace, dublarea producției 
industriale". Iar referindu-se la pla
nul pe anul 1981, secretarul general 
al partidului sublinia că „Numai 
dacă am asigura funcționarea de
plină a capacităților existente la 
toate instalațiile, utilajele și mașinile,

Barbu Gh. PETRESCU 
director general adj’unct 
al Institutului central 
de cercetări economice

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE: 
Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate condu
cerii partidului ; Faptul 
divers ; Colocviile „Scîn- 
teii" ; Cartea ; Sport ; 
Răsfoind presa străină ;

De pretutindeni

Prald — nici o tangentă 
Ia sare. Așadar, nici un 
cuvint despre sare. Chiar 
dacă de cele mal multe 
ori. chiar dacă de regulă 
cele două nume — Praid 
și sare — nu pot fi ima
ginate despărțite, nu se 
pot rosti unul fără celălalt, 
sarea dăinuind din epoci 
străvechi, iar Praidul da- 
torindu-și existența însăși 
acestei dăinuiri.

Deci, ce se mai află la 
Praid. în afară de sare ? 
Multe se află la Praid. 
multe și mărunte, cum zice 
proverbul, și mai mari, și 
mai mici, și mai importan
te, și mai aminate, ca-n 
orice gospodărie. Dar ca-n 
fiecare loc din patrie, și 
la Praid se află mai ales 
oameni. De aceea, zicînd 
nici o tangentă la sare, 
vreau să spun, de fapt, 
toate secantele la om. la 
inima lui. O asemenea ini
mă. pătrunsă de dragostea 
locului și grija pentru pro
pășirea lui. este cea a pri
marului Gavril Vacar, 
chiar dacă și el, la început 
de discuție, crede că este 
nimerit să vorbească, fie 
și în numai cîteva cuvinte, 
despre sare. Șl chiar o face, 
cu argumente vechi, stră
vechi. Cu insuși numele a 
două sate, apartinind co
munei — Ocna de Sus șl 
Ocna de Jos (Bekasul a 
apărut mai tîrziu. mult 
mai tîrziu. un cătun, aflat 
acum în dezafectare). In 
memorie și in faptă există 
și aici un drum al sării, 
statornicit pe vremea ro
manilor. care traversa 
Transilvania și se întilnea, 
se întretăia desigur cu dru
mul aurului, cel coborîtor 
dinspre Zlatna și Abrud, 
pe Valea Arieșulul și Am- 
poiului.

Dar primarul revine

brusc din amintire șl, tre- 
cînd in... spațiul dulce al... 
lipsei de sare. îmi oferă 
cîteva adrese, care de care 
mai ispititoare : „Mai întii, 
aș zice, C.A.P.-ul, are re
zultate bune, sau asociația 
intercooperatistă ; ori sta
ția de captare a apei — 
construcție modernă, ca o 
bijuterie — districtul dru
mului național sau coopera
ția de consum, complexul

și colegul său Rezi Iosif 
— ambii tineri, blonzi și 
gravi — discută af erați 
despre recolta acestui an. 
despre măsuri ce mai tre
buie întreprinse pentru 
sporirea ei. Mă pun in 
temă șl pe mine : „Vedeți, 
la specificul locului nos
tru. cu un relief colinar- 
muntos. dacă nu stai me
reu cu ochiul pe timp și 
mina pe unealtă, nu prea ai

2 000 de hectare de finețe 
au fost ridicate la „etajul" 
științei, fiind tratate cu 
aceeași pricepere și răs
pundere, precum griul și 
porumbul îrj cîmple.

...Nici o tangentă la sare, 
toate secantele la inima 
omului, la mintea și sufle
tul său. Iar mintea și ini
ma omului, unde se înno
bilează mintea și inima 
omului, dacă nu tn spațiul

La Praid, despre 
pîine și sare

de prestări servicii, unde 
se muncește de 41 milioa
ne lei pe an ; vai. dar am 
uitat școala, căminul cul
tural, muzeul, galeria de 
artă, clubul tineretului ; 
sau poate vreți să faceți 
un popas la complexul tu
ristic ori intr-un bloc nou, 
l-am dat de-o lună in fo
losință ; ori. de ce nu, să 
vă opriți puțin la brutărie 
— are ea 12 ani vechime, 
dar tot tinără rămîne, ca 
pîinea".

Mărturisesc, eram tentat 
să fac primul drum la bru
tărie, să stărui in preajma 
tinereții pîinii, a miresmei 
sale pure și proaspete, îm- 
prospătătoare. Dar mi-a 
ieșit înainte firma coope
rativei agricole de produc
ție, și cum între pîine și 
muncă nu există distanță, 
l-am trecut pragul. Ingi- 
nerul-șef, Kozma Zoltan,

ce pune în hambar". Rețin 
astfel, intre alte griji, plă- 
nuirea lor de-a trece la 
desecarea a trei sute de 
hectare de mlaștină, pentru 
a fi transformate în arabil 
și cultivate cu grîu, care 
de-a lungul Tîrnavei Mici 
saltă la o producție de 
3 000 kg. la hectar. Porum
bul, cu porumbul este o 
poveste mai complicată. 
Datorită climei nefavora
bile, sînt ani cînd poruțn- 
bul intră în iarnă cu boabe 
de lapte, oricît ai lucra pă- 
mîntul și-ai folosi hibrizii 
timpurii. De aceea, coope
ratorii s-au axat pe creș
terea animalelor, in mod 
deosebit a ovinelor. Ferma 
zootehnică numără 15 000 
de oi — o autentică avuție 
— de la care livrează anual 
statului peste 30 000 kg. lină 
și sute de mii de litri de 
lapte. în consecință, cele

nedisimulat al culturii, ai 
dragostei de frumos, al 
educației 7 Este ideea pe 
care ține s-o sublinieze, 
din capul locului, Illijes 
Karoly, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă al 
comitetului comunal de 
partid, care mă însoțește in 
cîteva puncte incandescen
te ale vieții spirituale * 
comunei. Muzeul — o poar
tă totdeauna deschisă spre 
istoria locului ; ca și a pa
triei, dealtfel — păstrează 
documente și obiecte vechi, 
scumpe tuturor, dar mai 
ales profesorilor de spe
cialitate, care țin aici lecții 
de neuitat cu elevti. Intre 
exponate, privirea îți este 
furată, vrei nu vrei, de 
uneltele cu care se scotea 
pe vremuri sarea. Cel pu
țin un sfert din muzeu este 
consacrat sării pămîntului. 
Și poate că, dator promi-

A 

siunli Inițiale, aș fi trecut 
în grabă peste acest 
„pîrleaz" al timpului prăi- 
dean, dacă privirea aceea, 
ademenită, furată, con- 
strinsă de realitate, nu 
s-ar fi fixat asupra unui 
bilet pentru a cumpăra 
«are. un tel de aprobare 
specială, semn la ce preț a 
stat banala sare într-un 
timp revolut — și stă încă 
și azi.

Din muzeu, într-un alt 
fel de muzeu — galeria 
permanentă de artă, cu ta
blouri aparținînd pictorului 
Pal Lajos din Corund, tot 
atitea ipostaze transfigura
te ale oamenilor și muncii 
lor, din această zonă. De
altfel, la Praid ființează de 
cîțiva ani o tabără de crea
ție, care In august unește 
tineri pictori și sculptori 
din întreaga țară. Șl dacă 
pentru pictori imprejut i- 
mile sînt cele mai căutate 
drumeții artistice, pentru 
sculptori materia primă o 
constituie aceeași — din 
nou, insinuantă, persuasivă, 
miraculoasă 1 — veche, sta
tornică sare.

In căminul cultural — 
agitație, frenezie, peisaj 
firesc al fiecărei seri. For
mații de teatru, dansuri, 
cor, brigadă, fanfară — ani
mate de către amplul Fes
tival național „Cîntarea 
României" — repetă, dau 
spectacole, primesc aplau
ze. Cei din Praid sînt cu
noscut! ca mari Îndrăgos
tiți de cultură. între alte 
exemple, unul semnifica
tiv : Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș are aici 250 de 
abonați permanențl, in 
mijlocul cărora vine, cu

Ion ANDREIȚA
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe participantii la ședința 
ordinară a Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, ale cărei lu
crări s-au desfășurat la București.

Au luat parte general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apărării 
populare al R. P. Bulgaria, general 
de armată Martin Dzur, ministrul 
apărării naționale al R. S. Ceho
slovace, general de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării națio
nale al R. D. Germane, general-broni 
Eugeniusz Molczyk, inspector princi
pal pentru instrucție, viceministru al 
apărării naționale al R. P. Polone, 
general de armată Lajos Czinege, mi
nistrul apărării naționale al R. P. Un
gare, mareșal al Uniunii Sovietice 
Dmitri Feodorovici Ustinov, minis
trul apărării al U.R.S.S.. mareșal al

Uniunii Sovietice Viktor Gheorghie- 
vici Kulikov, comandantul șef al For
țelor Armate Unite, general de ar
mată Anatoli Ivanovici Gribkov, șe
ful Statului Major al Forțelor Armate 
Unite.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-ministru 
al guvernului. Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., ge- 
neral-maior Constantin Olteanu, mi
nistrul apărării naționale.

In cursul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat impor
tanța dezvoltării continue a conlu
crării multilaterale -- pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii — dintre 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia. In spiritul hotăririlor Co
mitetului Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia, a evidențiat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
necesar să fie intensificată lupta 
partidelor și popoarelor țărilor noas

tre pentru destindere, colaborare șl 
pace. Totodată, o importanță deose
bită are manifestarea unei griji per
manente pentru întărirea capacității 
de apărare a țărilor noastre. în acest 
context, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat însemnătatea colaborării 
dintre armatele statelor respective, 
apreciind că aceasta este în intere
sul comun, al întăririi prieteniei din
tre popoarele noastre, slujește cauzei 
socialismului și păcii. In același 
timp, tovarășul Nioolae Ceaușescu a 
subliniat că este necesar să se facă 
totul pentru stoparea cursei înarmă
rilor și reducerea bugetelor militare, 
pentru oprirea amplasării și dezvol
tării de noi rachete nucleare pe 
continentul european, pentru trecerea 
la măsuri efective de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru promovarea unei politici de 
destindere, securitate, cooperare șl 
înțelegere în Europa și în întreaga 
lume.

întrevederea a decurs tntr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice Somalia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, miercuri, pe Abdurah
man Jama Barre, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Dembcratice 
Somalia, care a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Ministrul somalez a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu din par
tea președintelui Republicii Demo
cratice Somalia, Mohamed Siad 
Barre, cordiale salutări prietenești, 
urări de succes poporului român in 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită

președintelui Mohamed Siad Barre 
salutul său și cele mai bune urări, 
iar poporului somalez prieten urări 
de prosperitate si bunăstare.

în cadrul convorbirii au. fost evo
cate relațiile statornicite intre Româ
nia și Somalia, precum și premisele 
favorabile de extindere a acestor ra
porturi pe plan politic, economic, 
tehnico-științific. cultural, precum șl 
în alte domenii. S-a apreciat că pro
movarea susținută a colaborării bila
terale corespunde intereselor si pro
gresului ambelor țări și popoare, slu
jește cauzei păcii, colaborării si în
țelegerii intre națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. S-a subliniat că in ac

tualele condiții, foarte complicate, ale 
situației mondiale, este necesar să se 
acționeze cu mai multă fermitate 
pentru oprirea incordării, pentru în
cetarea cit mai grabnică a stărilor 
de încordare și conflict din diferite 
zone ale lumii și pentru solutionarea 
lor pe cale politică, prin tratative, 
că trebuie făcut totul pentru o poli
tică de destindere în întreaga lume, 
pentru pace și respect al indepen
dentei tuturor popoarelor.

Totodată a fost evidențiată aten
ția pe care România și Somalia o 
acordă lichidării subdezvoltării șl 
făuririi unei noi ordini economice 
mondiale.

întrevederea,a decurs într-o atmo
sferă cordială.

Ministrul agriculturii, apelor, pădurilor și fermelor agropastorale 
al Republicii Populare Revoluționare Guineea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit. în ziua de 3 decem
brie, pe Alafe Kourouma, ministrul 
agriculturii, apelor, pădurilor și fer
melor agropastorale al Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, care 
efectuează o vizită in țara noastră.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Angelo Miculescu. viceorim- 
ministru, ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare.

A fost de fată Amara Conde. În
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea la București.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea tovarășului Ahmed 
Sekou Toure, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Ahmed Sekou Toure un 
salut prietenesc si cele mai bune 
urări.

In timpul Întrevederii s-a subli
niat cu satisfacție faptul că relațiile 
dintre România si R.P.R.. Guineea au 
cunoscut. în ultimii ani. o evoluție 
ascendentă si rodnică, prin transpu

nerea în viată a Înțelegerilor conve
nite cu prilejul întilnirilor si convor
birilor româno-guineeze la nivel 
înalt. Totodată, a fost exprimată do
rința comună de a extinde și întări 
continuu aceste raporturi de strinsă 
prietenie si colaborare, in avantajul 
ambelor țări și popoare, al progresu
lui și prosperității lor. al cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni. In acest 
cadru, a fost manifestat interesul re
ciproc pentru dezvoltarea cooperării 
in diferite sectoare economice. în
deosebi în domeniul agriculturii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Președintele editurii „Pergamon Press"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, pe Robert 
Maxwell, președintele editurii „Perga
mon Press" din Marea Britanie. care 
a făcut o vizită in țara noastră.

Exprimînd mulțumiri pentru în
trevederea acordată, pentru posibili
tatea de a ne vizita tara și a cunoaș
te realizările poporului nostru, oas
petele a avut cuvinte de înaltă apre

ciere față de activitatea șefului sta
tului român, personalitate proemi
nentă a vieții politice contempora
ne, consacrată propășirii poporului 
român, cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării intre toate națiunile lumii. 
EI a subliniat că, avînd în vedere in
teresul pe care opinia publică bri
tanică îl manifestă fată de România, 
și de realizările remarcabile ale po
porului român in cele mal diferite

domenii de activitate, editura „Per
gamon Press" își propune să tipă
rească lucrări consacrate cunoașterii 
realităților românești, vieții și activi
tății președintelui Nicolae Ceaușescu.

în cadrul întrevederii au fost abor
date, de asemenea, unele probleme 
actuale ale vieții politice internațio
nale.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.
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Pentru copii
Valeria Rusu, directoarea Ca

sei de copii orfani din Pitești, 
ne istorisește :

— A venit la noi un om care 
a scos din buzunar 1000 lei si 
a zis : „Sint bani munciți, pe 
care i-am primit drept primă 
pentru niște lucrări deosebite. 
Aș dori tare mult să cumpăr 
niște cadouri copiilor de aici". 
Am pornit împreună cu acest 
om prin magazine și ne-am în
tors cu jucării și dulciuri pentru 
fiecare din cei 94 de copii. Ges
tul acestui om de omenie m-a 
impresionat profund. Se numeș
te Dumitru Dulama și este teh
nician la rafinărie. Are soție și 
un copil. Și a dorit ca și alți 
copii, fără părinfi, să aibă și 
ei un plus de bucurii.

Ca pentru copii.

„Ambițioasa"
Scriam in rubrica noastră de 

marți despre o joiană de la o 
fermă din Constanta care adu
sese pe lume trei viței și o 
vițică.

Iată că din Tutova Vasluiului, 
medicul 'veterinar Iulian Erhan 
ne anunță răspunsul prompt pe 
care l-a dat suratei sale de pe 
malul mării o joiană cu un nume 
parcă predestinat: „Ambițioasa". 
Un răspuns care reprezintă nu 
numai egalarea recordului res
pectiv, ci și un plus de interes. 
Pentru că „Ambițioasa" vasluia- 
nă a adus pe lume 4 (patru) 
viț'elușe. Mat aflăm de la același 
medic Iulian Erhan că in ferma 
respectivă alte două joiane s-au 
înscris cu cite doi viței dolofani; 
sănătoși tun și mincăcioși nevoie 
mare, care cresc văzind cu ochii.

Plusul de interes este cu atit 
mai... interesant, cu cit respec
tivele joiene erau socotite 
sterpe, pină cina...

Pină cind li s-a aplicat un tra
tament medical „ca la carte".

I „Curios din fire"...

I Aflat în trecere prin Cluj-
Napoca, inginerul Ovidiu Mica 
a intrat în marele magazin 

I „Central", unde și-a cumpărat o
cravată. Cind a ajuns acasă, la 
Satu Mare, și-a dat seama că 
„uitase" cravata pe tejghea, deși 

Ide plătit o plătise. „Cum sint 
curios din fire — ne scrie el — 
am trimis o scrisoare pe adresa 

I magazinului -Central-, dar era
ca și cind ai căuta acul in carul 
cu fin. M-am pomenit cu adresa 
pe care o anexez".

I Citim adresa 10 638/1980 eu 
antetul I.C.S.M. Textile-lncălță- 
minte Cluj-Napoca, str. Dr. 
Petru Groza nr. .21 : „Perso
nalul din raionul galanterie 
bărbați a adus la cunoștința 
conducerii magazinului existența 
unei cravate achitate, dar neri
dicată de un cumpărător neiden
tificat. Acum, aflind cine sinteți, 
v-am expediat-o prin colet 
poștal".

S-o purtați sănătos!

I Ac pentru cojocul | 
unui ciobanI

I
I
!
I
I
I
I

După ce a păstorit cit a păs
torit turma cooperativei agricole 
din Adincata, județul Suceava, 
Gheorghe Rișcă și-a schimbat 
cojocul și fluierul de cioban cu... 
exercițiile de prestidigitație. Mal 
pe șleau spus, furturi din buzu
narele oamenilor. Prins asupra 
faptului, G. R. a fost condam
nat la un an și opt luni, cu 
executarea pedepsei prin muncă. 
Dar ex-ciobanul a făcut-o din 
nou de... oaie. Furișindu-se in 
casa unui consătean, i-a sustras 
citeva mii de lei și două căciuli, 
tntrucit această nouă ispravă 
este o altă... căciulă mai gravă, 
urmează să apară din nou in 
fața instanței de judecată, care 
va găsi un ac mai potrivit pen
tru cojocul ciobanului.

I
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Tremurind 
in ploaie

Aflăm din ziarul „Steaua 
roșie" din Tg. Mureș că la 
Bistra Mureșului, datorită unul 
fenomen al naturii, vintul suflă 
aproape in permanență. Iarna să 
nu stai in calea viscolului! In 
afară de bătaia viatului, oame
nii care așteaptă in stația de 
autobuz sint supuși și rafalelor 
ploii.

Nu se poate amenaja un adă
post? Nu, pentru că un aseme
nea adăpost există. Pentru ame
najarea lui s-au cheltuit bani și 
muncă, dar de mai multă vreme 
cineva a avut năstrușnica idee 
să mute locul de oprire al 
autobuzelor cu zeci de metri... in 
alt loc. Acum, tot acel cineva sau 
altcineva să mai facă o mișcare : 
ori să mute locul de oprire a au
tobuzului la adăpostul anume 
făcut pentru asta, ori să mute 
adăpostul in noua stație. O solu
ție simplă, la îndemîna oricui. 
Atunci, care-i problema ?

I
I *
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De la niște 
pete suspecte...

•
Moi intii și întli, in magazia 

bufetului lacto-bar nr. 16 din 
Brăila au fost observate niște 
pete suspecte de ulei comestibil 
dlntr-un butoi, din care lipseau 
100 de litri.

Uleiul fusese sustras de Ilie 
Cheleș și Ion Meteoglu, instala
tori la întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și loca- 
tivă. Care instalatori executaseră 
o lucrare intr-o încăpere alătu
rată. Care instalatori au virit o 
pompă in magazie și au sustras 
cei 100 de litri. Care instalatori, 
o dată depistați, au fost... insta
lați in altă 
cercetări.

încăpere, pentru

Rubrică
Petre_____
fi corespondenții „Scînteii*̂

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

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
în șprijinuț ințrepriițderii

și colectivului ei
„La întreprinderea de mătase 

«România Muncitoare»- din Cluj- 
Napoca treburile nu merg bine, in
dicatorii de plan nu se îndeplinesc", 
se relata într-o scrisoare adresată 
secretarului general al partidului 
nostru. „Nu se utilizează la întrea
ga capacitate războaiele de tesut, 
nu se respectă programul de lucru 
și nu se acordă cu regularitate ziua 
liberă în cadrul săptămînii de lu
cru reduse."

Un colectiv format din repre
zentanți ai Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, ai 
Ministerului Muncii si Ministerului 
Industriei Ușoare a analizat. în în
treprindere. problemele ridicate in 
scrisoare, a purtat discuții cu mun
citori, cu reprezentanți ai organi
zațiilor de bază din ateliere, cu 
maiștrii și ajutorii lor. a consultat 
datele existente in evidenta unită
ții. constatînd că. în mare parte, 
sesizarea corespunde realității.

Tntr-adevăr. au existat deficiente 
fn aprovizionarea ritmică cu mate
rie primă și piesele de schimb ne
cesare. din care cauză o parte din 
războaiele de tesut n-au funcționat 
permanent. Ca urmare, datorită

Nici^ abuzuț nu merge tfe multe ori

la apiL.
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în comuna Vladimirescu, locali
tate suburbană a municipiului 
Arad, cooperația de consum a cu
noscut o puternică dezvoltare. Aici 
există magazine alimentare si de 
produse industriale, cu autoservire, 
restaurante și bufete, unităti de 
prestări servicii — toate menite să 
îmbunătățească condițiile de viață 
ale oamenilor. Cu atit mai mult cu 
cît la Vladimirescu există și un 
combinat chimic unde lucrează un 
mare număr de muncitori.

...Dar. după cum se arăta într-o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cadrele de con
ducere ale cooperativei. în frunte 
cu președintele și contabilul-șef, 
întreprind tot ce le stă în putintă 
să facă. într-adevăr. viata cît mai 
plăcută, însă nu pe a celor care 
muncesc la combinat sau pe ogoa
rele comunei, ci... pe a lor persona
lă. Iar pentru ca să nu fiewtihghe- 
rlți în abateri, cel din conducerea 
cooperativei s-au înconjurat de 
elemente incorecte, de afaceriști, 
numiți in funcții de gestionari la 
diferite unităti. deși unii dintre ei 
au la activul lor condamnări pe
nale.

Pentru cercetarea faptelor sem

I
I Nu uitați: „LUNA CADOURILOR" Tîrgui de iarnă al meșteșugarilor 

sătmăreni

I
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Cu prilejul „Lunii cadouri
lor", care se desfășoară în pe
rioada 1—31 decembrie a.c., re
amintim că LIPSCANI — re- 

'numita arteră comercială bucu- 
neșteană — vă oferă prilejul de a 
alege cadoul potrivit pentru 
cei dragi din magazinele: „SA
TURN" — stofe pentru bărbați 
și femei; „FAMILIA" — con
fecții pentru adulți; „BORAN- 
GICUL" — țesături de mătase; 
„MACUL ROȘU" — tricotaje, 
articole de galanterie, cosmeti
ce, parfumerie; „MAGAZINUL 
SPORTIVILOR" — articole pen
tru sport-turism ; „PORȚELA
NUL" — articole decorative, 
servicii de masă; „LUMEA 
COPIILOR" și „VOINICEL" — 
confecții, încălțăminte, jucării 
destinate copiilor de toate 
vîrstele.
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„Nu avem mărfurile căutate"
— spun unii vînzători 

...„uitînd“ să le solicite depozitelor
I
I
I
I
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Este, desigur, un adevăr elementar că buna activitate a comerțului 
în toate verigile sale are o foarte mare însemnătate pentru satisfacerea 
diferitelor necesități ale populației. Cu atît mai mult în condițiile acestui 
an cînd. datorită unui șir de factori cu caracter obiectiv — cum ar fi 
inundațiile, vara tîrzie, rece și scurtă care a întîrziat vegetația, unele 
dificultăți din zootehnie — s-au produs anumite carențe în sfera asigu
rării fondului de marfă, este inadmisibil să se adauge, fie și într-o măsură 
infimă, neajunsuri evitabile în bunul mers al aprovizionării.

Tocmai prin această prismă este necesar să fie combătută cu energie 
practica unor vînzători și responsabili de magazine care, prin neîntoc- 
mirea comenzilor sau chiar prin refuzarea nemotivată a unor livrări, 
determină o rarefiere artificială a fondului și sortimentelor de mărfuri. 
Cu atit mai inadmisibile sint asemenea practici cu cit e vorba de unele 
mărfuri care există in depozite, dar care ajung pe piață fie in cantități 
prea mici, fie cu „goluri", intermitente, din cauze ca dezinteresul, como
ditatea, dorința de a evita un mic efort suplimentar (ambalarea, măsu
rarea, manipularea unor cantități mai mari). Or, legea spune clar: „Con
ducerile unităților comerciale, întregul personal din comerț, în raport 
cu sarcinile care le revin, sînt obligate să aprovizioneze unitățile comer
ciale, în permanentă, cu toate sortimentele de mărfuri existente în de
pozitele cu ridicata..." (art. 17 din Legea 3/1972).

Cum sînt respectate aceste obligații in realitate ?

I
I
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CÎND SE SUPĂRA GESTIONA
RUL. Mai intîi. un scurt popas in 
domeniul mărfurilor industriale. Ma
gazinul nr. 10 de galanterie din Bra
șov. Dlntr-o privire se observă sor
timentul sărac de cămăși bărbătești, 
întrebăm despre cauze. Responsabi
lul ne oferă imediat o... plingere: 
depozitul I.C.R.T.I. nu-1 livrează 
decit cămăși albe, iar colorate aproa
pe deloc. Verificăm scriptele și con
statăm că notele de comandă Întoc
mite de magazin cuprind cantități 
mult mal mid decit posibilitățile de 

nerealizărli indicatorilor de bază 
nu s-a putut acorda în toate lunile 
săptămîna de lucru redusă. In ra
portul de cercetare al președintelui 
U.G.S.R. și al ministrului de resort 
care. Ia indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a dispus anali
zarea la fata locului a problemelor 
din scrisoare, se precizează că pen
tru recuperarea restantelor de plan 
a fost nevoie să se lucreze uneori 
suplimentar, retribuirea făcîndu-se 
corespunzător prevederilor legale.

In încheiere, se subliniază că. pen
tru îmbunătățirea activității între
prinderii și înlăturarea deficiențelor 
semnalate, s-a stabilit un ansamblu 
de măsuri care prevede : asigurarea 
de către Ministerul Industriei Ușoa
re și centrala de resort a materiei 
prime și pieselor de schimb, livra
rea acestora în mod ritmic si în can
titățile necesare pentru realizarea 
sarcinilor de plan și utilizarea ra
țională a capacității de producție, 
sprijinirea mai puternică a între
prinderii de Către centrala indus
trială de resort în vederea creării 
condițiilor pentru înfăptuirea săp
tămînii de lucru reduse.

nalate s-a format un colectiv cu- 
prinzînd activiști de la comitetele 
județene și municipal de partid, re
prezentanți ai Inspectoratului co
mercial de stat și ai altor organis
me competente care, verificînd la 
fata locului afirmațiile din scrisoa
re. a constatat că ele corespund 
adevărului. In primul rînd. s-a 
confirmat faptul că nu a existat 
preocuparea necesară pentru pre
gătirea și selecționarea cadrelor, 
mentinîndu-se elemente cu antece
dente penale, cum este cazul ges
tionarului de la magazinul alimen
tar cu autoservire, care suferise o 
condamnare de 12 ani închisoare 
pentru delapidare. încă mai demult 
U.J.C.C. dispusese înlocuirea res
ponsabilului restaurantului din lo
calitate, care avea, de asemenea, 
antecedente penale și se făcuse 
vinovat de Încălcări ale disciplinei 
muncii și unor acte normative. Dar 
președintele cooperativei. Anton 
Narsesovici, și contabilul-șef. loan 
Tărhuna, n-au dus. la îndeplinire 
acșastă măsură. Si nici nu-i de mi
rare — căci prin magazinul alimen
tar își procurau zer de la industria 
laptelui Arad, iar restaurantul le 

în sala festivă a coope
rativei „Munca" din Satu 
Mare s-a deschis, pentru 
prima oară, Tîrgui de 
iarnă al cooperației meș
teșugărești sătmărene. 
Bogat aprovizionat cu o 
gamă diversă de articole 
de sezon confecționate de 
meșteșugarii din 9 coope
rative din județ, tîrgui se 
bucură de un larg inte
res, de un aflux mare de 
vizitatori și cumpărători. 
După cum ne informează 
președintele U.J.C.M. Sa
tu Mare, tovarășul Adal
bert Kuki, în standurile 
tîrgului se află expuse, 
cu ' precădere, articole 
pentru sezonul rece. Mul
te din standurile tîrgului 
vădesc preocuparea me
ritorie a meșteșugarilor 
pentru prelungirea dura

desfacere ale magazinului. Iar sor
timental, constatăm că tipuri văzute 
anterior in depozite nu sînt solicita
te. La raionul similar din cadrul 
magazinului universal „Brașovul" — 
aceeași situație : un sortiment destul 
de sărac de cămăși, mai restrîns de
cit cel existent în depozit.

Comenzile zgîrcite sînt explicate, 
uneori, și prin existența unor măr
furi fără căutare. Dar poate oare 
prezenta unor suprastocuri la dife
rite sortimente să constituie o jus
tificare pentru nesolicitarea altora, 

furniza toate resturile alimentare 
pentru a-și crește zecile de porci 
pe care îi au fiecare (contractînd 
însă la achiziții doar cîte unul ; 
președintele, de exemplu, are aca
să 12 porci, din care numai unul a 
fost contractat cu statul, „consti
tuind un exemplu negativ fată de 
locuitorii comunei"). Tot în cadrul 
„abaterilor cu nuanță de abuz", 
cum sint calificate în răspuns, pre
ședintele, contabilul-șef și alții din 
conducerea cooperativei luau cu 
sacii mălai de la unităti. creind 
nemulțumiri in rîndul populației.

Verificîndu-se activitatea econo
mică a cooperativei, se afirmă in 
referatul de cercetare, a rezultat că 
principalii indicatori de plan — des
facere. productie-prestări. achiziții, 
contractări de animale — nu au fost 
realizați. Cu ocazia controlului a 
mai reieșit că la unele unităti se

Pentru întărirea ordinii 

și disciplinei muncii
Intr-o scrisoare adresată secreta

rului general al partidului nostru 
de către Jean Stoica, șef de auto- 
coloană la Stația de utilaje și trans
porturi Călărași, se afirma că în sti
lul de muncă al conducerii unității 
s-ar manifesta deficiențe, compor
tări care ar fi silit mai multe cadre 
cu o bună pregătire politică și pro
fesională să plece din unitate, că 
s-ar fi produs nereguli la încadra
rea și promovarea în muncă a per
sonalului etc. Totodată, autorul afir
ma că, deoarece a adresat sesizări 
organelor locale de partid, este per
secutat de către directorul unității, 
fiind și sancționat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale.

Verificarea a fost făcută împre
ună cu activiști ai comitetelor de 
partid județean Ialomița și munici
piului Călărași, rezultînd că unele 
din problemele ridicate în scrisoare 
au constituit obiectul unor controa
le anterioare. La vremea respectivă 
s-au stabilit măsuri pentru înlătu
rarea unor lipsuri și neglijențe din 
activitatea unității și s-au aplicat 
sancțiuni celor vinovați. Prin înde
plinirea programului de măsuri 

«adoptat atunci, utilizarea parcului de 
autovehicule și utilaje de construcții 
din dotarea unității s-a îmbunătățit, 
parcul activ crescind în acest an cu 
peste 70 Ia sută.

Cu prilejul verificărilor efectuate 
pe urmele scrisorii sus-menționate, 
s-a constatat că unitatea a acordat 
transfer în interesul serviciului sau 
la cerere unui număr de 11 cadre 
de conducere și conducători auto, 
însă în toate cazurile motivele au 
fost întemeiate, hotărîrile- fiind 
luate cu acordul colectivelor de 
muncă. Se confirmă afirmația că 

fără a se ține seama de cerințele 
cumpărătorilor ? Fără îndoială că nu. 
Și aceste practici să se desfășoare 
chiar la un magazin considerat re
prezentativ, cum este magazinul 
universal ?

Dealtfel, chiar din punctul de ve
dere al circulației fluente a produ
selor, asemenea metode au contri
buit la blocarea unor depozite. Di
rectorul I.C.R.T.I. din localitate, Ni
colae Zecheru, releva că depozitul a- 
cestei întreprinderi comerciale e atît 
de ticsit de mărfuri, incit ele ocupă 
pînă și o parte din căile de acces.

„NU PRIMESC MARFA PENTRU 
CÂ NU VREAU". Uneori neemiterea 
de comenzi corespunzătoare accen
tuează, in mod artificial, cererile 
unor produse pe piață. Există și 
cauze obiective ale lipsei unor 
mărfuri, dar există lipsuri în maga
zine și datorită comodității unor lu
crători comerciali. Dintr-un control 
efectuat, in perioada 5 septembrie — 
5 octombrie, de Consiliul municipal 
de control muncitoresc București a 
reieșit că în 14 la sută din unitățile 
comerciale cercetate, responsabilii șl 
gestionarii nu emiseseră comenzi 
pentru unele sortimente dorite de 
cumpărători, deși acestea se găseau 
în depozite.

Astfel, Jn special în zilele de du
minică, s-a constatat o insuficientă 
aprovizionare eu lapte, în timp ce 
întreprinderea de industrializare a 

făceau vînzări de produse cu lipsă 
la gramaj, nu se manifesta preo
cupare pentru desfacerea unor 
mărfuri curent cerute, pentru buna 
întreținere și gospodărire a unită
ților, cît și pentru respectarea nor
melor igienico-sanitare.

Avînd in vedere aceste fapte, 
plenara comitetului comunal de 
partid l-a sancționat pe președin
tele cooperativei cu vot de blam 
și l-a înlăturat din biroul comite
tului. urmind ca U.J.C.C. să îl înlo
cuiască din funcție. Au mai fost 
sancționați pe linie administrativă 
și alti lucrători din cadrul coope
rativei. vinovati de diferite inco
rectitudini.

S-a adoptat, totodată. un pro
gram de măsuri' în vederea îmbu
nătățirii activității, sub toate as
pectele. a cooperativei do consum 
din Vladimirescu.

unele foi de parcurs au fost com
pletate fictiv pe numele unor con
ducători auto care nu au lucrat pe 
autovehicule, ci ca revizori tehnici ; 
dosarele acestora sint cercetate de 
către organul de miliție al munici
piului Călărași.

In raportul de cercetare sînt date 
răspunsuri și în legătură cu alte 
afirmații din scrisoare, 'arătîn1 
du-se că nu toate s-au dove
dit a fi întemeiate. în schimb, din 
control a rezultat că nu în toate ca
zurile la baza unor decizii de sanc
ționare a autorului sesizării au stat 
actele legale, ceea ce a determinat 
anularea unora dintre sancțiuni. Se 
fac apoi unele precizări, din care 
rezultă că autorul scrisorii nu a 
adus o contribuție corespunzătoare 
la activitatea de producție a secției 
auto, a refuzat în repetate rînduri 
să îndeplinească sarcinile de servi
ciu, avînd chiar unele manifestări 
huliganice.

Pentru îmbunătățirea activității 
unității din Călărași, se afirmă în 
încheierea raportului de cercetare, 
s-au stabilit unele măsuri, printre 
care înființarea consiliului oame
nilor muncii pe unitate, instituirea 
obligativității de predare cu proces 
verbal a tuturor autovehiculelor din 
parcul existent și întărirea contro
lului îndeplinirii acestei sarcini, fi
nalizarea lucrărilor de construcții și 
punerea in funcțiune a atelierului 
de întreținere și reparații pentru 
îmbunătățițea stării tehnice a auto
vehiculelor și utilajelor de construc
ții din dotare. Se subliniază că re
zultatele cercetării au fost prelu
crate în cadrul unității, cu partici
parea factorilor de răspundere din 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
a organelor locale de partid și de 
stat.

Neculal ROȘCA

tei de funcționare a unor 
obiecte de uz casnic vechi 
cumpărate de la populație 
(frigidere, televizoare, as
piratoare) și care, în ur
ma recondiționării, s-au 
repus în vînzare la pre
țuri foarte accesibile. Tot
odată, prin numeroase 
alte articole se remarcă 
rezultatele rodnice obți
nute de meșteșugarii săt
măreni în valorificarea 
superioară a materialelor 
refolosibile rezultate din 
procesul de producție. 
Sînt prezente și o seamă 
de produse de folosință 
îndelungată — garnituri 
de hol, fotolii-pat cu roti
le, covoare, suporturi de 
radio pentru autoturis
me și multe altele. (Octav 
Grumeza).

laptelui putea să livreze cantități 
net superioare celor ce-i fuseseră 
comandate. De asemenea. Inspecția 
comercială a Capitalei a sesizat, în 
răstimpul 1 octombrie — 15 noiem
brie. frecvente cazuri de neaprovi- 
zionare a unităților de desfacere a 
legumelor și fructelor cu sortimente 
care, în depozite, existau în canti
tăți suficiente. Cauza — tot întoc
mirea defectuoasă a comenzilor sau 
comunicarea lor cu întîrzieri. în ca
zurile de acest fel inspectorii au fost 
cei care au determinat asortarea co
respunzătoare a magazinelor.

Ar putea părea ciudat, dar în une
le magazine responsabilii respective
lor unităti nu vor. pur și simplu, 
să-și bată capul cu sortimente care 
le-ar crea... probleme.

La Slatina, cu prilejul unul 
sondaj efectuat de coresponden
tul „Scînteii" intr-o serie de 
unităti alimentare, s-a constatat 
linsa unor produse de strictă necesi
tate. care se aflau însă în cantități 
îndestulătoare în depozite. Pornind, 
bunăoară, de la faptul că la maga
zinul alimentar nr. 3 (responsabilă 
Despina Călin) nu era ulei, s-a con
statat că în depozit existau peste 200 
tone din acest produs. Adresîn- 
du-ne tovarășului Dumitru Simion, 
directorul I.C.R.A. Slatina, acesta 
ne-a spus :

— în depozite se află suficiente 
cantități de ulei, mălai, pește, con-

Noutăți din stațiunile balneare Eforie Nord 
și Mangalia

în stațiunile Eforie 
Nord și Mangalia, cura 
balneară se poate e- 
fectua și în serii mai 
scurte. Se aplică medi
camente noi, originale 
pentru tratarea afec
țiunilor reumatismale. 
Pentru prevenirea și 
tratarea în faze inci
piente a afecțiunilor 
reumatismale, a seche
lelor posttraumatice, 
este eficientă în aceas
tă perioadă cura bal

neară de numai 12 zile. 
Este o concluzie a 
specialiștilor din cele 
două stațiuni.

Factorii naturali de 
cură — apa sărată a 
mării, nămolul lacului 
Techirghiol, apa me- 
zotermălă sulfuroasă, 
din izvoarele captate 
chiar pe plaja din 
Mangalia sau din a- 
propiere — au și în 
această perioadă a- 
celeași efecte ca in 
sezonul cald. Cazarea

Cum își găsesc valorificare 
resursele locale?

0 stațiune anonimă ar putea deveni un mare
„izvor de

încă de prin anul 1960, sătenii din 
comuna Bîrla, satul Bădești, județul 
Argeș, au constatat cu surprindere că 
apa termală provenită din sondele pe
troliere amplasate în jurul localită
ții lor are efecte tămăduitoare foar
te eficiente pentru combaterea afec
țiunilor reumatice. La insistentele 
consiliului popular local și con
siliului popular județean. în anii 
1966, 1968, 1972 șl 1976 specia
liștii Institutului de fizioterapie 
și balneologie din București au 
întreprins analize minuțioase, consta
tînd că apele de la Bîrla sînt sulfu
roase, iodurate, sodice concentrate — 
ape hipertermale de tip Felix și 
Herculane, foarte potrivite pentru tra
tamente de artrită, poliartrită, loîn- 
bosciatică, artroze ș.a m.d. Geologi de 
la Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei au evaluat că apele terma
le de la Bîrla, avînd un debit con
tinuu de 120—150 de vagoane pe zi, 
nu s-ar epuiza mai devreme de 
300—400 de ani. O „mină de aur", 
care se impunea valorificată ime
diat.

Iată insă că în pofida tuturor a- 
vantajelor, la Bîrla nu există 
pînă acum decît un mic pavilion 
transferat consiliului popular comunal 
de schela de extracție locală, dispu- 
nind de 92 de paturi, și o altă clădire, 
foarte mică, pentru tratamente. în 
care se găsesc doar opt căzi și un 
bazin. într-un an sînt tratate aici 
peste 4 000 de persoane, dar nevoia 
de tratament, cererea sînt de pe 
acum de trei-patru ori mai mari.

— Lucrați aici, la cabinetul me
dical al acestui punct de tratament 
de ani de zile. Care este părerea dv., 
tovarășe doctor Alexandru Pirvu, în 
legătură cu calitatea apelor termale 
de la Bîrla ?

— Calitatea apel — specialiștii 
și-au spus cuvîntul — este excepțio
nală. La Bîrla, în acest îndepărtat 
colt de județ, vin zilnic aproximativ 
100 de pacienți, dar din lipsa posi
bilităților de cazare și a căzilor de 
baie nu rămîn dintre ei decît cel 
mult o treime.

Lingă noi se opresc doi oameni. 
Iată ce ne spune Marin Brăileanu din 
Caracal : „Aveam o mină complet an
chilozată. După doi ani de tratament, 
o folosesc ca la 25 de ani". Și Ion 
Marinescu din Pitești: „Cu doi-trei 
ani în urmă mă aduceau la tratament 
în cirje, acum sînt complet refăcut".

— Mă mir, a mai adăugat medicul 
Alexandru Pîrvu, de ce nu se dez
voltă această stațiune de tratament, 
ținînd seama de toate condițiile și 
avantajele de care dispune. Acum, de 
fapt, aici nu este decît un simplu 
punct de tratament

Medicul Alexandru Pîrvu are de ce 
să se mire. In dosarul cu acte pen
tru extinderea stațiunii se găsesc nu 

serve de carne și de pește etc. Dacă 
însă, la un moment dat. asemenea 
produse nu se găsesc în unele ma
gazine, aceasta se datorește fie fap
tului că nu au fost solicitate în no
tele de comandă, fie că, din motive 
subiective, nu au fost ...acceptate. Să 
nu vi se pară ciudat : fenomenul re
fuzului de mărfuri există. Și nu e 
vorba de mărfuri de proastă calitate 
sau nesolicitatfe de populație. De pil
dă, la „Alimentara" Ia care vă refe
riți am oferit ulei în butoaiQ, dar 
șefa unității nu a vrut să-l ia. Oa
menii ar fi stat să-l cumpere, 
dar în magazin nu exista pur și sim
plu pentru că este mai comod să-l 
vinzi în sticle gata ambalat, decît să-l 
torni din butoi. La fel, unii gestionari, 
obișnuiți să vîndă mălaiul cu sacul, 
cînd li s-a cerut să-1 vîndă preamba- 
lat sau din lăzi special amenajate, cu 
scafa, au refuzat categoric. Este ca
zul magazinului alimentar de la 
„Steaua roșie" (șef de unitate Stancu 
Vîlceleanu), al unităților alimentare 
nr. 4 și 6 (responsabili Marin Andro- 
năchescu și. respectiv. Aurica Bircea).

Aspecte similare am lntîlnit si la 
București. Bunăoară, șefa unității 
nr. 18 de preparate de cofetărie și 
răcoritoare — care anul trecut a vîrr- 
dut zilnio 180 sticle cu lapte și 120 
borcane cu iaurt — a refuzat in acest 
an să mai primească produse lacta
te. De asemenea, responsabilul co
fetăriei ..Uranus" refuză comerciali
zarea acestor produse de strictă ne
cesitate.

— Refuzul este nemotfvat — 
preciza tovarășul Minei Sima, direc
tor comercial la I.C.R. 1 — mai ales 
că în respectivele unităti aceste pro
duse fac parte din sortimentul obli
gatoriu. Din comoditate, cei tn cauză 
preferă să nu se ostenească în 
manipularea unor mărfuri de volum 
mare, dar ieftine.

Presupunerea e confirmată și de 
constatări recente ale Oficiului de 
preturi și tarife din Capitală : maga

se face în hoteluri con
fortabile, accesul spre 
bazele de tratament 
făcin du-se direct prin 
coridoare acoperite și 
încălzite.

Biletele pentru cură 
balneară se pot procu
ra la agențiile și filia
lele oficiilor județene 
de turism din țară, de 
la I.T.H.R. București, 
precum și prin comi
tetele sindicatelor din 
întreprinderi și insti
tuții.

sănătate"
mai puțin de 15 documente justifica
tive, avize și aprobări, memorii ale 
factorilor de răspundere, toate refe- 
rindu-se la unul și același lucru: 
dezvoltarea. De exemplu : proces- 
verbal de avizare al Consiliului popu
lar Bîrla, proces-verbal de avizare 
al Institutului de proiectare Argeș, 
adresa Institutului de proiectare Ar
geș către Trustul petrolului referitoa
re la amplasament, avizul Trustului 
petrolului referitor la alimentarea cu 
apă termală, analizele favorabile ale 
calității apelor, un aviz geotehnic, 
cinci memorii justificative referi
toare la drumuri, instalații edilitare, 
electrice, termice ș.a.m.d.

Discutăm problema punerii In va
loare a apelor tămăduitoare de la 
Birla cu tovarășul Gheorghe Matei, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Argeș. Convins, ca 
dealtfel toți ceilalți factori de răs
pundere din județ, că această rezer
vă naturală de sănătate trebuie nea
părat folosită cum se cuvine, inter
locutorul a opinat că „singurul im
pediment în calea extinderii băilor 
de la Bîrla rămîne acela că... nimeni 
nu se angajează să Învestească în 
acest scop. Dezvoltarea stațiunii „ar 
trebui inclusă în planul unei institu
ții sau organizații care se ocupă de 
turism, sănătate, tratament balnear, 
odihnă. Aceasta e problema...".

Dar anii trec, investiții se fac. in
clusiv in construcția de restaurante, 
baruri și alte asemenea dotări. Dar la 
Bîrla, pentru că se numește Bîrla și 
nu are, de-a gata, renumele unor sta
țiuni ca Felix ori Călimănești. nimeni 
nu se grăbește să tuteleze construcția 
unui pavilion pentru fizioterapie, a 
cîtorva bazine, spatii pentru ioni- 
zări etc.

Desigur, nimeni nu se gindește la 
lucruri costisitoare ; este vorba de 
a se asigura un minimum de do
tări pentru băile terapeutice și tra
tamentele fizioterapice adjuvante, 
Incit sursele de apă tămăduitoare să 
fie folosite din plin pentru necesită
țile și în interesul pacientilor din re
giune. Pe de altă parte ar trebui 
avută în vedere și posibilitate^ orien
tării spre acest obiectiv a r r< 
surse si forte strict locale — „ ( 
mai mult cu cît în județul A. aș 
există pămînt bun pentru cărămidă, 
pietriș și lemn din abundentă, deci 
posibilități de a se găsi soluții eco
nomicoase, fără fast și lux. la nive
lul unei stațiuni deocamdată de in
teres local, dar cu certe perspective 
de viitor.

Orientarea spre dezvoltarea micii 
industrii, spre valorificarea resurse
lor locale include in mod firesc, așa 
cum s-a și indicat, „micul turism", 
care, la Bîrla, are condiții să se dez
volte cu o deosebită eficientă.

Gh. GRAURE

zinele de legume-fructe. bunăoară, 
nu comandă in multe cazuri întreaga 
structură de mărfuri, ci „aleargă" 
doar după produse cu valori mari, în 
detrimentul altora, mult solicitate de 
populație. După cum este confirmată 
de imaginea depozitelor. Numai în 
depozitele I.C.R.T.I. Tg. Mureș se 
află în stoc, de aproape un an, măr
furi cu preturi mici în valoa
re de peste 2,6 milioane lei. Sînt 
mărfuri căutate de cumpărători, dar 
pentru care unor responsabili ori 
gestionari le vine mult mai la în- 
demînă să răspundă scurt „n-avem", 
decît să scrie comanda și să pri
mească produsele.

Sînt lesne de dedus implicațiile 
acestei atitudini care dezechilibrează 
în mod artificial raportul cerere-ofer- 
tă, stlnjenind, în loc să faciliteze, 
fluxul mărfurilor spre cumpărători. 
La capitolul intitulat „Răspunderile 
și sancțiunile pentru Încălcarea nor
melor privind activitatea de comerț 
interior", Legea nr. 3/1972 precizează: 
constituie contravenție si se sancțio
nează cu amendă de la 250 la 1 500 
lei : a) omisiunea de a emite comenzi 
pentru aprovizionarea magazinelor 
cu mărfurile solicitate de cumpără
tori ; b) neoferlrea mărfurilor dispo
nibile in depozite etc., etc. S-ar pu
tea pune întrebarea : ce măsuri de 
sancționare au fost aplicate celor ce < 
se fac vinovati de asemenea fapte, 
încălcări flagrante ale legii ? Puține, 
iar in unele locuri nici una. Dar mai 
mult decit asemenea măsuri, se 
impune o atitudine hotărită din par
tea tuturor organelor de conducere 
și control din comerț, din- partea con
siliilor populare împotriva comodi
tății. fiind stimulată răspunderea fie
cărui responsabil, gestionar, vînzător 
ca magazinul său să satisfacă mereu 
mai bine cerințele cumpărătorilor.

Maria BAB O IAN
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii*
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REPR01ECT ARE A PRODUSELOR 
cale sigură de economisire 

a metalului

z
Un procent pentru care trebuie să acționăm permanent,

la fiecare loc de muncă
ARĂTURILE

Există o „stare normală" a lu
crurilor, cu care ne obișnuim, une
ori, atit de mult incit ni se pare 
aproape o aventură simpla încercare 
de a schimba ceva din ea. cu toate 
că trecerea timpului nu ne aduce 
nici cel mai mic avantaj, ci. dim
potrivă. O „stare normală" pe care 
o tolerăm sau, în cel mai bun caz, 
mai ajustăm cite ceva „din mers", 
fără să punem degetul pe rană. Nu 
știu dacă aceste gindurl le-am avut 
și înainte de a intra in întreprin
derea metalurgică din Buzău — o 
unitate mică prin ceea ce face și 
mare prin ceea ce ar putea să facă. 
Am întîlnit aici un inginer-șef 
despre care spunem obișnuit că este 
o adevărată enciclopedie tehnică a 
întreprinderii. Este tovarășul Petre 
Druiu. Cîteva ore în șir le-am pe
trecut cu dînsul într-o discuție pe 
o temă poate aridă pentru cititor, 
dar arzătoare pentru economie : 
„Cit metal consumă produsele fa
bricii". Nu cred că a existat între
bare la care să nu poată răspunde 
exact, cu precizie. „Cit metal con
sumați?". „18 770 de tone anual" ; 
„V-ați încadrat in normele de con
sum planificate?'". „Da. am obținut 
și economii, în zece luni, de 17 tone 
de laminate și 11.8 tone de fontă"; 
„Cum a evoluat consumul de metal 
la un milion lei producție marfă?". 
„De la 12.2 tone in 1976 la 7.6 tone 
în 1980“. Și așa mai departe, orice 
date, orice măsuri tehnice și teh
nologice dorești să afli, răspunsu
rile inginerului-șef sint precise și 
prompte. în cîteva puncte esen
țiale însă, răspunsurile au făcut loc 
nedumeririi.

De cum țrecem de poarta uzinei, 
privirea ne este atrasă de unul din
tre produsele fa
bricate aici : stin- 
gătorul transpor
tabil. Ne oprim în 
fața stingătorului 
„G-12", un produs 
de o anumită 
complexitate teh
nică pentru între
prindere, carecîn- 
tărește cîteva sute 
de kg.

— Nu este su
pradimensionat a- 
cest stingător, to
varășe inginer-șef?

— Da, așa este, 
timp voiam să 
Acum se lucrează 
reproiectării. De la anu’ il ușurăm 
simțitor.

— De ce c nevoie de o bară de 
tracțiune atit de groasă pentru a 
transporta o greutate relativ mică?

— O vom reproiecta. Acum cântă
rește 
Deci 
sint 
mm. 
duce . _______
kg de metal pe bucată. Apoi și bu
tucii de la roți vor fi mai ușori cu 
1,4 kg fiecare...

De ce au trebuit, oare, să aștepte 
specialiștii de aici anul 1980 sau 1981 
pentru a constata ceea ce „sare în 
ochi" de la bun început? O seamă 
de subansamble care nu au nici o 
funcționalitate tehnică propriu-zisă 
și nici măcar estetică sint fabricate, 
cu o tenacitate demnă de o cauză 
mai bună, din mari cantităti de me
tal. Știți la cit se adună kilogramele 
ce se consumă în plus anual numai 
la produsul amintit? La 500—600 do 
tone. Și exemplul nu este singular.

Desigur, e bine că începînd cu 
anul viitor vor fi reproiectate și 
toate tipurile de stingătoare, și se- 
mănătorile, și plugurile de desfun
dat ș.a. Pe ansamblul unității se va 
ajunge la un indice de innoire a 
producției față de acest an de 39—40 
la sută. Dar pentru a face din re- 
proiectarea produselor aliatul 
bază în reducerea consumului 
metal trebuie ca neîntârziat toate, 
absolut toate produsele unității să 
fie revizuite din punctul de vedere 
al consumurilor specifice. Pentru că 
tltfel, ce se economisește cu o mînă 
se risipește cu cealaltă.

Reluăm firul discuției :
-- Prin specificul producției, uzina 

consumă o importantă cantitate de 
laminate. Cum vă ajută acțiunea de 
tipizare a laminatelor la reducerea 
consumului de metal ?

— Din păcate, nu ne prea ajută. 
Laminatele tipizate pe care le pri
mim nu corespund proiectelor 
noastre. Au dispărut unele tipizate 
și au apărut altele noi. Așa că le 
adaptăm cum putem.

— In final obțineți economii ? 
Pentru că acesta este, in ultimă in
stanță, scopul acțiunii de tipizare a 
laminatelor.

— Sincer să fiu. nu prea obținem 
economii pe această cale. Mai bine 
zis, la unele produse realizăm eco
nomii, la altele înregistrăm depășiri- 
Am calculat că prin introducerea 
laminatelor tipizate pierdem 194 tone 
de metal.

— E de vină siderurgia că s-a gră
bit cu tipizarea...

— Nu, noi. pentru că am întârziat 
cu reproiectarea.

Și iată așa. dintr-o neconcordanță 
Intre o acțiune la nivelul industriei 
— tipizarea laminatelor — și o ac
țiune la nivelul unei unități — re
proiectarea produselor — se ajunge 
ca economiile potențiale să devină 
pierderi efective.

în secțiile de prelucrări mecanice 
ne surprinde „muntele de span" din 
jurul unui strung. Tocmai se înche
iase operațiunea de prelucrare.

— Cit cintărește piesa prelucrată, 
^tovarășe inginer-șef ?

La întreprinderea 
metalurgică din Buzău 
consumurile materiale 

pot și trebuie 
să fie diminuate 

prin înnoirea producției

De mal mult
II reproiectâm. 
la definitivarea

11—12 kg și va avea 6—7 kg. 
cu 5 kg mai puțin. $i aripile 
prea groase, din tablă de 1,5 
Prin reproiectare vom intro- 
tablă de 0.75, economisind 12

de 
de

— Roata de întindere destinată 
producției de buldozere, acum termi
nată, reprezintă doar 32 la sută din 
ceea ce a fost ea inițial.

— Restul ?
— Ceea ce vedeți, șpan. Adică, 

manoperă foarte multă, consum de 
energie și, mai ales, risipă mare.de 
metal. Mai precis, aruncam anual la 
fier vechi 800—900 tone de me
tal. Dar n-avem ce face. Așa pri
mim piesele forjate de la Reșița.

— De ce nu vă gindiți la altă teh
nologie ?

— Am avut chiar o temă de cer
cetare împreună cu specialiști de la 
Institutul de cercetări pentru sec
toare calde din București și am fi
nalizat-o la întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă din Rm. Vilcea. care 
dispune de mașini adecvate. Se 
atinge o performanță foarte bună, 
toleranta intre piesa forjată și cea 
strunjită fiind de 8—10 la sută.

— Și de ce nu se aplică această 
tehnologie ?

— Întîi au fost discuții în legă
tură cu prețul, cei de la Rm. Vilcea 
fixîndu-ne un preț de peste două 
ori mai mare față de cel de la Re
șița. Noi am propus un preț mat 
rațional, fundamentat, dar cînd am 
vrut să discutăm, ne-au spus că nu 
acceptă colaborarea pe motiv că 
n-au capacitate. Așa că mergem 
înainte cu colaborarea cu Reșița.

— Cînd ați avut ultima discuție 
cu I.U.C.F. Rm. Vilcea ?

— Prin 1978.
— Și de atunci ?
La această întrebare, interlocuto

rul nu ne-a mai răspuns, ci doar 
s-a rezumat să ridice din umeri, 
pentru că, practic, totul a fost a- 
bandonat. Adică, ce a fost mai 

greu — cercetarea 
și elaborarea noii 
tehnologii de for
jare — s-a făcut, 
iar acum, vorba 
zicalei, „s-au îne
cat la mal". De ce 
o atît de ușoară 
abdicare în fața 
primului „nu" ? 
De ce nimeni din 
întreprindere nu 
și-a propus să 
meargă pină la 
capăt și să solu
ționeze efectiv 

care „încarcă" 
întreprinderii cu 

manoperă
această problemă 
inutil scriptele 
900 tone de metal, cu 
și energie ? De ce această pasi
vitate ? Dar dincolo de delăsa
rea, vecină cu abandonul, faptul 
relatat reflectă și viziunea îngust 
departamentală a celor de la I.U.C.F. 
Rm. Vilcea, care fac abstracție mult 
prea ușor de faptul că, în ultimă in
stanță, solicitarea buzoienilor nu 
este un moft, ci ea reprezintă o ce
rință economică majoră.

•— Observ că fabricați și topoare...
— Da, și securi, și târnăcoape, și 

barde. Sintem singurii producători 
din țară. Și aici coeficientul de uti
lizare a metalului este scăzut, de 
numai 70—75 la sută.

— Nu subestimăm, firește, nece
sitatea producem acestor unelte. 
Dar de ce intr-o gama excesiv de 
diversificată ? Numai la topoare 
aveți 16—17 tipuri.

— Așa prevede STAS-ul.
— De cînd ?
— Din anul 1958. Nicăieri în lume 

nu cred că se mai realizează o gamă 
atît de inutil diversificată.

— De ce nu propuneți schimbarea 
STAS-ului ? Mai ales dacă vă afec
tează și consumurile.

— Nu ne-am gindit. Este adevărat 
că noi ar fi trebuit să inițiem 
aceasta...

— Și incă ceva. Credeți că îi șade 
bine unui colectiv ca al întreprinde
rii dv. — dotat an de an cu mașini 
și instalații tot mai moderne, cu 
un potențial de creație apreciat — sd 
fabrice in continuare topoare, târ
năcoape ș.a. ?

— Noi ,n-avem ce face. Așa s-a 
stabilit prin plan. Dar sint convins 
că, cu o dotare fie și modestă, 
aceste sortimente — dealtfel ne
cesare pieței — pot fi realizate in- 
tr-o unitate de industrie locală. în 
ce ne privește, am avea numai de 
cîștigat. Cadrele noastre tehnice 
și-ar putea valorifica mai bine apti
tudinile in dezvoltarea producției de 
piese și subansamble pentru . trac
toare. De fapt, este un gind. o am
biție a colectivului nostru de a ajun
ge în cel mai scurt tâmp să fabrice 
nu numai piese pentru tractoare, ci 
chiar tractoare...

Sintem, abia aici. Intr-un punct 
In care am simțit câ ceva din ceea ce 
intuiam că există in uzină — forța 
de autodepășire — începe să se afir
me. Da. indiscutabil, colectivul aces
tei întreprinderi, care in urmă cu 
cîțiva ani era o modestă unitate 
de industrie locală, poate si tre
buie să aspire la mai mult. La 
mult mai mult ! Și sintem con
vinși că aici există din plin în
trunite condițiile ca. In ansamblu, 
întreaga structură a producției să fie 
reconsiderată și modernizată. Da, se 
pot fabrica și tractoare la Buzău — 
o problemă asupra căreia vor decide 
centrala și ministerul — dar înainte 
de toate colectivul de ingineri și 
tehnicieni de aici trebuie să-și va
lorifice mai bine, mai prompt apti
tudinile profesionale. Să demoleze 
„starea normală", despre care 
vorbeam, să dovedească în fapt că 
Ie stă în putere să gospodărească 
exemplar întreprinderea, că știu să 
înnobileze cu mai multă pricepere 
și pasiune metalul.

Vlorel SALAGEAN /

TIMIȘOARA : Instalație de tăiere și sudare cu plasmă
La Institutul de sudură si încer

cări de materiale din Timișoara a 
fost realizată, pentru prima dată in 
țară, o instalație multifuncționala 
de tăiere și sudare cu plasmă. In
stalația, care urmează să fie asimi
lată in fabricație de serie la între
prinderea „Electromotor" — Timi
șoara, este concepută pe baza unei 
soluții moderne de utilizare a dis
pozitivelor semiconductoare atit în 
circuitele.de forță, cit și în cele de 
comandă, ceea ce îi conferă perfor
manțe la nivelul noilor instalații 
similare existente pe plan mondial. 
Cu ajutorul acestei instalații pot fi 
executate sudări cu plasmă și mi- 
croplasmă, precum și sudări cu 
electrod nefuzibil în mediu de gaze 
protectoare atât în regim de curent 
continuu, cît și în regim de impul
suri de curent. (Cezar Ioana).

REDUCEREA

a consumului de 
combustibili 

în anul 
1981

unei cantități 
de țiței care, 

procurată din 
import, costă

185 MILIOANE 
DOLARI

Să chibzuim

asigură
resurse

combustibil
pentru

mai mult,

realizarea a:
• 500 OCX) tone laminate
• 1 milion tone fontă
• 20000 tone
• 50000 tone 

fosfatice
• 10 OOO tone
• 10 OOO tone
• 12 OOO tone _
• 1 milion m p geamuri
• IO OOO tone săpun
• 40000 tone conserve de 

legume și fructe

anvelope 
îngrășăminte

fibre melana 
polietilenă 
detergenți

funcționarea termocentralei 
București-vest pe timp de un an

încălzirea și pregătirea apei calde 
pentru 325000 apartamente 

pe timp de un an

să acționăm mai ferm
pentru reducerea consumului de combustibil!

Cunoaștem bine că țara noastră 
nu este bogată în resurse de com
bustibili primari, 
bună parte din necesarul de căr
bune cocsificabil, de cocs, de pe
trol pentru a înfăptui programul de 
dezvoltare economică și socială ; 
iar in condițiile crizei energetice pe 
plan mondial, plătim tot mai 
scump fiecare tonă importată. Bu
năoară, prețul unei tone de petrol 
a ajuns la circa 270 de dolari. Este 
un mare efort financiar pe care sta
tul nostru îl face pentru a asigura 
materii prime și resurse energetice 
de importanță deosebită pentru 
realizarea planului într-o serie de 
ramuri

E?te 
sursele 
punem 
mare grijă, să le utilizăm cu cea 
mai mare eficiență, evitând orice ri-

că importăm o

de bază ale industriei, 
deci absolut normal ca 
de combustibil de care 
să fie drămuite cu cea

- prâă la ultima brazdă, 
pe toate suprafețele!

IALOMIȚA VASLUI

sipă. lată de ce strategia gospodă
ririi acestor resurse trebuie să se 
fundamenteze ferm pe analiza 
aprofundată, permanentă și exi
gentă a consumurilor energetice, 
pe mai buna structurare a produc
ției industriale, pe măsuri hotărite 
pentru modernizarea și înlocuirea 
acelor tehnologii și utilaje mari 
consumatoare de combustibil, pe 
valorificarea resurselor energetice

secundare. Aceasta presupune o 
angajare activă susținută a cerce
tătorilor, proiectanților și tehnologi
lor din întreaga țară, o largă par
ticipare, creatoare a muncitorilor și 
specialiștilor din întreprinderi pen
tru adoptarea unor soluții de mare 
eficiență menite să asigure redu
cerea accentuată a consumurilor de 
combustibil.

OAMENI Al MUNCII! MUNCITORI, INGINERI 
$1 TEHNICIENI!

Fiecare, la locul de muncă. In Întreprinderea unde 
lucrafi, acționați cu hotărîre și inițiativă pentru re
ducerea consumului de combustibil, pentru înlătu
rarea oricărei risipe! Prin economisirea pe toate 
căile a combustibilului contribuit! la dezvoltarea 
neîntreruptă a patriei pe calea progresului și civi
lizației !

ÎN INVESTIȚII PRIORITATE OBIECTIVELOR

CU TERMENE DE PUNERE IN FUNCȚIUNE ÎN ACEST AN!

Angajamente formale
și restanțe reale

Din cele 14 capacități și instalații 
productive ale Combinatului chimic 
din Rimnicu Vilcea. care trebuiau să 
producă încă de la sfîrșitul trimes
trelor I și II a.c., au fost date in 
exploatare doar cinci. O „perfor
manță" deloc dorită, cu atît mai 
mult cu cît toate cele 14 obiec-, 
tive ar fi trebuit să producă de fapt 
încă de anul trecut. Evenimentul n-a 
avut loc nici atunci și nici acum, 
decît în proporția de care vorbeam. 
Cauza ? Atît beneficiarul, cît și con
structorii nu s-au îngrijit cu seriozi
tate de pregătirea lucrărilor. Așa au 
stat lucrurile cu instalația de diizo- 
butilamină care, la această dată, ar 
fi trebuit să lucreze la întreaga ca
pacitate, mai ales că fusese repro- 
gramată pentru luna aprilie a.c. ; 
sau cu instalațiile de alchilenami- 
ne, planificate să intre în funcțiune 
în octombrie și noiembrie a.c.

— Atît la aceste instalații, cît si la 
capacitatea de cauciucare-zincare — 
ne spune ing. Ion Litiu, șeful servi
ciului investiții din cadrul combina
tului chimic, constructorii si monto- 
rii au, și încă de mai multă vreme, 
toate condițiile asigurate pentru rea
lizarea obiectivelor. Dealtfel, la în
ceput, aceștia au acționat, aș putea 
spune, satisfăcător, dar tocmai cînd 
mai era de realizat aproape 10 la 
sută din valoarea investiției, monto- 
rul și-a retras forțele de pe șantier.

Culmea este că beneficiarul pri
mise promisiuni ferme din partea 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale și a Trustului de montaj pen
tru utilaj chimic din București că, 
pină la sfîrșitul lunii noiembrie a.c.. 
toate cele patru instalații de alchile- 
namine vor intra în producție. Nu
mai că reprezentanții ministerului și 
trustului au venit pe șantier, și-au 
luat angajamente și au plecat, iar 
din promisiunile făcute n-au rămas 
decît... vorbe goale. Ne-o confirmă 
și situația lucrărilor. Din cele 100 linii 
tehnologice programate să se ter
mine rapid, nu s-au dus pînă la ca
păt decît 20. în vreme ce la insta
lația de cauciucare-zincare și la 
cea de cloroformiat de metil nu s-a 
mișcat o țeavă.

— N-avem forță de muncă — în
cearcă să se justifice ing. Jean De- 
cuseară, șeful de șantier. Cu opt oa
meni care mai lucrează la alchilena- 
mine, nici eu și nici altcineva nu 
poate face mare lucru.

Iată un răspuns deconcertant. Un 
șantier cu peste 200 de muncitori se 
plinge de lipsa ...forței de muncă.

— Da, pe hîrtie sint peste 200 de 
lăcătuși, montori. sudori și alții — 
intervine ing. Ion Lițiu — dar în 
realitate la investițiile noastre nu 
mai lucrează nici 25 de 
Practic, șantierul de montaj 
numai cu numele.

Adincind lucrurile, aflăm că 
160 de muncitori au fost luati 
șantierul din Rm. Vilcea și trimiși 
pe șantierul din județul Argeș din. 
dispoziția directorului grunului de 
șantiere din Pitești al TMUChB, 
ing. Nicolae Boambeș. Formula fo
losită : detașare. Se pare că tovară
șul director Boambeș are in vedere 
alte interese, mult mai arzătoare 1 
De ce au stat pasivi montorii și be
neficiarul de pe șantierul Combina
tului chimic din Rm. Vilcea și n-au 
reacționat la o asemenea decizie ar
bitrară, care nesocotește angajamen
te și promisiuni făcute cu tărie de 
conducerea Trustului de montaj pen
tru utilaj chimic din București, in
clusiv de directorul Boambeș ? Ba

au reacționat, ni se răspunde. Dar 
singura măsură luată de conducerea 
grupului a fost să trimită un telex 
cu următorul conținut : „Pînă în 
data de 25 noiembrie, veți trimite 
incă 3 echipe pe șantierul din Cimpu- 
lung. Nerespectarea acestui 
atrage după sine destituirea 
de șantier de la Rimnicu 
Semnează : director, ing. 
Boambeș".

Să recunoaștem, este o optică stra
nie ! în fața arbitrariului. a încălcă
rii oricăror hotărîri luate de minister

ordin 
șefului 
Vilcea. 

Nicolae

Pe șantierul noilor 
, capacități 

de la Combinatul 
chimic din Rîmnicu 

Vilcea

oameni, 
există

peste 
de pe

sau trust, orice comentariu este de 
prisos. în timp ce pe șantierele din 
incinta combinatului, utilaje in va
loare de 60,3 milioane lei așteaptă 
să fie montate 1 Cum se vede, nimic 
nu impresionează conducerea grupu
lui de șantiere. Nici faptul că șan
tierul de montaj din Rimnicu Vilcea 
nu și-a onorat sarcinile de plan în 
acest an decît în proporție de 52 la 
sută, nici că o seamă de obiective 
cu termene expirate n-au încă per
spective de a intra i» funcțiune. Un 
caz întâmplător ? Nicidecum. După 
cite sintem informați. în situația 
combinatului chimic au ajuns și în
treprinderea de echipament hidrau
lic din Rîmnicu Vilcea, și întreprin
derea de jenți din Drăgășani — am
bele cu termene foarte 
punere în funcțiune — 
montajul a fost sistat 
cauză. Adică detașarea 
a echipelor.

Ce repercusiuni are pentru econo
mia națională această masivă re
stanță ? în loc să-și asigure necesa
rul de dietilentetramină. trietilena- 
mină, etilendiamină și poliamine de 
la Rîmnicu Vilcea, întreprinderi pre
cum Combinatul petrochimic Bor- 
zești, „Electroprecizie“-Sâcele, „Poli- 
color“-București, de piese auto Si
biu, „Electromureș“-Tîrgu Mureș și 
multe altele sint puse in situația de 
a apela în continuare la importuri.

— Toate aceste întreprinderi ne-au 
fă.cut comenzi încă de anul trecut 
pentru aceste produse — menționa 
economistul Radu Licea, șeful servi
ciului desfacere al Combinatului chi
mic Rîmnicu Vilcea. Dar i-am refu
zat știind că instalațiile nu vor intra 
la timp în funcțiune.

— Dar pentru anul 
cheiat contractele ?

— Comenzile le-am 
n-am dat un răspuns 
nu vom vedea că se reia activitatea 
de montaj la instalații.

Ce consecințe trebuie să suporte 
beneficiarii ? Iată un exemplu.

— întreprinderea „Policolor" a îna
intat pentru anul 1981 o comandă 
de 9 200 kg etilendiamină — ne 
relatează directorul tehnic și de 
producție al Întreprinderii bucu- 
reștene. Silviu Istrătescu — ne
cesară pentru realizarea unei pro
ducții de lacuri, vopsele și cerne
luri în valoare de 14,2 milioane lei. 
întrucît nu există nici o certitudine 
că o vom primi de la Rm. Vilcea, 
pînă in prezent nu au fost Încheiate

contractele economice. Va trebui să 
recurgem în continuare la importuri. 
Cu alte cuvinte, tergiversarea terme
nelor de punere in funcțiune a noi
lor capacități de producție de la a- 
ceastă unitate obligă economia la un 
efort valutar suplimentar.

Reluăm discuția cu ing. Jean De- 
cuseară, șeful șantierului de montaj.

— Ce se poate face pentru recu
perarea restanțelor ?

— La alchilenamine, ciclul de 
montaj al liniilor tehnologice nece
sită circa o lună și jumătate. în ce 
privește autoclava de vulcanizare din 
instalația de cauciucare-zincare. 
aceasta are un ciclu de montaj de 4 
luni, însă printr-o mobilizare de 
forțe îl putem reduce la trei luni.

— în concluzie, rămînerile în urmă 
pot fi recuperate. Aveți în vedere 
vreun program special de acțiune ?

întrebarea rămîne fără răspuns. 
De fapt, ce ne-ar putea spune in
terlocutorul ? Că așteaptă să-i fie 
trimise înapoi . echipele „detașate" 
forțat de pe șantier ? Asta știm și 
noi. Ceea ce nu știm este ce mă
sură va lua conducerea TMUCh 
București : va readuce și mobiliza 
din nou forțele pe șantierul din 
Rîmnicu Vilcea sau îl va destitui pe 
șeful șantierului ?

Ion STANCIU 
Iile ȘTEFAN

apropiate de 
dar la care 
din aceeași 
nejustificată

viitor ati în-
primit, dar 

precis pînă ce

Se lucrează 
cu toate forțele 

în două schimburi
în cimpia Bărăganului ialomițean, 

în noaptea de doi spre trei decern- , 
brie, temperatura aerului a scăzut la 
minus 5 grade. Pămîntul înghețat la 
suprafață a permis însă intrarea tu
turor tractoarelor în brazdă. Și pe 
acest frig, la secția Bora, din cadrul 
I.A.S. Slobozia, o grupă de 15 trac
toare, condusă de șeful de fermă, ing. 
Gheorghe Drăgan, spărgea oglinda 
de gheață, trăgind brazdă adîncă, 
lăsînd în urmă pămîntul aburind. 
Miercuri, la ora 12.30, fiecare trac
torist din cei 15 realizase cite 2 hec
tare și, așa cum ne declara șeful 
secției de mecanizare, Constantin 
Belciu, pînă la intrarea schimbului II 
fiecare va ara cite 3,5 hectare. Am 
urmărit această grupă de tractoare. 
Motoarele, solicitate la maximum, 
făceau să duduie pămîntul. Mi-am 
notat numele mecanizatorilor Con
stantin Oancea, Ion Ivănceanu. Toma 
Sava, Ion David, V. Burcea și Gheor
ghe Popescu, oameni care iși cunosc 
bine. meseria. într-o clipă de răgaz, 
la capătul solei Ion David mi-a de
clarat:

— Nici un efort nu este prea mare

acum, cind punem bazele producției 
viitoare. Arăturile executate acum 
vor asigura în mod cert un spor 
însemnat la producțiile de porumb, 
soia, floarea-șoarelui și celelalte 
culturi în secția . Bora, din cele 
1 200 hectare prevăzute a se execu
ta ogoare de toamnă, s-au arat 920 
hectare, urmînd oa pină la 9 decem
brie lucrarea să se încheie. Aici, 
schimbul de noapte este asigurat de 
mecanizatori, iar cel de zi de către 
personalul TESA și elevii practieanți.

O puternică declanșare de forțe âm 
Iiitilnit și la I.A.S. Dragalina, Unde 
cele două grupe conduse de ing. 
Victor Zamflrescu și tehnicianul 
Constantin Marin ară în 24 de ore 
cîte 180 de hectare. La grupa con
dusă de inginerul Zamfirescu, alături 
de cele 12 tractoare U-650 arau și 
6 tractoare A-1800, care realizează cîte 
16 hectare în două schimburi fie
care. Inginerul Ștefan Ștefan, direc
tor tehnic al unității, prezent in 
cîmp, in mijlocul mecanizatorilor, re
marca: „Arăm, ce-i drept, în con
diții grele, dar pe primul plan este 
calitatea. Și la noi 
o adîncime de 30 
brazdele trase ne 
cînd trebuie să realizăm un vagon 
de porumb la fiecare hectar, și spun 
aceasta avînd ca argument faptul ■ 
că, în 1980, solele ce au avut ogoare 
de toamnă au produs 10 000 kg po
rumb boabe la hectar. Acesta este 
cel mai puternic argument pentru a 
face arăturile cu orice sacrificiu".

în vederea urgentării executării o- 
goarelor de toamnă pe cele 135 000 
hectare ce au mai rămas, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a hotărît ca pentru absolut 
tractoarele să fie asigurate 
schimburi De asemenea, s-a hotărît 
ca în ajutorul S.M.A.-urilor să fie 
aduse la executarea arăturilor toate 
tractoarele din întreprinderile de 
transporturi, construcții și celelalte 
unități care le au în dotare. Cuvîntul 
de ordine al tuturor mecanizatorilor 
din județul Ialomița este ca pînă la 
15 decembrie întreaga suprafață să 
fie arată.

MIhal VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii*

Cînd există inițiativă 
și mecanizatorii 

muncesc cu spor
— După o zi — marți, doi decem

brie — cu abundență de zăpadă, ieri 
pe meleagurile județului Vaslui nu 
a mai nins. Aceasta a permis spe
cialiștilor și mecanizatorilor din multe 
unități agricole să se deplaseze în 
cîmp pentru a găsi tarlale unde se 
poate lucra. Exemple sint mai multe. 
Le-am reținut aid pe cele de la 
Costești, Murgeni, Ivănești ș-a.. unde 
se înaintează la arat, e drept, nu 
așa cum e planificat, dar se cîștlgă 
din ce în ce mai mult, chiar și în 
aceste condiții deosebite. Pe județ, 
au mai rămas de arat 38 522 hecta
re, în' cea mai mare parte în coope
rativele agricole.

La întreprinderile agricole de stat, 
după cum ne-a informat ing. Vasile 
Strungaru, directorul trustului jude
țean I.A.S., acțiunea se poate încheia 
dacă se va lucra mai bine în prima 
decadă a lunii decembrie. Este vor
ba de unitățile Fălciu. Zorleni, Laza 
și Bîrlad. în zilele următoare, pe 
măsură ce unele unități vor finaliza 
lucrarea, cum arată situația, de Pildă; 
din consiliul Pungești, prin acțiunea 
de întrajutorare în cadrul consiliilor 
unice agroindustriale, tractoarele vor 
fi concentrate în cooperativele cu 
restanțe mai mari la această dată. 
La C.A.P. Murgeni. spre exemplu, 
mai sint de arat 40 hectare, după 
care tractoarele vor fi detașate in 
unitățile vecine Schineni și Blăgești.

Ritmul la arat înregistrat pe județ 
ar putea fi mult îmbunătățit dacă 
toate tractoarele s-ar găsi in brazdă. 
Dar iată că in ziua 
am aflat de la 
D. Rusu, directorul 
țean S.M.A. Vaslui, 
un hectar din lipsă 
unitățile consiliilor unice agroindus
triale Fălciu, Huși, Rîșești, Șuletea, 
Tătărăni, 
cheia în __ _
ne-a spus interlocutorul, in această 
lună avem 
torină. Pînă la această oră, cunoaș
tem că ni s-au repartizat numai 130 
tone. Din păcate, nici din această 
cotă pînă la data de 3 decembrie nu 
a sosit măcar un gram. O situație 
care ne ține în loc, chiar dacă vre
mea ne permite să lucrăm mai bine 
în cîmp".

de 1 decembrie, 
tovarășul ing. 
Trustului jude- 

nu s-a arat nici 
de motorină în

Zăpodeni. „Pentru a în- 
bune condiții anul 1980,
nevoie de 2 642 tone mo-

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scinteii*

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Mai sint necesare 7 zile 
pentru încheierea 

lucrărilor

aceasta înseamnă 
cm. Cînd privim 
gîndim la anul,

toate 
două

în județul Bistrița-Năsăud mal 
sint de făcut ogoare de toamnă pe 
20 000 hectare. Din discuția avută 
cu directorul trustului județean 
S.M.A., inginerul Nicolae Uță. a re
zultat că există reale posibilități 
pentru ca cel târziu la 10 decembrie 
arăturile să fie încheiate. Dealtfel, 
în consiliul unic agroindustrial Be- 
clen, mecanizatorii au finalizat lu
crarea. în ultimele zile s-a muncit 
bine și în alte unităti agricole, in 
special în cele din consiliile unice 
Bistrița, Chiochiș, Uriu, chiar dacă 
condițiile agrometeorologice au fost 
vitrege. Din păcate, nu putem afir
ma aceleași lucruri pozitive la adre
sa mecanizatorilor din consiliile 
unice Șieu, Sînmihaiu de Cîmpie, 
Teaca, care, deși au suprafețe des
tul de mștri de arat, nu figurează in 
operativa din 3 decembrie cu 
nici un hectar in plus față de în
ceputul lunii. Dealtfel, se cere fă
cută o remarcă. Pînă în prezent s-a 
acționat pe tarlalele cele mai bune 
pe suprafețele plane, unde viteza de 
înaintare este mai rapidă, trecindu-se 
de acum pe terenurile situate în 
pantă. Din acest motiv, tractoarele 
sint dotate doar cu două trupite.

Datorită zăpezii și înghețului, nu 
se mai lucrează in două schimburi, 
deși în sezonul de vîrf 110 tractoare 
au lucrat in acest fel. Din această 
cauză, viteza medie pe ansamblul ju
dețului este de 800 hectare pe zL

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii*

Folosirea deplină a mașinilor și utilajelor
(Urmare din pag. I)
am putea realiza producția pre
văzută fără nici o altă inves
tiție, fără nici o nouă capacita
te pusă in producție?. Este o 
apreciere pe deplin îndreptățită dacă 
avem in vedere că în perioada care 
a trecut din acest an indicii planifi
cați de utilizare a fondului de timp 
maxim disponibil al mașinilor și uti
lajelor nu au fost realizați într-o se
rie de ramuri. Astfel, ca urmare a 
deficiențelor înregistrate în acest do
meniu în unitățile din cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerului Industriei Me- . 
talurgice și Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, tim
pul neutilizat în prima jumă
tate a anului este egal cu cel în 
care s-ar putea obține o produc
ție de aproape trei miliarde lei 
Nerealizarea indicilor planificați de 
utilizare a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor se datorează și faptului că 
în multe unități nu s-a acționat stă
ruitor pentru asigurarea forței de 
muncă calificate la nivelul necesaru
lui, a unor piese de schimb, scule, 
dispozitive și verificatoare, precum și 
a altor materiale necesare efectuării 
la timp a reparațiilor. In aceste con
diții, indicii de utilizare scăzuți au 
influențat, împreună cu alți factori, 
neîndeplinirea planului la o serie de 
produse importante de care economia 
națională are absolută nevoie.

îndeplinirea prevederilor de plan 
pe acest ultim trimestru al cincina
lului, precum și din anul viitor pune 
în fața tuturor conducerilor de între
prinderi sarcina de a acționa hotărît 
pentru lichidarea neîntârziată ă nea
junsurilor amintite în vederea func
ționării optime a tuturor mașinilor,

utilajelor 
direcție de 
diată, o constituie întărirea ordinii, 
disciplinei și răspunderii în muncă, 

■ asigurîndu-se folosirea . deplină a 
timpului de lucru, exploatarea și în
treținerea în bune condiții a utilaje
lor. Concomitent, se impun măsuri 
bine gîndite și temeinic fundamen
tate pentru mai buna organizare a 
fluxului de producție. Sint încă în
treprinderi unde amplasarea' fiecărei 
mașini nu are în vedere succesiunea 
strictă a operațiilor procesului teh
nologic, pentru ca acesta să se deru
leze pe principiul fluxului continuu, 
fără deplasări încrucișate sau în sens 
invers. în același timp, centralele și 
ministerele trebuie să intervină mai 
energic în vederea redistribuirii în
tre întreprinderi a utilajelor deveni
te disponibile sau care se află în a- 
ceastă situație 
economisindu-se 
portante fonduri

în ansamblul
prin care se poate asigura folosirea 
cu maximum de randament a mijloa
celor tehnice, un loc aparte trebuie 
să-1 ocupe în fiecare întreprindere 
extinderea poliservirii mașinilor, dată 
fiind multitudinea influențelor pozi
tive pe care le generează această for
mă de organizare a muncii asupra 
creșterii producției și eficienței eco
nomice. Lucrul la mai multe mașini, 
ca și alte noi forme superioare de or
ganizare a muncii sint impuse de 
promovarea progresului tehnic. Folo
sirea de către un muncitor a timpului 
automat al fiecărei mașini pentru 
executarea lucrărilor manuale și 
manual-mecanice la alte mașini 
mărește considerabil productivita
tea muncii și permite utilizarea 
rațională a fondurilor fixe. în

și instalațiilor. O primă 
acțiune, cu eficiență ime-

de mai mult timp, 
pe această cale im- 
de investiții.
măsurilor și căilor

funcție de raportul in care se află 
timpul automat și timpul manual-me- 
canic și de numărul de mașini la care 
muncitorul lucrează simultan, aceas
tă creștere a productivității muncii 
variază între 50 și 150 la sută.

Pentru aceasta însă poliservirea 
trebuie să fie gîndită și aplicată ca 
un sistem complex de organizare și 
conducere a producției și nu ca un 
instrument care poate acționa se
parat, ca o metodă independentă 
pentru a cărei aplicare sint suficiente 
doar anumite dispoziții de a se lu
cra la mai multe mașini. O aplicare 
eficientă face necesar un efort mult 
mai amplu, care să cuprindă reorga
nizarea amplasării mașinilor, trecin
du-se de la criteriul actual de gru
pare după tonaj și caracteristici teh
nice la criteriul modular, care să 
permită o asemenea grupare și com
binare a operațiunilor tehnologice 
incit să se realizeze o ocupare com
pletă a timpului de lucru al muncito
rului ce le deservește, precum și ela
borarea unor norme de muncă care să 
tină seama de specificul activității de 
poliservire.

Desigur, în flecare unitate econo
mică pot fi luate și alte măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru utilizarea 
deplină, cu indici ridicați a mașini
lor și utilajelor. Dar. așa cum a- 
testă experiența multor unități e- 
conomice, hotărîtoare sint atitudinea 
plină de grijă a fiecărui colectiv de 
muncă față de mijloacele tehnice, 
conștiința și răspunderea cu care 
sint privite obligațiile profesionale 
ce îi revin in legătură cu exploa
tarea. întreținerea și repararea ma
șinilor, utilajelor și instalațiile» ■— 
ca bunuri ale Întregii societățL

mare.de
circuitele.de
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------------------------- Colocviile „Scînteii"
TINUTA PROFESIONALĂ A CRITICII

Importanta socială a criticii literare, ro
lul său formativ, de educare estetică și 
ideologică a maselor largi de oameni ai 
muncii, atribuțiile analizei și sintezei cri
tice obiective, științifice de orientare a 
literaturii contemporane, de semnalare a 
direcțiilor ei fertile, in concordanță cu 
cerințele unei arte revoluționare chemate 
să oglindească dialectic, in spiritul adevă
rului. o realitate in continuă transformare 
și perfecționare — iată rațiuni suficiente 
de a justifica o dezbatere despre ținuta 
criticii. Este evident că acțiunea criticii 
literare este departe de a se reduce la o 
seacă, neutră înregistrare de produse ar
tistice. Ea participă, prin judecățile, ana
lizele, propunerile sale la o mai vastă 
operă de pedagogie socială, de orientare 
și formare a oamenilor in cultul unor 
valori reale, fertile. Iată de ce exercitarea 
criticii este incompatibilă cu superficiali
tatea și impresionismul, cu tonul apolo
getic ori exclusivismul, cu lipsa de argu
mente ori tendința de a nesocoti criteriile | 
științifice, obiective ale judecății de va
loare. Obiectivă in raport cu conținutul de 
idei și calitatea lucrărilor literare, critica 
este și un ghid pentru cititor, de aceea 
se cade să convingă pnn argumente, ne-

reducîndu-se, cum se mai intimplă, la sen
tințe, afirmații nesusținute. Considerînd 
literatura ca un bun public in care criti
cul este chemat să distingă ce e bun de 
ce e rău, să formuleze o limpede judecată 
de valoare, apare de la sine înțeles că o 
critică folositoare, conștientă de rolul său 
social nu se poate dispensa sub nici un 
pretext de obiectivitatea, buna credință, 
care alcătuiesc, cum se știe, fundamentul 
moral al profesiei. Disciplină rațională, 
cu o funcție estetică și socială, datoare să 
dea judecăți de valoare cu discernământ 
și respect pentru cititor, critica literară 
nu poate fi redusa la exercitarea gustu
lui subiectiv. Ca să inspire încredere, să 
contribuie intr-adevăr la dezvoltarea 
literaturii, criticul trebuie să creadă in
tr-un ideal de artă căruia să i se dăru
iască necondiționat. Acesta este idealul 
unei arte umaniste, socialiste in numele 
căruia critica își desfășoară întreaga acti
vitate de selecție a valorilor, de educație 
a cititorilor. Iată citeva dintre proble
mele supuse atenției participanților la 
dezbaterea despre ținuta criticii, o dezba
tere deschisă criticilor și istoricilor lite
rari, scriitorilor și cititorilor, beneficiarii 
artei noastre socialiste.

„inițiali", în curent cu „do
zări alchimice". Alchimia 
verbală este la rîndul ei o 
metaforă veche a poeziei, 
trecută apoi în critică. In 
Florile răului de Baude
laire. o Doezie se intitulea
ză Alchimie de la douleur 
(Alchimia durerii). Asistat 
fiind de Hermes, patronul 
alchimiei, și în răspăr cu 
legendarul rege Midas, con
damnat să preschimbe in 
aur tot ce atingea (inclusiv 
alimentele sale), poetul face 
din aur fier și din rai iad, 
iar în „lințoliul norilor” 
descoperă „un cadavru 
scump", așa fel Incit nu-i 
rămine decît ca pe „țărmu

rile cerești" să clădească 
„mari sarcofagii".

Asta, nouă alchimie ! Al
chimie de un negru pesi
mism, pe lingă care aceea 
a tînărului poet român 
(Mircea Dinescu), desco
perită de recenzent (Mir
cea Mihăieș). ni se pare cit 
se poate de poetică, nejig
nind în noi nici simțul mo
ral, nici pe cel estetic (așa 
cum au jignit Florile răului, 
condamnate în 1857 de un 
tribunal parizian !).

Iată dar că în citatul de 
mai sus (din periodicul 
Orizont, cu data de 16 oc
tombrie). textul nu îndrep
tățește cu nimic comenta

riul. Or. rolul citatului este 
analog cu acela al proba
toriului in justiție. Critica 
literară își cheltuiește în 
zadar ingeniozitatea în ale
gerea unor citate, cînd ele 
sînt total lipsite de putere 
probantă. Articolul cu pri
cina. despre volumul anto
logic de versuri cu titlul 
Teroarea bunului simt vă
dește cu prisosință riscu
rile în alegerea citatelor, a 
acelora, firește, sortite să 
confirme judecata critică. 
N-am făcut decît să dăm 
un exemplu din cele prea 
numeroase pe care ni le 
oferă presa literară cu
rentă.

= Șerban CIOCULESCU: ——

O normă elementară: 
adecvarea la obiect 

a comentariului

■■■—— Pompiliu MARCEA : —=

Ce opțiuni ghidează 
selecția criticului?

în cadrul fiecărei lite
raturi. critica se simte con
fruntată cu o serie de sar
cini, dintre cele mai grele. 
Cînd cultura tării respective 
este încă în faza începutu
rilor. critica trebuie să-și 
asume, înaintea altor func
ții ale sale, un rol de direc
ție șl ca atare să fie, îna
inte de toate, normativă, 
într-un moment cînd proli
ferau traducerile, progra
mul Daciei literare (1840) 
a semnalizat primejdia a- 
cestui fenomen, recoman- 
dînd întoarcerea la izvoare
le proprii de inspirație și 
punînd astfel bazele litera
turii noastre naționale. An- 
ticipînd cu aproape optzeci 
de ani unirea într-un ace
lași stat a tuturor provin
ciilor noastre, aceeași re
vistă lși arbora programul 
chiar prin titlul ei, care 
suna ca o chemare la luptă, 
anticipînd pe marele *48.  
După actul Independenței, 
cînd C. A. Rosetti declara 
că mai rămine de cucerit 
„Plevna internă", cu alte 
cuvinte să se înfăptuiască 
reforme cu caracter radical, 
critica literară se constituia 
cu conștiința unei misiuni 
similare. în momentul în 
care Malorescu aprecia că 
se încheiase rolul criticii 
„judecătorești", Gherea 
prelua ștafeta, cu un simț 
adînc al răspunderii morale 
și cu nesecate resurse ana
litice. în studiile sale des
pre Eminescu. Caragiale șl 
Coșbuc. Cu el, de fapt, cri
tica noastră literară trece 
de la stilul asertoric și pe
remptoriu, de autoritate, la 
acela explicativ și analitic, 
în metoda sa predomină, o- 
dată cu afirmația sau cu 
negația, folosirea ilustrati
vă a citatelor. Prlntr-o fe
ricită comparație, care a- 
parține, dacă nu ne înșe
lăm. lui Mihail Sebastian, 
lipsa citatelor. într-o cer
cetare de critică literară, 
s-ar resimți tot atît de mult 
ca aceea a proiecțiilor, in
tr-o conferință cu impresii 
de călătorie. Citatul, pe de 
altă parte, solicitînd ade
ziunea cititorului la actul 
de judecată al criticului, 
trebuie într-adevăr să fie 
ilustrativ, adică să-i cores
pundă perfect. Prin rico
șeu. așadar, citatul se poa
te întoarce împotriva recen
zentului. cînd. departe de 
a veni în favoarea aprecie
rii lui, îl dezminte. Ca o 
armă cu două tăișuri, cita
tul îi configurează atît pe 
autor, cît și pe comentator, 
expunîndu-i pe amîndoi la 
judecata cititorului, chemat 
în ultimă instanță să de
cidă asupra adecvării lui la 
obiect.

Critica, după cum se știe, 
acaparează largi’ spații din 
periodicele noastre literare.

disputîndu-și-le cu genurile 
propriu-zise de creație : 
poezia. nuvela, piesa de 
teatru. Fenomenul implică 
desigur creșterea simțitoare 
a producției literare, ca și 
aceea a publicului cititor, 
care caută în rubricile res- 
peftive o îndrumare. Nu e 
mai puțin adevărat că ade
seori cartea cea bună dis
pare din etalajele librării
lor în primele zile după a- 
pariție. nemaiașieptînd 
„verdictele" criticii. Chiar 
în acele cazuri însă, citito
rul împătimit nu pregetă 
să-și confrunte propriile 
impresii cu acelea ale re- 
cenzenților. Viata literară a 
unei culturi în plin avinj 
implică și multiplicarea 
dialogurilor cu caracter li
terar, care nu se rezumă la 
dezbaterile din cadrele nu
meroaselor cenacluri exis
tente. Cititorul comunică 
direct cu autorul, citindu-i 
cartea, apoi apelează la a- 
precierea criticului ca la o 
instanță superioară, rezer- 
vindu-și însă latitudinea de 
a-și rosti in petto dezacor
dul. în corespondența pri
mită de un critic literar fi
gurează pe lingă scrisorile 
trimise de unii din autori 
și acelea ale unor cititori, 
dornici să-și exprime fie 
totala aderentă la cîte o 
cronică, fie un alt punct de 
vedere. ,

Citatul, spuneam. 11 ilus
trează in egală măsură pe 
autor și pe comentator, ca 
într-un sistem de oglinzi 
paralele. Uneori, mai ales 
în sectorul poeziei, caracte
rului insolit al acesteia i se 
adaugă acela similar al co
mentariului. S-ar spune că 
asistăm la un concurs de 
punere în dificultate a citi
torului. între două focuri la 
fel de nimicitoare. Alegerea 
exemplelor nu este grea, de
oarece în publicistica noas
tră literară actuală talen
tele lirice se complică cu 
teribilisme, iar cele critice 
cu savante prețiozități. 
Iată, de pildă, modul de in
troducere critică a unui 
citat :

„Singurul interes major 
este, în aparență, acela de 
a aureola limbajul consi
derat Indebbște ca «nepoe
tic» cu toate virtuțile unei 
poezii de un gust sigur. 
Cine a mal îndrăznit la noi, 
în vremea din urmă, și la 
aceeași intensitate a trăiri
lor estetice, să scrie pe un 
ton ce frizează cel mai au
tentic «antipoetic^, dar 
convertindu-1 cu rara artă 
a dozării alchimice a sen
surilor de poezie adevărată: 
«Hei, fluture, in scorburi de 
mătase / nicicînd n-ai mai 
putea să te întorci, / vei 
ninge doar polen în ierburi 
grase / cînd rouă scaldă 
turmele de porci»

Introducerea, atît de sa
vantă și de categorică, ne 
avertizează asupra unui fe
nomen literar nu. chiar de 
actualitate, ba chiar dintre 
cele mai vechi : converti
rea așa-ziselor cuvinte ne
poetice în intense trăiri 
estetice. Or, in literatura 
universală. Victor Hugo se 
putea făli cu aproape o sută 
cincizeci de ani în urmă că 
a pus cuvintelor „scufia 
frigiană", adică a revolu
ționat limbajul poetic, dînd 
curs, în circulația literară, 
cuvintelor pînă în ajun so
cotite nepoetice. Astfel, 
poezia clasică franceză nu-i 
spunea calului cal. ca toa
tă lumea : cheval, ci, figu
rativ, alergător : coursipr. 
La noi, Tudor Arghezi a 
dus la extrema limită liber
tatea limbajului, trecînd 
peste toate obstacolele im
puse de scrupulele acade
mice.

Ce i-a putut dicta co
mentatorului asemenea con
siderente 7 Cititorul se va 
fi așteptat la o serie de 
cuvinte din recuzita roma
nelor naturaliste, sau, ca. să 
ne limităm la același Ar
ghezi. la vocabularul Iul din 
Icoane de lemn, care a 
făcut obiectul unei inter
pelări parlamentare în anul 
1929. Nimic din toate aces
tea. Citatul e cît se poate 
de clar și nu ne obligă să 
ne gîndim neapărat la re
tortele și la materialele al
chimiștilor, care încercau 
să transforme minerale ig
nobile în nobilul metal ! 
aurul. Tonul de care vor
bește comentatorul este cel 
al stilului oral, al adresării 
directe :

„Hei, fluture.„“.
Cu acest ton ne-a deprins 

mai de demult poezia lui 
Serghei Esenin, care a 
exercitat o puternică influ
ență asupra liricii noastre 
interbelice.

Ce vrea să spună poetul? 
Comparîndu-se cu fluture
le. una din insectele cele 
mai poetice din întinsa 
gamă a entomologiei, dacă 
nu chiar cea mai poetică, 
autorul face observația im
posibilității procesului in
vers, al reintegrării sale în 
gogoașa viermelui de mă
tase, si că destinul fluture
lui. adică al poetului, este 
acela de a-și scutura pole
nul peste rouă în care se 
scaldă apoi porcii. Este o 
variantă a dictonului lati
nesc : „margaritas ante 
porcos", prin care se reco
mandă a nu oferi ignoran
ților ceea ce le depășește 
puterea de înțelegere. Este, 
pe plan liric, o concepție 
aristocratică a poeziei, a a- 
celeia estetizante, care nu 
se adresează „profanilor", 
adică mai tuturor, ci numai 
unul număr restrîns de

Ca orice Îndeletnicire, 
critica presupune o inițiere, 
pe cît se poate riguroasă 
și metodică in tainele dis
ciplinei. Talentul, atît de 
necesar, nu este suficient 
în absența cultivării cu 
lecturi fundamentale, nu
meroase, atente. Pretindem, 
și pe drept, poeților și pro
zatorilor — în afară, se în
țelege, de faptul funda
mental al cunoașterii vieții 
— să citească, să aibă re
pere solide, să-și educe 
sensibilitatea și să-și supra
vegheze, cu maturitate, 
opțiunile. Și lucrurile n-au 
stat nicicînd altfel. Fără 
larga lui cultură literară, 
filozofică, istorică, filolo
gică, Eminescu n-ar fi scos 
sunete atît de adîncif de 
răscolitoare, și nu altfel 
stau lucrurile cu Coșbuc, 
Octavian Goga, Pillat, Bia- 
ga, Rebreanu, Al. Philip- 
pide, Camil Petrescu, Ion 
Barbu etc., la care dimen
siunea cunoașterii este atît 
de importantă, chiar de
cisivă uneori. Și, dacă 
la „creatori" nu putem 
trece peste însușirea pro
fesiei, nu putem fetișiza 
talentul fără a comite erori 
critice, atunci, cu atît mai 
multă pregătire profesio
nală se cuvine să cerem 
criticului. Evident, această 
componentă a personali
tății critice nu se poate 
constata ad-hoc și în sine, 
ea este sublimată în elo- 
cința caracterizărilor, în 
opțiunile și preferințele 
declarate sau deduse. Un 
important indiciu al pre
gătirii criticului îl consti
tuie selecția pe care o ope
rează în mulțimea cărți
lor ce apar. Un critic ce-și 
exercită ' hebdomadar func
ția, să spunem, alege 52 do 
cărți din cele citeva sute 
ale anului : poezie, roman, 
critică, teatru, eseistică,, 
memorialistică etc. (uneori 
selectează mai puțin, căci 
face, din cînd în . cînd. și 
„sinteze"). Este extrem de 
interesant să vedem ce a 
considerat criticul necesar 
să propună atenției publi
cului, să vedem ce-a pre
ferat. Din păcate insă, 
uneori este interesant să 
constați că. dintr-o re
coltă abundentă, diver
să, ispititoare de atîtea 
ori, criticul a introdus în 
sacoșa hranei sale (spiri
tuale) și destule fructe pi
pernicite, necoapte, ne
ajutorate, lăsind pe din
afară atîtea roade sănă
toase. Să spunem însă 
că omul e „suveran", că 
nu-i putem impune gustul 
nostru, că s-ar putea chiar 
ca dreptatea să fie de par
tea lui, că nimeni, și prin 
urmare nici noi, nu deține 
apanajul adevărului, că 
gustul „non est disputan- 
dum". Dar atunci ar fi lo
gic, tocmai prin recunoaș
terea relativității gusturi
lor, ca pe ogorul roadelor 
literare, odată mai bune, 
altădată mai modeste, să 
nu calce, de ani sau chiar 
decenii, același critic. Cu
noaștem categoria așa-nu- 
miților „titulari de rubrici", 
între care unii au atins per
formanțe temporale necu

noscute în cultura noastră 
și sînt pe cale, dacă lucru
rile continuă, să stabilească 
recorduri. Pe ce criterii 7 
Au dovedit că sînt Lovi- * 
nescu, Ibrăileanu, Călines- 
cu, Perpessicius, Ciocules- 
cu, adică eminenți profe
sioniști ai criticii, care to
tuși n-au avut aseme
nea privilegii 7 într-o so- 
ciețate democratică, în 
care se elimină privilegiile 
nemeritate, o asemenea 
stare de lucruri, ducînd 
pină la mentalitatea de 
„proprietar" a unor critici 
ni se pare un fenomen 
vetust. Pentru că reflexul 
de proprietar naște, cum 
știm, destule abuzuri, înce- 
pînd cu impunerea gustului 
propriu, de unde raco
larea de discipoli obedi- 
enți, instalarea mentali
tății și practicilor hege- 
monice, mergind pînă la 
boicotarea sau compromi
terea celor ce pot avea 
alte păreri. Și care, firește, 
sînt destui, din fericire, 
căci cel mai trist peisaj în
tr-o cultură ar fi uniformi
tatea, monotonia. Un efect 
negativ al situației descrise 
este că, în timp ce cărți re
marcabile și oneste trec ne
observate, se încearcă să se 
impună atenției o carte ce 
poate fi, in structura și sub
stanța ei, mediocră, cu idei 
împrumutate, sau neaju
torate. Am zis „încearcă 
să se impună" și nu „se 
impune" pentru că totuși, 
mai puternică decît arsena
lul de laude fără acoperire 
este virtutea de filtru a 
timpului (deși s-ar cuveni 
să cruțăm timpul cu aseme
nea eforturi și să-1 ajutăm, 
cu puterea noastră). Aș mai 
supune atenției o alternati
vă de a trișa în critică : 
nu-i nevoie de eforturi spre 
o continuă perfecționare 
profesională — pare a în
cerca să acrediteze evolu
ția în arena critică a cîte 
unui autor — cît de o anu
me abilitate stilistică (ce se 
obține prin simplul exerci
țiu al condeiului, mai ales 
cînd omul este efectiv inte
ligent) și, mai ales, de „ca
pacitatea regiei" de a te 
impune. Pregătire de biblio
tecă 7 Sute și sute de ore 
asupra documentelor, manu
scriselor 7 Reluarea, de mai 
multe ori. â) textelor funda
mentale 7 Ar fi prea mult ! 
Uneori, din unele cronici 
nu rezultă nici măcar par
curgerea onestă a cărților 
despre care se scrie. Textul 
criticului este revelator mai 
ales despre el, mai puțin 
despre autorul la care se 
referă. Cît despre interac
țiunea, interrelația dintre o 
carte, un autor, epoca în 
care apar, ceea ce ar pre
supune pregătire istorică, 
ideologică, filozofică, filolo
gică, se spun niște banali
tăți ambalate în vorbe 
„meșteșugite", dar fără nici 
o valoare. „Fără tradiție și 
critică istorică — zice 
Croce — înțelegerea tuturor 
sau aproape tuturor opere
lor de artă ar fi pentru 
totdeauna pierdută ; noi am 
fi ca niște animale vîrîte 
numai în prezent sau în
tr-un trecut foarte apropiat.

Numai încrezuții disprețu
iesc și iau in rîs pe acei 
care reconstituiesc un text 
autentic, care explică sen
sul vorbelor și obiceiurilor 
uitate, care cercetează con
dițiile de viață ale unui ar
tist și săvîrșesc toate acele 
lucrări ce înviorează trăsă
turile și coloritul originar al 
operelor de artă".

Credem că unii critici au 
început să scrie critică „de 
mici copii" și, luați in se
rios, poate pentru că mo
mentul nu era prielnic unor 
Șerban Cioculescu, VI. Stre- 
inu, apoi Al. Piru, Adrian 
Marino, s-au instalat, fru
mos, în fotolii. Odată insta
lați, au crezut că le și me
rită. Au crezut chiar, poate, 
că sînt predestinați, că li
teratura de-abia i-a aștep
tat ca să-i lumineze drumul. 
Și, ajutați de împrejurări, 
s-au trezit „indispensabili". 
Fără umbră de umor. Unii 
s-au mai pregătit între timp, 
au frecventat bibliotecile, 
au înțeles că, totuși, liceul 
și facultatea nu i-au putut 
scoate erudiți, cu atît mai 
puțin apți de a da direcții 
în cultură. Au mai privit 
la Călinescu, la Vianu, au 
văzut că e nevoie de efor
turi în continuare, poate de 
sacrificiu. Alții însă nici 
vorbă 1 Cu lectura din liceu, 
cu un Larousse și un Bar
thes, cu o formulă para
doxală care să epateze pe 
neofiți „rezolvă" totul. Și 
credința lor în misiunea lor 
în cultură e așa dg adîncă, 
incit, de pildă, faptul că un 
om învățat ridiculizează, 
umllindu-i, pur și simplu, 
vreuna din cărțile lor, îi 
lasă total imperturbabili, 
neclintiți în convingerea ta
lentului propriu și neclin
tit!. mai ales. In fotoliile 
ocupate. Și se pare că ni
meni nu vrea să-1 deran
jeze. E adevărat că statu- 
quo-ul este cea mai comodă 
soluție. Să fie și veșnică 7 
Ar fi cam întristător, căci, 
după multe păcate, măcar 
unul ar mai merita, în fi
nalul intervenției noastre, 
să fie supus, de asemenea, 
atenției, și anume piedici
le pe care le pun noii ge
nerații de critici, mulți din
tre ei superiori, pe toate 
planurile. Cînd nu-i resping 
cu superioritate : sînt ti
neri, n-au experiență, n-au 
cărți (uitînd că, totuși, mulți 
scriu de cîțiva ani buni) îi 
laudă paternal, cu o suspec
tă Indulgență. Deși .census 
non aetas invenit sapien- 
tiam" (experiența, nu virsta 
duce la ințelepciune). Ast
fel că critici deja excelenți 
ca Iogn Adam, Paul Dug- 
neanu, Mircea Iorgulescu, 
Florin' Manolescu, Valentin 
C. Mihăescu, Dan C. Mihăi- 
lescu, Artur Silvestri. Al. 
Ștefănescu și alții, ce ar 
trebui să se pronunțe mai 
decis cu privire la literatu
ra actuală, sînt tratați de 
sus, tolerați ca niște învăță
cei. Deși de învățat ar mai 
avea de învățat și unii 
„maeștri" cîte ceva. Mal 
ales să învețe că privilegiile 
pot fi amăgitoare. Că, in 
orice caz, nu pot fi veșnice.

• „AMINTIRI DESPRE 
IORGA" (editura „Juni
mea"). Seriei de lucrări 
consacrate mai bunei cu
noașteri a operei și per
sonalității lui Nicolae Ior- 
ga i s-a adăugat recent 
antologia „Amintiri des
pre Iorga", tipărită la edi
tura „Junimea" prin grija 
lui Ion Popescu-Siretea- 
nu. Unele texte sînt cu
noscute, lucrări de refe
rință in schițarea portre
tului intelectual, cetățe
nesc și moral al „cărtu
rarului nostru prin exce
lență" — cum îl definea 
Perpessicius — cel „a că
rui singură bucurie de o 
viață întreagă a fost bucu
ria cărților și a cărui sin
gură ambiție a fost să înal
țe slava neamului său".

în timp. E. Lovinescu a 
dat primele pagini de me- 
moralistică densă despre 
omul aureolat de „presti
giul unei științe enorme", 
„vorbitor de un debit ui
mitor, cu o putere re
marcabilă de însuflețire", 
„artist impresionist", „de
vorat de imaginație și de 
pasiune". I-a urmat, cu 
linii îngroșate în semito
nuri și umbre. G. Căli
nescu, in memorabilul 
portret din „Istoria liter 
raturii...".

Șerban Cioculescu re
memorează cu adîncă o- 
biectivitate realitatea omu
lui și a lumii lui Iorga, 
așa cum au făcut-o în pa
ginile acestei cărți oa
meni de litere, foști elevi 
și studenți ai profesoru
lui. care fac publice acum, 
pentru întîia oară, la so
licitarea autorului anto
logiei. amintirile lor des
pre Iorga. Să-i amintim 
pentru gindurile lor fru
moase, născute dintr-o 
statornică prețuire neum
brită de ani pe Virgil Ca- 
rianopol. Al. Cerna-Rădu- 
lescu, Marla M. Alexan- 
drescu. Dersca Bulgaru, 
Corneliu Carp. Rodica 
Ciocan-Ivănescu. D. Flo- 
rea-Rariște. Traian N. 
Gheorghiu. I. D. Lăudat, 
Vasile Netea, Grigore Săl- 
ceanu. Leonida Secrețea- 
nu. Dan Smîntînescu și 
G. G. Ursu. Rememorări
le, cuprinzînd numeroase 
aspecte inedite, readuc 
în conștiința timpului nos
tru, cu o nouă vigoare, 
chipul strălucitor al mare
lui cărturar patriot.

E. VASILESCU

• IOAN JINGA: „EDU
CAȚIA PERMANENTA" 
(Editura științifică și en
ciclopedică). Autorul pre
zintă accepția modernă 
a noțiunii de educație, 
care nu mai este privită 
azi ca o „aprovizionare" 
a elevului de către profe
sor cu cunoștințe \ sufi
ciente apoi pentru în
treaga viată, ci ca un pro
ces continuu, desfășurat 
din primii ani ai copilă
riei și pînă la bătrînețe, 
și care nu mai are drept 
cadru unic școala, ci în
tregul mediu social. Este 
un subiect de larg inte
res, care preocupă atît pe 
educatorii de profesie, cît 
și pe fiecare om dornic 
să-și înțeleagă menirea 
într-o epocă extrem de 
complexă și de dinamică, 
loan Jinga folosește o

bibliografie bogată, astfel 
incit are posibilitatea să 
ofere o viziune de ansam
blu asupra problemelor 
ridicate de educație in 
lumea contemporană. In 
acest context însă el dă o 
atenție prioritară activi
tății educative din țara 
noastră. Pe măsură ce 
enumeră și definește di
feritele implicații ale mo
dernizării activității din 
acest important domeniu, 
autorul demonstrează ce 
avantaje imposibil de ig
norat prezintă orienta
rea actuală. Totodată, sini 
combătute anumite pre
judecăți. Astfel, autorul 
arată că preluarea de 
către întreaga societate a 
atribuțiilor de ordin edu
cativ nu echivalează în 
nici un caz cu o dimi
nuare a rolului profeso
rului care devine, dim
potrivă, în noile condiții, 
un factor și mai important, 
deoarece dintr-un simplu 
transmițător de cunoștin
țe se transformă într-un 
om al timpului său, par
ticipant la o vastă operă 
de construcție umană.

Al. ȘTEFĂNESCU

• „MECANISMUL AC
ȚIUNII LEGILOR ECO
NOMICE ÎN SOCIA
LISM" (Editura politică), 
între cele mai recente 
succese ale cercetării eco
nomice din țara noastră 
se înscrie apariția lucrării 
mai sus-menționată, reali
zată de un larg colec
tiv de cadre didactice 
de la catedra de economie 
politică a Academiei de 
studii economice, sub 
coordonarea prof. dr. do
cent N. N. Constantinescu.

în prima parte a lu
crării șe acordă un spațiu 
larg prezentării mecanis
mului general obiectiv al 
acțiunii și utilizării legi
lor economice în socia
lism. Componentele me
canismului, modul în care 
ele se articulează în miș
carea reală a economiei 
socialiste sînt prezentate 
la o înaltă ținută științifi
că șl totodată accesibilă 
pentru toți cei ce posedă 
un minimum de cunoștin
țe economice. Prin pu
ternica tentă metodolo
gică, prin formularea unor 
principii generale de a- 
naiiză și folosire a acțiu
nii legilor economice, a- 
cest capitol al cărții re
prezintă un cadru de re
ferință pșntru celelalte 
părți ale lucrării prin care 
se analizează în detaliu 
acțiunea și folosirea celor 
mai importante legi o- 
biective ce acționează în 
socialism.

Este un real merit al 
lucrării faptul că eviden
țiază clar caracterul de 
sistem al acțiunii legilor 
economice, interdepen
dențele și intercondițio- 
nările lor specifice, ceea 
ce prezintă o importanță 
deosebită pentru cunoaș
terea fenomenului eco
nomic, pentru procesul 
decizional la nivelul ma
cro și microeconomic.

Concepute ca un instru
ment menit să răspundă 
nevoilor teoriei și practi
cii construcției econo
mice din țara noastră, 
studiile cuprinse in vo

lum analizează mecanis
mul de acțiune și folosi
re al legilor economice 
atit pe planul descifrării 
tendințelor obiective, cit 
și al realității practicilor 
la nivelul economiei na
ționale și al unor ramuri 
sau unități economice. Pe 
această linie, autorii au 
reușit in bună măsură să 
pună in evidență posibile 
contradicții între unele 
practici economice și con
ținutul obiectiv al acțiu
nii legilor economice.

Este, de asemenea, un 
merit al lucrării faptul 
că abordează mecanismul 
acțiunii legilor economice 
din socialism în strinsă le
gătură cu noul mecanism 
economico-financiar.

Lucrarea se adresează 
în egală măsură specialiș
tilor în probleme econo
mice. cît și oamenilor 
muncii din unitățile eco
nomice. constituind un 
ajutor prețios în procesul 
activ al participării la de
cizie, la autoconducere.

I. ERHAN

• VIRGIL CARIANO- 
POL: „COPILUL CU INI
MA DE AUR" (editura 
„Ion Creangă"). Din a- 
mintiri istorice vechi și 
din pățaniile copilului de 
odinioară, din veșnica pre
zență a naturii și a ani
malelor în viața omului, 
poetul Virgil Carianopol 
scrie citeva istorisiri sim
ple dar cu tilc adînc 
pentru copii. în prima 
parte a volumului sînt 
amintirile istoriei noas
tre eroice : eterna con- > 
fruntare cu dușmanii ' 
tării, peste care plutesc 
umbre sacre de domni
tori viteji: Ștefan, Mihai, 
Cuza cel drept, șa. Une
ori copiii au fost de aju
tor direct ostașilor, alte
ori au dovedit inițiative 
lăudabile, pline de eroism.

Autorul scrie cu fante
zie. sentiment si duioșie 
despre „Doctorul Io
nică", despre „Copilul cu 
inima de aur", bucată 
care dă titlul volumului, 
in vreme ce unele epi
soade legate de primul 
război mondial dau mi
cilor eroi dimensiuni 
magnifice, la nivelul ce
lor mai curajoși ostași. 
„Fapta lui Mitache" se 
inspiră din eroismul ti
nereții fragede care și-a 
dat examenul de curaj și 
de patriotism în circum
stanțele cele mai grele: 
un copil a putut distruge 
cu grenade cuibul vrăj
maș puternic înarmat, bi- 
nemeritînd lauda marilor 
comandanți de oști...

în partea finală auto
rul pune, ca în basmele 
noastre străvechi, Ia în
cercare calitatea sufle
tească a omului printr-o 
întimplare miraculoasă 
cu adinei înțelesuri. Este 
o adresă directă, un gînd 
de la cei în vîrstă către 
cei tineri pentru o soli
daritate șl o omenie ve
nite din tradițiile po
porului nostru. Autorul 
găsește deci mici istorii, 
în cadrul fabulos al tre
cutului. pentru a actua
liza unele adevăruri e- 
sențiale, cu mare forță 
educativă.

Gh. BULGAR

Se află-răspîndite pe 
întreg cuprinsul țării 
circa 25 de muzee et
nografice în aer liber. 
De mal îndelungă tra
diție — cele din Bucu
rești și Cluj-Napoca 
ale căror baze au fost 
puse în deceniul 3 al 
acestui secol de Dimi- 
trie Guști și Romulus 
Vuia sau rezultate ale 
cercetărilor din ulti
mii 20 de ani (muzeele 
din Sibiu, Golești. Bu- 
joreni, Curtișoara, Ti
mișoara, Baia Mare, 
Sighet, Reghin, Bran, 
Miercurea Ciuc, Foc
șani), aflate în curs de 
dezvoltare (Tulcea, 
Galați, Oradea, Galeș,

Cîrțișoara, Cristur, 
Bărbătești, Suceava și 
Negrești) sau de pro
iect. Pornind de la 
deosebita importanță a 
patrimoniului nostru 
de arhitectură, atît de 
unitar pe planul între
gii țări, dar particula
rizat. în funcție de 
condițiile concrete geo
grafice șl Istorice ale 
fiecărei zone în parte, 
o recentă sesiune de 
comunicări științifice 
a readus în dezbaterea 
specialiștilor probleme 
ale „protecției, conser
vării. restaurării și 
valorificării monu
mentelor de arhitectu

ră populară româneas
că în muzee și „«in 
situ»“. Cadrul desfă
șurării l-a constituit o

rii țărănești din țara 
noastră.

„Muzeele și nucleele 
etnografice în aer li

tehnice și ateliere, 
majoritatea înzestrate 
cu inventarul de obiec
te și unelte aferente

Arhitectura populară — tezaur 
de cultură

interesantă expoziție 
care pe baza unor do
cumente și grafice, a 
unor elemente de arhi
tectură cu rol funcțio
nal și decorativ ilus
trează caracteristicile 
de bază ale arhitectu

ber, ne-a spus tovară
șul Nicolae Ungureanu, 
director al Muzeului 
satului și de artă 
populară, însumează 
peste 1 000 de con
strucții — case, anexe 
gospodărești, instalații

interioarelor de locuire 
și practicării ocupați
ilor și meșteșugurilor. 
Comparînd cele 50 de 
construcții cite existau 
în cele două muzee 
înființate la București 
și Ouj-Napoca în pe

rioada antebelică, cu 
marele număr de con
strucții transferate în 
muzeele de astăzi, se 
desprinde clar conclu
zia programului de sal
vare, protecție și con
servare a valorilor ar
hitecturii și tehnicii 
populare prin muzee. 
Muzeele constituite în 
această perioadă au 
fost precedate de 
dezbateri și cercetări 
sistematice, la care au 
participat specialiști 
din muzee și cercetă
tori ai Institutului d,e 
cercetări etnologice și 
dialectologice, ca și re
prezentanți ai altor 
discipline invitați în

faza elaborării temati
cilor și proiectelor de 
realizare. Pentru fie
care dintre marile mu
zee constituite, fondul 
de bază al monumen
telor supuse operați
ilor de transferare a 
fost selectat de echipe 
care, conduse după te- 
maticile prestabilite și 
ariile determinate, au 
asigurat începuturile 
unităților respective 
potrivit concepției ori
ginale românești de 
organizare a muzeelor 
etnografice în aer li
ber".
Marina PREUTU

Noi lucrări
• „CONSTITUIREA STATELOR 

FEUDALE ROMANEȘTI". Culegere 
de studii editată sub egida Institutu
lui de istorie „Nicolae Iorga" al Aca
demiei de științe sociale și politice de . 
către Editura Academiei.

Cele 9 studii înmănuncheate în vo
lum evidențiază faptul că întemeierea 
statelor feudale românești a încunu
nat un îndelungat proces istoric, a 
fost rezultatul unor succesive acu
mulări interne — un ioc important 
avînd, în acest sens, tradițiile orga
nizării politice daco-romane ; este în
fățișat, deopotrivă, și cadrul politic 
extern în contextul căruia s-a petre
cut fenomenul cristalizării statelor 
feudale românești de sine stătătoare, 
arătîndu-se că slăbirea presiunilor 
externe asupra societății românești a 
acționat ca un factor favorizant, 
creînd condiții forțelor politice autoh
tone pentru ridicarea creației lor sta
tale pe un plan superior.
• Lucrarea „DIN POLITICA EX

TERNA A ROMÂNIEI 1913—1947“ de 
Eliza Campus (apărută la Editura 
politică) își concentrează investiga
ția asupra efortului politico-diploma
tic românesc pentru înfăptuirea sta
tului național unitar, pentru păstra
rea independenței și integrității sale 
teritoriale.

Capitol cu capitol ni se dezvăluie 
acțiunile de politică externă care vor 
duce, începînd cu 1913, la ieșirea 
României din sistemul Triplei alian
țe și alăturarea sa țărilor membre 
ale Antantei, care aveau să recunoas
că legitimitatea cauzei românești, să 
sprijine lupta poporului nostru pen
tru izbînda mărețului ideal.

Lucrarea înfățișează apoi numeroa
sele inițiative și acțiuni externe1 
declanșate în perioada următoare de 
țara noastră pentru crearea unui cli
mat de conlucrare și cooperare a sta
telor, pentru menținerea unității sale 
de stat, pentru contracararea propa
gandei și acțiunii revizioniste, din ce 
in ce mai active, mai agresive. în 
fine, după cel de-al doilea război 
mondial, diplomația românească și-a 
îndreptat eforturile pentru recunoaș
terea pe plan international a dreptu
rilor legitime ale României asupra 
nordului Transilvaniei, eforturi încu-

de istorie
nunate de succes la Conferința de 
pace de la Paris din 1946—1947.
• „GERMANI ÎMPOTRIVA LUI 

HITLER" de Marin Badea (editura 
„Dacia") înfățișează istoria rezisten
ței antinaziste in Germania, specifi
cul său decurgînd atît din faptul că v 
ea nu izvora din necesitatea luptei 
împotriva unui dușman din afară (ca
în alte țări), cît, mai ales, din mul
titudinea limitelor și dificultăților că
rora ea a trebuit să le facă față.

Autorul pune în lumină rolul pre
dominant al clasei muncitoare în des
fășurarea celor mai de seamă acțiuni 
antinaziste, în alcătuirea celor mai 
importante grupuri ale rezistentei. 
Dar, în paralel, sint evidențiate in
trarea în mișcarea opoziționistă față 
de Hitler a unor cercuri ale burghe
ziei. intelectualității, cercurilor cleri
cale, a unor ofițeri. Sînt prezentate 
acțiunile rezistenței din lagărele de 
concentrare, ca și mișcarea de rezis
tență germană din emigrație. Un am
plu capitol este rezervat sprijinului 
pe care clasa noastră muncitoare, 
forțele democratice și progresiste din 
România l-au acordat luptei antina
ziste din Germania.
• „RELAȚIILE POLITICE RO- 

MANO-POLONE ÎNTRE 1699 ȘI 
1848“ de Veniamin Ciobanu (Editura 
Academiei) luminează aspecte impor
tante ale politicii externe românești 
la sfîrșitul evului mediu și începutul 
epocii moderne, ale unui veac și ju
mătate de neîntrerupte legături poli
tice. Legături care, mai ales după 
cele trei împărțiri ale Poloniei de la 
sfîrșitul veacului al XVIII-lea. se vor 
dezvolta sub semnul aspirațiilor co
mune de unitate și independență. 
Principatele române au constituit în 
această perioadă nu numai o cale 
de contact, ci în același timp unul 
din terenurile preferate de acțiune 
ale emigrației poloneze. Sprijinul 
acordat de români luptei poporului 
polonez este cu atît mai semnificativ, 
cu cît a fost acordat în condițiile în 
care marile imperii vecine voiau să 
împiedice prin orice mijloace această 
colaborare.

Silviu ACHIM

ALBA • La Alba Iulia se 
desfășoară în perioada 1—7 de
cembrie cea de-a 8-a ediție a 
„Săptămînii culturi! albaiuliene", 
manifestare înscrisă în progra
mul Festivalului național „Cin-, 
tarea României". Cu acest pri
lej, la Casa de cultură a sindi
catelor s-a deschis expoziția de 
artă plastică a membrilor filialei 
Alba a Uniunii artiștilor plastici. 
Tot aici, a fost inaugurat „Sa
lonul cărții". • La Muzeul Unirii 
a avut Ioc vernisajul expoziției 
„Sava Henția șl Mișu Pop in 
colecțiile muzeale și particulare >

din județul Alba". (Stefan Di
nted).

IALOMIȚA • Inspectoratul 
școlar județean și Casa persona
lului didactic au organizat la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Slobozia pentru 
profesorii care predau limba și 
literatura română in școlile ge
nerale și liceele din județul Ia
lomița o întîlnire cu criticul li
terar Nicolae Manolescu și pro
fesorul Nicolae Nicolae, autor 
de manuale școlare. (Mihai 
Vișotu).

HUNEDOARA • La Galeriile 
de artă ale fondului plastic din 
Deva s-a deschis o expoziție de 
pictură, grafică și sculptură cu 
peste 30 de lucrări aparținînd 
membrilor filialei uniunilor ar
tiștilor plastici din Deva și Pe
troșani. Sint expuse lucrări ce 
vor face parte din expoziția de 
grup a filialei U.A.P. Deva și 
Petroșani, ce se va organiza 
anul viitor în Finlanda. (Sabin 
Cerbu).

ARGEȘ • Consiliul municipal 
de educație politică și cultură

socialistă Pitești a inițiat în în
treprinderi și instituții, .sub ge
nericul „Omagiu muncii, oma
giu țării", un ciclu de mani
festări culturale și politice, care 
se desfășoară timp de două săp- 
tămîni. (Gheorghe Cîrstea).

SATU MARE • Din inițiativa 
întreprinderii cinematografice 
județene, in holul cinematogra
fului „Luceafărul" din Satu

Mare s-a deschis o expoziție de 
pictură și grafică cu lucrări ale 
tinerilor artiști plastici amatori 
Cristian Cășuț și Adrian Avă- 
șan. (Octav Grumeza).

MURES • Cu prilejul împli
nirii a 90 de ani de viață de 
către scriitorul Molter Kăroly, 
la sediul Asociației scriitorilor 
din Tg. Mureș a avut loc o adu
nare festivă la care au participat

scriitori, critici literari și nume
roși cititori. Personalitatea lui 
Molter Kăroly a fost omagiată 
de Siită Andras, președintele 
filialei Tg. Mureș a Asociației 
scriitorilor, de criticul literar 
Izsăk Idsif șl Romulus Guga, re- 
dactor-șef al revistei „Vatra". 
(Gh. Giurgiu).

VASLUI • Filiala Bîrlad a 
Societății de științe filologice din 
Republica Socialistă România, 
biblioteca „Stroe S. Belloescu" și 
Casa de cultură a sindicatelor 
din localitate au organizat o se

siune de comunicări și referate 
consacrată operei sadoveniene, 
la reușita căreia și-au adus con
tribuția cadre universitare ieșene 
și cadre didactice din Bîrlad. 
(Crăciun Lăluci).

GALAȚI • In prima decadă 
a lunii decembrie, la Galați are 
loc o suită de acțiuni culturale 
intitulată „Cartea în educația 
socialistă". înscris în amplul 
program de manifestări cultural- 
educative și de creație tehnico- 
științifică denumit „Danubius- 
Galați 1980", acest ciclu cuprin

de dezbateri, simpozioane, lan
sări de cărți și șezători literare 
desfășurate în prezența unor 
personalități ale vieții noastre 
cultural-științifice, a numeroși 
scriitori. • O nouă expoziție cu 
titlul „Sîntem florile patriei" 
este găzduită de Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Galați, ea 
reunind desene ale copiilor. O 
altă expoziție de pictură și 
sculptură a fost deschisă și de 
către Școala populară de artă 
din localitate, lucrările prezen
tate fiind executate de elevii 
școlii. (Dan Plăeșu).
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe.
în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A. — 

Partidul Muncii, al Guvernului Republicii Populare Angola și al meu personal, 
exprim poporului român, Partidului Comunist Român și guvernului român 
cele mai sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia 
celei de-a V-a aniversări a independenței noastre.

Folosesc ocazia pentru a da expresie hotărîrii noastre ferme de a întări 
tot mai mult relațiile de cooperare, prietenie și solidaritate existente Intre 
popoarele, partidele și guvernele noastre, în interesul luptei noastre comune 
împotriva imperialismului, pentru progres și pace.

Cu. înaltă șl frățească considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Întîlnire la Consiliul
Miercuri dimineața, tovarășul Emil 

Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
s-a Intilnit cu tovarășul Ni Zhifu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele Federației 
Sindicatelor din întreaga Chină, care, 
la invitația Consiliului Centrii al 
U.G.S.R., face o vizită în tara noastră 
în fruntea unei delegații sindicale 
chineze.

La întîlnire au participat membri ai . 
conducerii U.G.S.R., precum și repre
zentanți al Ambasadei R.P. Chineze 
Ia București.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Pagini din Istoria teatrului româ

nesc. (Reluarea episodului 4). Pre
zintă : Radu Bellgan, artist al po
porului

11,00 Roman foileton : „Mindrle șl pre
judecată". (Reluarea episodului 4)

11.55 Telex
12,05 închiderea programului
18,00 Telex
18,05 Dosarul politehnlzăril
16.35 Curs de limba rusă
16.55 Publicitate
17,00 Reportaj pe glob. Columbia — 

țara de la capătul Anzilor
17.20 Viața culturală
18.35 Desene animate î Kum-Kum. (E- 

pisodul 22)
19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL:

„Arieșul44 Turda din nou în atenția 
„Cupei României44

Central al U. G. S. R.
Cu prilejul convorbirilor, care s-au 

desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a efectuat o informare 
reciprocă in legătură cu preocupările 
și contribuția sindicatelor din cele 
două ț.ări la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XH-lea al Partidului 
Comunist Român și, respectiv, ale 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Chinez. Au fost abordate, de 
asemenea, problemele dezvoltării, pe 
multiple planuri, a bunelor relații de 
prietenie și colaborare existente între 
sindicatele din cele două țări, precum 
și unele aspecte ale situației din miș
carea sindicală internațională.

19.40 Ora tineretului
20.25 Jurnalul științelor șl al călătorii

lor : De la Ikar la rachetă cos
mică — Premieră pe țară. (Pro
ducție a studiourilor engleze)

21.15 Farmecul muzicii.
22,00 în pregătire la teatrul TV. Inte

grala — Shakespeare
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17.15 Radar pionieresc
17.40 Ecranizări — Sadoveanu. Baltagul. 

(Reluarea ultimei părți)
18,35 Publicitate
18.40 Omul șl sănătatea — reluare
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19,30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlzlunil. (Transmisiune 
directă). în pauză: Instantanee

21,10 Din cartea naturii. (Producție a 
Studioului de film TV)

21.40 Anunțuri șl muzică
21,50 Mihail Sadoveanu, artist al cuvin- 

tului
22,25 Telejurnal >

11 m. Campioana tării. Universitatea 
Craiova, a întrecut cu 2—1 (0—0) la 
Sibiu formația de divizia B Gloria 
Bistrița,, la capătul unui meci deose
bit de spectaculos. Cîrtu (2) și Hurloi 
din 11 m au fost autorii punctelor. 
Meritoriu rezultatul echipei Chimia 
Rm. Vîlcea: în jocul de la Cîmpulung 
Muscel, fotbaliștii vilceni au elimi
nat, cu 1—0 (1—0), pe F.C.M. Brașov. 
Unicul punct a fost realizat de Cilean 
în minutul 42.

Celelalte rezultate : București (sta
dionul Republicii) : Steaua — Univer
sitatea Cluj-Napoca 4—1 (0—1, 1—1) ; 
Rm. Vîlcea : F.C. Argeș — F.C. Olt 
3—1 (2—0) ; Brașov : F.C. Constanța 
— Unirea Oradea 3—2 (3—0) ; Plo
iești : S.C. Bacău — C.F.R. Craiova 
3—2 (2—1). Pentru sferturile de fi
nală care vor avea loc în primăvară 
s-au calificat șase echipe din divizia 
A, una din divizia B și una din di
vizia C.

La Sofia, in preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal : Bul
garia — R.F. Germania 1—3 (0—2). 
în campionatul european de fotbal 
pentru echipe de tineret, la Plovdiv, 
echipa Bulgariei a întrecut cu scorul 
de 1—0 (1—0) selecționata R.F. Ger
mania.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
mical dintre echipele masculine de 
handbal ale Norvegiei și R. D. Ger
mane. Handbaliștii din R. D. Germa
nă au terminat din nou învingători, 
de data aceasta cu scorul de 26—18 
(12—9). în primul joc, desfășurat cu 
o zi în urmă la Farsund, oaspeții 
cîștigaseră cu 22—18.

• între 12 și 26 decembrie, fede
rația iugoslavă de specialitate va or
ganiza In orașul Novi Sad un mare 
turneu internațional feminin de șah, 
la care au fost invitate, printre 
altele, maestrele Dana Nuțu (Romă-

(Urmare din pag. I)
spectacole, de cel puțin 
cinci ori pe an.

...Nici o tangentă la sare. 
Toate săgețile spre viitor ! 
Viitorul înseamnă la Praid 
— in unități de timp foarte 
apropiate — centru urban, 
în curînd, la Praid se va 
construi o fabrică de încăl
țăminte. Oamenii se mai 
ocupă și cu construcția 
caselor, a blocurilor, la 
Praid existînd deja o sută 
de apartamente, și tot pe 
atitea urmind a fi inălțate 
în anul viitor.

...Nici o tangentă la sare. 
Și totuși. Poți să nu amin
tești nici un cuvînt despre 
această generoasă sudoai e 
a pămîntului, atunci cind 
ești invitat să treci pragul 
celui mai nou bloc, in care

Cronica zilei
La invitația Consiliului National al 

Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, o delegație a Frontu
lui Național Patriotic și Progre
sist din Irak, condusă de Hikmat 
Ibrahim Al-Azzawi, membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
membru al conducerii regionale a 
Partidului Baaș Arab Socialist, mem
bru al Comitetului Suprem al Frontu
lui Național Patriotic și Progresist 
din Irak, face o vizită în tara noastră.

Miercuri, delegația a fost primită de 
Aurel Duma, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
secretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

A fost prezent Dhiab M. Al-Algawi, 
ambasadorul Republicii Irak la Bucu
rești.

★
Miercuri după-amiază a avut loc in 

Capitală o manifestare culturală, or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, cu 
prilejul Zilei naționale a Thailandei, 
în cadrul căreia au fost prezentate 
impresii de călătorie din această tară.

Au participat membri ai conducerii 
X.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe șl ai Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, un numeros public.

A fost prezent Suphasin Jayanama, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Thailandei la București.

★
Cu prilejul vizitei pe care o efec

tuează în țara noastră la invitația 
Asociației de Drept International și 
Relații Internaționale (A.D.I.R.I.), Jit 
Rikhye, președintele Academiei In
ternaționale pentru Pace de la New 
York, șl John Edwin Mroz, vice
președinte executiv al academiei, 
au participat, în cursul zilei de 
miercuri, la o masă rotundă organi
zată la sediul A.D.I.R.I. Oaspeții au 
vorbit, cu această ocazie, despre 
Organizația Națiunilor Unite și efor
turile regionale pentru menținerea 
păcii.

Au participat profesori universi
tari, cercetători in domeniul relațiilor 
internaționale, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, mem
bri ai A.D.I.R.I. (Agerpres)

In Editura politica a apărut 
revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 8/1980

Olimpiada de șah
LA VALLETTA 3 (Agerpres). — 

După o zi de repaus. Olimpiada de 
șah a continuat in capitala Maltei, La 
Valletta, cu întîlnirile din runda a 
11-a. în competiția masculină, selec- 

■ ționata României a obținut o nouă 
victorie, de data aceasta în fața re
prezentativei Israelului, pe care a 
învins-o cu 3—1. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — S.U.A. 2,5—1,5 ; Ungaria
— Cehoslovacia 2—2 ; Bulgaria — 
Anglia 2—2 ; Islanda — R. F. Germa
nia 3—1 ; Scoția — Canada 2—2 ; 
Spania — Elveția 2,5—1,5 ; Iugoslavia
— Olanda 1,5—1,5 (1) ; Argentina —
Filipine 1,5—0,5 (2). în clasament, pe 
locul întîi se află echipa Ungariei, cu 
30 de puncte, urmată de U.R.S.S. — 
29,5 puncte ; Iugoslavia — 27,5 puncte 
(1); România — 27 puncte ; Ceho
slovacia, Bulgaria, Anglia — 26,5
puncte ; Argentina, Olanda — 26
puncte (1) ; Italia — 25,5 puncte ; 
S.U.A. — 25 puncte etc. De remarcat 
că echipa României, care după runda 
a 7-a se afla pe locul 12, a urcat acum 
pe locul 4.

în turneul feminin, selecționata 
României a întrecut cu 2—1 echipa 
Argentinei. în clasament conduce 
echipa U.R.S.S. cu 26 puncte, urmată 
de Ungaria — 25 puncte, România — 
21 puncte, R. P. Chineză — 20 puncte; 
R. F. Germania — 19,5 puncte. Franța
— 19 puncte etc.

nia), Grazyna Szmacinska (Polonia), 
Liu Silang (R. P. Chineză), Tereza 
Stadler, Zorită Nikolin și Dușița 
Cejici (toate trei din Iugoslavia).
• La Havana au apărut două cărți 

consacrate cunoscuților sportivi cu
banezi — boxerul Teofilo Stevenson și 
atletul Alberto Juantorena.
• Comitetul Executiv al F.I.F.A. a 

acordat un răgaz de 90 de zile Fede
rației nord-americane de fotbal pen
tru ca aceasta să respecte regulamen-
tul de joc al F.I.F.A.. în caz contrar 
fiind pasibilă de sancțiuni, mergind 
pînă la excludere.

Jocuiesc — întîmplător, cu 
totul și cu totul întimplă- 
tor ! — mineri de la Salina 
Praid 7 Culoarea se păs

maistru miner, cu soția : 
„Deretecăm, deretecăm de 
zor. în curînd vom sărbă
tori casa, vom invita co

LA PRAID, DESPRE 
PÎINE ȘI SARE

trează încă proaspătă în 
rama de răcoare a zidului. 
Listele cu locatarii încă nu 
s-au afișat la intrare, nici 
pe ușile apartamentelor 
n-au apărut binecunoscu
tele tăblițe indicatoare. Sun 
la întîmplare. îmi deschide 
un tinăr, Petru Bartos,

legii de muncă, alți prie
teni. Da, avem tot confor
tul." Notez deci : apar
tamentul 3, douji camere, 
doi tineri — el șl ea.

Peste drum de blocul 
minerilor — peste panglica 
de asfalt, adică, ce leagă 
Tg. Mureș de Miercurea

Ședința Comitetului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia

în perioada 1—3 decembrie 1980, 
în capitala Republicii Socialiste 
România — București — a avut loc 
ședința ordinară a Comitetului mi
niștrilor apărării ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările ședinței au luat parte 
miniștrii apărării ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, co- 
mandantul-șef al Forțelor Armate 
Unite și șeful Statului Major al For
țelor Armate Unite. Ședința a fost

Convorbiri economice româno-guineeze
La invitația Ministerului Agricul

turii si Industriei Alimentare, tova
rășul Alafe Kourouma. ministrul 
agriculturii, apelor, pădurilor și fer
melor agropastorale din Republica 
Populară Revoluționară Guineea, a 
efectuat, între 29 noiembrie și 4 de? 
cembrie. o vizită în țara noastră.

în timpul vizitei, tovarășul Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, a avut convor
biri cu tovarășul Alafe Kourouma. în 
cadrul cărora cei doi miniștri s-au 
informat reciproc asupra progreselor 
înregistrate în dezvoltarea agricul
turii din țările lor și au analizat stadiul

BULETIN
In prima oră la volan

Datele statistice evidențiază că pes
te 30 la sută din accidente se comit 
în prima oră de conducere a autove
hiculelor. Dincolo de cauzele directe 
ale acestor accidente, ele se înscriu pe 
fondul ignorării de către unii condu
cători auto a specificului primei peri
oade de pilotare, cind organismul 
parcurge un proces de adaptare după 
o pauză (chiar dacă pilotarea se reia 
zilnic), de-a lungul căreia reflexele 
nu acționează tot atît de prompt ca 
mai tîrziu. Calitatea atenției este re
dusă. capacitatea de acționare se 
manifestă mai lent. Sînt fenomene fi
rești și, în măsura în care conducă
torii auto tin seama de ele. lucrurile 
merg bine. Necazurile apar* * atunci 
cind unii pornesc la drum cu exces de 
viteză, insuficient odihniți ori sub in
fluenta unor supărări, care abat în 
altă parte gîndurile și, implicit, aten
ția șoferului. De asemenea, în orele 
de dimineață există și multi pietoni 
grăbiți, care traversează în fugă și 
fără asigurare străzile, ceea ce con
stituie una din frecventele surse de 
accidente în prima oră de conducere 
a autovehiculului.

Miercuri, pe stadioane neutre, s-au 
desfășurat, intr-un decor specific de 
iarnă (frig și terenuri acoperite cu 
zăpadă), meciurile din cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei României" la 
fotbal, competiție care are loc sub 
egida „Daciadei". Cea mai mare sur
priză a fost înregistrată la Sf. Gheor- 
ghe, unde echipa Sticla Ariesul din 
Turda, care activează in campionatul 
categoriei C, a eliminat cu 6—3 (0—0, 
1—1, 2—2), după executarea lovituri
lor de la 11 m, pe Sportul studențesc. 
Scorul a fost deschis de bucureșteni, 
în minutul 59, prin Mircea Sandu, 
care a înscris la capătul unei acțiuni 
Individuale. Fotbaliștii din Turda au 
egalat prin Bakos in minutul 89. în 
prelungiri, Arieșul a mai marcat un 
gol, în minutul 100. prin Ludușan, 
dintr-o lovitură de la 11 m. bucureș- 
tenli obțlnînd „remiza". în minutul 
104, prin Oct. Ionescu. Conform re
gulamentului, au urmat loviturile de 
la 11 m, care au fost favorabile Arie- 
șului, formația din Capitală ratînd 
două dintre acestea prin Oct Iones
cu și Bozesan.

Echipa Politehnica Timișoara, de
ținătoarea trofeului, a învins cu 2—1 
(1—0), Ia Drobeta Tr. Severin, pe 
Corvinul Hunedoara, prin punctele 
marcate de Nedelcu și Dumitru. Pen
tru hunedoreni a înscris Lucescu din

Sala sporturilor din Bacău a găz
duit, miercuri, meciul feminin de 
handbal dintre echipa locală Știința 
și formația poloneză Ruch Chorzow, 
din cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". Hand
balistele românce au cîștigat cu sco
rul de 17—15 (7—6).

• Campionatul diviziei A la rugby 
a programat miercuri meciurile din 
cadrul penultimei etape a turului. 
Rezultate tehnice : Grivița roșie — 
C.S.M. Sibiu 3—3 (!) ; Steaua — Spor
tul studențesc 11—7 ; Dinamo — 
P.T.T. Arad 48—0 ; Constructorul 
Constanta — Politehnica Iași 3—10 ; 
Rulmentul Bîrlad — Farul Constan
ta 11—3 ; Universitatea Timișoara — 
Știința Cemin Baia Mare 0—6.
• In prima zi a turneului interna

țional de hochei pe gheață de la 
Sofia, echipa S.C. Miercurea-Ciuc a 
întrecut cu scorul de 9—4 (2—0, 5—1, 
2—3) formația locală Ț.S.K.A. Sep- 
temvrisko Zname.

Alte rezultate: Volan Budapesta — 
Slavia Sofia 5—4 (2—3, 0—1, 3—0); 
Șahtior Prokopevsk .(U.R.S.S.) — A- 
kademik Sofia 10—0 (5—0, 5—0, 0—0).
• în turul doi al concursului in

ternațional feminin de tenis de la 
Sydney, jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a învins-o în trei seturi, cu 
6—3, 3—6, 6—2. pe americana Candy 
Reynolds. Iată și primele rezultate 
din turul trei: Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) — Diane Morrison 
(S.U.A.) 6—4, 6—4; Wendy Turnbull 
(Australia) — Pam Whytcross (S.U.A.) 
6—1, 6—1.
• La Kristiansand (Norvegia) s-a 

disputat cel de-al doilea meci a-

Circulația in mediul rural
Specificul traficului rutier în sate 

și comune este caracterul său foarte 
eterogen. Pe aceeași șosea circulă bi
ciclete și pietoni ; lipsa iluminării și 
a semafoarelor in multe intersecții ; 
număr redus de pasaje pentru tra
versarea pietonilor ; multe case a- 
proape de drum ; viteză medie de 
circulație mai ridicată decît în ora
șe ; tronsoane de șosea la intersec
tările cu drumurile agricole, pe care 
este posibilă formarea unui strat alu
necos J din cauza pămîntului și no-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

S șl 7 decembrie. In țară : Vreme in 
curs de Încălzire ușoară. Cerul va fl 
temporar noros, vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de lapoviță 
șl ninsoare în regiunile din nordul 
țării. In celelalte regiuni, precipitațiile 
Vor fi mai ales sub formă de ploaie. 
Vînt moderat, cu Intensificări in zona 
de munte. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 10 și zero grade, 
izolat mai coborîte in depresiuni. Tem
peraturile maxime vor oscila între mi
nus 2 șl plus 8 grade. Ceață diminea
ța șl seara, Izolat condiții de polei. 
In București : Vreme in încălzire ușoa
ră. Cerul va fi schimbător, favorabil 
precipitațiilor slabe, mal ales sub for
mă de ploaie. Vint jmoderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și zero grade, Iar maximele 
intre 2 și 4 grade. Ceață slabă. (Marga
reta Struțu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 3 DECEMBRIE 19S0

EXTRAGEREA I : 42 4 27 35 33 
21. EXTRAGEREA a II-a: 39 14
19 23 32 40.

Fond total de cîștiguri : 1 217 562 lei 
din care 386 270 lei, report la cate
goria- 1.

Ciuc — se află brutăria. 
I-am trecut și ei pragul — 
ultima adresă oferită de 
primar, dar cu. ecouri con
stante în toate celelalte. 
Szabo Sandor și Mihai 
Muntean, tineri ca perpe
tua tinerețe a pîinii, tocmai 
scoteau din cuptor jimble 
pufoase. în fiecare din 
cele trei schimburi — 1 400 
kg. pîine.

...Nici o tangentă la sare. 
Dar cind vorbești despre 
pîine, nu se poate să nu 
spui măcar un cuvînt și 
despre sare, cea care dă 
gust aromei de grîu. Legă
tura dintre pîine și sare 
mai poate fi asemuită doar 
cu cea dintre muncă și om. 
lat la Praid, între muncă 
și om există o legătură 
indestructibilă. 

prezidată de ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, general-maior Constantin 
Olteanu.

Comitetul miniștrilor apărării a 
examinat probleme ale activității cu
rente a Forțelor Armate Unite și a 
adoptat hotărîri corespunzătoare.

Ședința a decurs într-o atmosferă 
de lucru, în spirit de prietenie și în
țelegere reciprocă.

realizării acțiunilor de cooperare în
scrise în Protocolul celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte româno-gui- 
neeze, care a avut loc în acest an. De 
asemenea, au fost examinate noi po
sibilități de dezvoltare și lărgire a 
cooperării dintre cele două țări in 
domeniul agriculturii.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
miniștri au semnat un aide-memoire.

în timpul șederii în tara noastră, 
oaspetele a vizitat institute de cer
cetare si unități agricole, unde a luat 
cunoștință de unele realizări obținu
te în țara noastră în domeniul pro
ducției vegetale și zootehnice.

RUTIER
roiului adus de tractoarele si autoca
mioanele ce ies de pș cîmp.

Existenta acestor elemente care in
dividualizează circulația rutieră ru
rală nu sint de natură să provoace 
accidente. în măsura in care sînt lua
te măsuri corespunzătoare de adap
tare și prevenire de către conducă
torii auto, și în primul rînd privind 
viteza. Dar nu viteza în sine, ci co
relarea acesteia cu condițiile con
crete de circulație. Faptul că în loca
lități, inclusiv in cele rurale, este ad
misă de lege viteza de 60 km pe oră 
pentru autoturisme nu înseamnă că 
este bine să se atingă această limită 
oricum ar fi situația, numai pentru 
că se încadrează în dispoziția legii. 
O dovadă concludentă a pericolului 
acestui mod de a gîndi și acționa la 
volan o constituie constatarea că din 
totalul accidentelor de circulație care 
au avut loc în 'ultimele zile în me
diul rural, 25 la sută s-au datorat ex
cesului de viteză în împrejurări cind 
se impunea reducerea ei.

O constatare ilustrativă pentru ig
norarea particularităților circulației 
în trecere prin localitățile rurale con
stă în aceea că 3 din 4 accidente pro
duse din vina conducătorilor auto re
vin celor aflati în tranzit, care nu 
cunosc particularitățile drumurilor 
respective și nu circulă cu prudență 
sporită. în ce privește accidentele da
torate culpei participantilor locali Ia 
trafic, cauzele cele mai frecvente sînt 
traversarea pietonilor fără asigurarea 
prealabilă, urmată de viraje la stin
gă, tot fără asigurare, de către bi- 
cicliști și căruțași.

„l’action" (Tunis) Energia solară 
și fările in curs de dezvoltare

La Tunis s-a încheiat recent o reuniune internațională a țărilor medi
teraneene, care a avut ca temă „ENERGIA SOLARA : PREVIZIUNI DE 
DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU", accentul principal fiind pus pe dez
voltarea de programe concrete de valorificare practică a energiei solare 
(producția de electricitate solară pe cale fotovoltaică, producerea de 
căldură pe bază solară ș.a:) in special in țările in curs de dezvoltare.

„Acestui eveniment științific i s-a 
atribuit o importanță considerabilă — 
scrie revista tunisiană «L’Action». De 
fapt, niciodată observatorii nu au 
avut în așa mare măsură sentimen
tul că s-a intrat intr-o etapă deci
sivă in domeniul valorificării ener
giei Soarelui. Concluzia majorității 
participantilor la congres a fost că 
energia solară nu mai poate fi con
siderată drept o soluție marginală, 
care să ocupe un loc modest alături 
de «marile energii» obținute din 
cărbune, petrol sau din atom.

în cursul dezbaterilor a fost făcut 
un bilanț al progreselor realizate în 
principalele direcții ale cercetărilor in 
domeniul energiei solare. în primul 
rînd, trebuie menționată calea termo
dinamică, cea mai veche, care constă 
în încălzirea unui fluid — în general 
apă — cu ajutorul razelor solare ; 
apa caldă este apoi folosită pentru 
a pune — direct sau indirect — în 
funcțiune un motor, o turbină sau o 
pompă.

în prezent se folosesc capta
tori (recipient! din metal, vopsiți in 
negru și acoperiti cu sticlă, prin care 
străbat razele solare) care permit ob
ținerea unor temperaturi de ordinul 
a 80 grade Celsius. Este însă de pre
ferat atingerea unor temperaturi mai 
ridicate. De unde necesitatea realiză
rii unor noi captatori mai eficienți.

La congres au fost prezentate, de 
asemenea, dispozitive bazate pe așa- 
numitele «suprafețe selective», care 
absorb lumina intr-un sens, dar nu 
o retumează. Olanda a propus în chip 
de captatori suprafețe plane acoperite 
cu un grătar prevăzut cu o multitu
dine de orificii extrem de fine. Ra
zele solare pătrund prin aceste ori
ficii, dar nu mai pot ieși.

în sfîrșit, a fost semnalată o teh
nică de avangardă care folosește ace 
de tungsten ce captează lumina fără 
a o returna. Iată, intr-adevăr, o ade
vărată «capcană pentru Soare».

Problema care rămine de soluționat

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet, prim-mi- 

nlstru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit o telegra
mă din partea lui Abdel-Karim Al- 
Irtemi. in care se adresează mulțu
miri pentru felicitările și urările

încheierea vizitei ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democratice Somalia

Miercuri s-au încheiat în Capitală 
convorbirile oficiale între ministrul 
afacerilor externe. Ștefan Andrei, și 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democratice Somalia, Abdu
rahman Jama Barre.

Desfășurate într-o atmosferă prie
tenească, convorbirile au scos în evi
dență posibilitățile existente pentru 
dezvoltarea relațiilor româno-soma- 
leze, dorința de a se acționa pentru 
intensificarea conlucrării pe plan po
litic, economic, cultural, științific și 
în alte sfere de activitate. în folosul 
ambelor țări și ponoare, al progresu
lui și colaborării internaționale.

în cadrul schimbului de păreri în 
legătură cu unele probleme actuale 
ale vieții internaționale a fost expri
mată îngrijorarea în legătură cu a- 
gravarea climatului politic mondial 
și, în acest context, a fost relevată 
necesitatea eliminării focarelor de 
tensiune și conflict care mal dăinuie 
în diferite zone ale lumii, soluționă
rii pe cale pașnică a problemelor li
tigioase existente intre state, instau
rării unor relații noi. bazate pe drep
tate și egalitate, care să asigure o 
largă colaborare între națiuni, pro- 

* greșul economic și social al tuturor 
popoarelor lumii.

în legătură cu situația din Africa, 
miniștrii de externe ai celor două țări, 
exprîmînd satisfacția pentru dobîn- 
direa independenței si suveranității 
naționale de către poporul din Zim-

ASIGURĂRILE ADAS - 
MĂSURI UTILE DE PREVEDERE

La Administrația Asigurărilor de 
Stat puteți contracta asigurarea de 
accidente — la alegere — într-una 
din cele 4 variante, fiecare din a- 
cestea prezentînd caracteristici dife
rite.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
lei se contractează pe durata de 
3 luni, sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînă la 2 ani. 
Prima de plată pe o durată de 3 luni 
este de 15 lei.
• Asigurarea de accidente pentru 

sume convenite se contractează pe 
durate de Ia 1 an la 5 ani. Prima 
anuală de plată este de 3,20 lei pen
tru fiecare 1 000 de lei din sumele 
asigurate prevăzute în poliță, du- 
tîndu-se achita și în rate.

• Asigurarea familială de acci
dente cuprinde soții, precum și 
copiii, indiferent de numărul lor, 
în vîrstă de Ia 5 ani la 16 ani, la 
sume totale de 15 000 de lei pentru

este cea a stocării. Ideal este să se 
utilizeze noaptea energia produsă în 
orele în care Soarele se află pe cer 
și, mai mult chiar, să se utilizeze 
iama energia produsă de razele emi
se în sezonul frumos.

în prezent, energia solară este sto
cată sub forma apei calde sau prin 
încălzirea pietrelor, care au o capa
citate de înmagazinare a căldurii pe 
termen mai îndelungat.

Mai eficientă decît calea termodi- 
hamică este cea fotovoltaică, prin 
care energia calorică este transfor
mată direct în energie electrică. în 
acest scop se folosesc așa-numitele 
celule fotovoltaice pe bază de siliciu. 
Și aici se pune însă problema îm
bunătățirii tehnologiilor actuale, în 
special să se mărească dimensiunea 
celulelor. O altă cerință este reali
zarea unor celule speciale care să 
poată suporta temperaturi foarte 
înalte.

Congresul a examinat și problema 
centralelor solare. în ciuda fap
tului că unii oameni de știință 
sînt partizani ai înmulțirii de pe 
acum a micilor centrale de 1—10 
megawați, în timp ce alții preferă 
să studieze posibilitatea construirii 
unor centrale mult mai puternice, 
toți participanții s-au declarat de 
acord cu principiul ca aceste cen
trale solare să fie compuse dintr-o 
multitudine de oglinzi care să direc- 
ționeze spre un cazan situat în vîr- 
ful unui turn (înalt de mai multe 
sute de metri) întreaga energie so
lară colectată. Principala dificultate 
este aceea că trebuie calculate per
fect oglinzile, curbura fiecăreia din
tre ele și optimizate mișcările lor, 
în așa fel incit in orice moment și 
oricare ar fi poziția Soarelui, spre 
cazanul centralei să conveargă ma
ximum ' de energie.

«Faptul că aparținem lumii a treia 
— s-a afirmat la congres — nu trebuie 
să ne lase indiferenți in fața acestei 
probleme cruciale pentru întreaga 

transmise cu ocazia numirii sale In 
funcția de prim-ministru ai Republi
cii Arabe Yemen. în telegramă se 
exprimă convingerea că relațiile ce 
există in mod fericit intre cele două 
țări se vor întări în continuare, in 
interesul lor reciproc.

babwe, au subliniat, totodată, cerința 
asigurării dreptului poporului nami- 
bian de a-și alege liber calea dez
voltării sale viitoare, eliminării și 
lichidării politicii de apartheid și dis
criminare rasială, Încetării încălcări
lor suveranității și integrității terito
riale a statelor africane independente 
de către regimul rasist din Africa 
de Sud.

Miercuri seara, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Democratice 
Somalia, Abdurahman Jama Barre, 
care la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România a făcut o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră, a părăsit 
Capitala.

★
Cei doi miniștri au semnat un pro

tocol privind promovarea cooperării 
economice și dezvoltarea schimburi
lor comerciale dintre Republica So
cialistă România și Republica Demo
cratică Somalia.

Documentul prevede măsuri concre
te menite să accelereze dezvoltarea 
cooperării dintre cele două țări în 
domeniile agriculturii, pescuitului. In
dustriei. minelor și geologiei, precum 
și impulsionarea schimburilor comer
ciale reciproc avantajoase.

La aeroport, oaspetele a fost salu
tat de tovarășul Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

fiecare persoană. Prima de plată, pe 
o durată de 3 luni, este de 25 de 
lei, pentru toate persoanele' cuprinse 
în asigurare.

Toate aceste asigurări de acciden
te cuprind și pagubele la bunurile 
casnice și gospodărești, pentru o 
sumă asigurată de 5 000 de lei de 
fiecare poliță.

• Asigurarea de accidente „Tu
rist" se contractează pentru sume 
totale de pînă la 40 000 de lei si cu
prinde cazurile de accidente ale a- 
siguratului. iar pentru o sumă de 
20 000 de lei, pagubele la bunurile 
casnice și gospodărești ale acestuia. 
Prima de plată este de 15 lei pentru 
o lună.

Pentru Informații suplimentare si 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu a- 
sigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

omenire, sub pretextul ci cercetările 
sint costisitoare sau sofisticate și că 
nivelul tehnologic al țărilor noastre 
nu ne permite să luăm parte la 
această veritabilă cursă științifică. 
De aceea, este de cea mai mare im
portanță să participăm alături de 
țările industrializate la cercetările 
pentru folosirea surselor noi de 
energie, mai durabile ți mai eco- 
nomice*.

într-adevăr, țările in curs de dez
voltare au avantajul că beneficiază 
de o sursă de energie inepuizabilă, 
nepoluantă și la un preț relativ re
dus, respectiv energia solară.

Structura socială a țărilor în curs 
de dezvoltare, compusă dintr-o mul
titudine de așezări puțin populate, 
se.pretează mai ușor decît este cazul 
țărilor dezvoltate la folosirea ener
giei solare în agricultură, producerea 
apei calde, la electrificare, diverse 
activități casnice ș.a.

în plus, pot fi realizate economii 
mari prin folosirea acestei energii, 
deoarece în micile așezări rurale 
energia folosită la ora actuală pro
vine în mare parte îndeosebi prin 
arderea lemnelor de foc. în conse
cință, prin utilizarea energiei solare 
s-ar putea face economii considera
bile în folosul conservării patrimo
niului forestier.

Eventuala folosire a energiei so
lare în industria pentru producerea 
de vapori, electricitate și hidrogen — 
prin electroliza apei — ar putea 
compensa nevoile de energie pentru 
o perioadă îndelungată.

în consecință, folosirea energiei 
solare prezintă pentru țările in curs 
de dezvoltare avantaje importante. 
Mai întîi, folosirea instalațiilor solare 
va contribui Ia reducerea consu
mului de produse petroliere, ceea ce 
constituie o importantă realizare, 
întrucît prețul energiei solare este 
net inferior celui al produselor pe
troliere. Stocarea și transportul ei 
sint, de asemenea, mai puțin cos
tisitoare, permițind realizarea de 
economii suplimentare. în plus, fo
losirea instalațiilor solare se tra
duce prlntr-o economie de devize. 
Economiile realizate prin folosirea 
captatorilor solari ar putea fi utili
zate. cel puțin parțial, la dezvoltarea 
industriei", incheie revista.

• SPRE ADINCUL IN
CANDESCENT AL PLA
NETEI. Specialiștii din cadrul 
expediției de prospecțiuni geo
logice din Peninsula Kola 
(U.R.S.S.), care realizează un 
foraj superadînc, au ajuns la 
cota 10 000 metri. Scutul crista
lin din Kola este o formațiune 
geologică unică. Aici, rocile de 
granit, care in alte locuri se 
află adine sub stratul de pămlnt, 
ies la suprafață. în acest fel, 
străpungerea stratului de granit 
și atingerea stratului de bazalt 
va permite oamenilor de știință 
șă afle care este de fapt struc
tura rocilor la adincimi de 
20—25 kilometri. Rezultatele ana
lizelor chimice ale probelor de 
roci, extrase din sondă, au con
stituit uneori mari surprize.

Unele orizonturi, considerate ca 
răcite, s-au dovedit a fi active, 
din punct de vedere geochimic. 
La adincimea de 7—8 kilometri, 
in straturi unde temperatura 
ajunge la 150 grade, s-au desco
perit soluții apoase și gaze, care 
umpleau fisurile. S-a consemnat 
existenta unei mari cantităti de 
bioxid de carbon, heliu, hidro
gen sulfurat. în rod cu vechi
mea de 2 miliarde ani au fost 
descoperite fosile ale unor or
ganisme vii.
• MOTOCICLETA CU 

COMPUTER. Motocicliștil 
care vor să știe In flecare mo
ment „starea de sănătate" a mo
tocicletei lor vor aprecia, fără 
îndoială, noul tip de vehicul de 
acest gen, produs de cunoscuta 
firmă japoneză Yamaha. El dis

pune de o consolă computerizată 
montată pe ghidon, care indică 
în permanentă parametrii de 
funcționare ai motocicletei. De 
îndată ce se pornește motorul 
vehiculului, pe un ecran al con
solei, un sistem de cristale lichi
de (asemănător cu cel al ceasu
rilor electronice cu afișai digi
tal) indică nivelul lichidului ba
teriei. al uleiului, starea de func
ționare a farurilor, cantitatea de 
combustibil consumată și cea 
care a mai rămas etc. Dacă o 
componentă sau alta a echipa
mentului motocicletei comportă 
un defect de funcționare, o lumi
nă roșie avertizează imediat pe 
conducătorul motocicletei.

• PAZNIC TV. Specia
liștii francezi au realizat o insta
lație TV (în imagine), compusă

dintr-o cameră în miniatură de 
luat vederi și un ecran, care 
poate sluji ca „paznic electronic" 
intr-un magazin, la intrarea unui 
imobil, poate avea grijă de copii

in timp ce aceștia dorm sau se 
joacă în camera alăturată de cea 
a părinților etc. Asemenea sis
teme de supraveghere electroni
că nu reprezintă o noutate ; nou
tatea constă în prețul redus al 
instalației, care nu depășește 
costul unui aparat de televiziune 
obișnuit,

• COMBUSTIBIL VE
GETAL. Pe străzile orașului 
brazilian Rio de Janeiro circulă 
patru autobuze cu motor diesel, 
alimentate în proporție de 30 la 
sută cu ulei de arahide. restul 
fiind motorină obișnuită. Probele 
urmează să dureze jumătate de 

an, dar primele rezultate inspiră 
optimism. Ideea in sine nu este 
nouă, Rudolf Diesel, creatorul 
motorului cu ardere Internă că
ruia’ i-a Împrumutat numele, a 
prezentat, încă în 1900, la expo
ziția internațională de la Paris, 
un mic motor alimentat cu ulei 
vegetal.

® FRIGORIFER DIN 
SECOLUL AL XVIII-LEA. 
în muzeul arhitecturii din loca
litatea britanică Bromstrow se 
păstrează un exponat neobișnuit. 
Este vorba de niște gropi adinei, 
căptușite cu cărămidă, pe care le 
construiau Ia locuințele lor unii 
nobili din secolul al XVIII-lea, 
Umplute cu gheată în timpul 
iernii și acoperite cu paie, aces
te gropi reușeau să păstreze 
gheața timp de pină la doi ant 

Erau, de fapt, rezervoare de 
gheață pentru conservarea pro
duselor alimentare.

• DISCOMANIA Șl 
SURZENIA. Mulți medici 
francezi consideră că dacă disco
tecile din tară vor funcționa ca 
pînă acum, mulți cetățeni au 
toate „șansele" să devină 
surzi. Muzica unor discoteci 
atinge 120 decibel;, ceea ce face 
ca primăriile să fie bombardate 
cu proteste din partea cetățeni
lor din zonele Învecinate. Ca ur
mare, printr-un ordin al muni
cipalității pariziene au fost în
chise, nu de mult. 50 de disco
teci, cărora li s-a pus în vedere 
să-șl... îmbunătățească izolarea 
fonică.

• MICROINIMĂ AR
TIFICIALA. Un cardiochirurg 
austriac a creat cea mai mică 
inimă artificială, măsurtnd 83 pe 
65 de milimetri. Confecționat din 
polluretan, dispozitivul poate 
Înlocui inima unui bolnav In 
cursul operației.

• JUBILEU MATUSA- 
LEMIC. Țăranul egiptean Za- 
natl Mishaal. cel mai virstnic 
locuitor al tării, a împlinit de 
curind 130 de ani. El are o sănă
tate de Invidiat: in întreaga 
viață, a fost doar o singură dată 
bolnav, și aceasta la virsta de 
120 de ani- Bunic a 42 de nepoți, 
Mishaal are vederea și auzul 
foarte bune, iar de curind el și-a 
sărbătorit 105 ani de la căsătoria.



Expresie a interesului deosebit față de politica internă și externă

a țării noastre, față de personalitatea președintelui României,

în Italia a apărut un nou volum
„CEAUȘESCU: Scrieri

ROMA 3 (Agerpres). — în editura italiană „Edizioni 
del Calendario11 a apărut cel de-al zecelea volum din 
seria „CEAUȘESCU: SCRIERI ALESE* 1, ce înmănun
chează — grupate pe capitole — extrase din cuvintări, 
expuneri, interviuri și alte lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate, în cursul anului 1979, 
unor aspecte de larg interes ale politicii interne și inter
naționale a partidului și statului nostru.

Prezentarea oficială a volumului a avut loc la 
Biblioteca română din Roma în prezența a numeroși 
reprezentanți ai partidelor politice democratice italiene, 
membri ai corpului diplomatic, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

și cooperării în Europa, 
pentru destindere și pace 
în întreaga lume.

în prefața volumului, 
semnată de Nicola Teti, 
directorul general al cu
noscutei edituri „Edizioni 
del Calendario". se subli
niază prestigiul pe care si 
l-a cucerit România dato
rită succeselor dobindite 
pe plan intern și prezen
tei sale active în viata in-

Adoptarea de măsuri urgente și efective 
de dezarmare - necesitate vitală

încheierea unui acord comercial 
pe termen lung intre România și India

într-un cuvînt introduc
tiv, ambasadorul țarii 
noastre in Italia. Ion Măr- 
gineanu, a subliniat sem
nificația acestei apariții 
editoriale care ilustrează 
interesul larg pentru cu
noașterea — atit in Italia, 
cil și in numeroase alte 
țări ale lumii — a ope
rei și acțiunilor concrete 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru edifica
rea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

A luat cuvintul Giorgio 
Napolitano, deputat, mem
bru al Direcțiunii și Se
cretariatului Partidului 
Comunist Italian, care a 
spus : „Sint fericit să par
ticip la această manifes
tare, care ilustrează bu
nele relații existente între 
țările noastre, relații ce 
evoluează in mod pozitiv 
și continuă să se dezvolte 
pe toate planurile. Ea se 
traduce, totodată, ca o sin
ceră și ‘profundă apreciere 
a rolului deosebit de activ 
al României și, personal, 
al președintelui Nicolae 
Ceaușescu in viața inter
națională. Din cuvîntările. 
interviurile și luările de 
poziții se desprinde preo
cuparea față de agravarea 
situației internaționale. 
Dar. in același timp, se 
desprinde aprecierea că 
vor prevala rațiunea si 
dorința de pace a popoa
relor. de continuare a 
cursului destinderii, de a 
depăși politica de bloc, ca 
o contribuție la eliminarea 
Încordării și pericolului 
unui nou război, a stărilor 
conflictuale din diferite 
regiuni ale lumii.

Am avut privilegiul — a 
continuat vorbitorul — să-l 
întilnesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu in vara 
acestui an și am consta
tat încrederea sa în posi
bilitatea de a se deter
mina un curs favorabil al 
raporturilor internațio
nale în direcția destinderii 
și am remarcat mai ales 
voința României socia
liste și a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a se 
acționa cu .perseverență 
pentru atingerea acestui 
tel.

în mod deosebit m-a 
impresionat hotărîrea de 
a contribui la înfăptuirea 
dezarmării nucleare, la 
succesul reuniunii de la 
Madrid pentru securitate 
și cooperare în Europa, la 
soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat, cu 
respectarea drepturilor le
gitime ale poporului pa
lestinian. Am dorit să

subliniez aceste aspecte 
deoarece ele definesc co
ordonatele specifice ale 
liniei și inițiativelor con
crete în politica interna
țională a României și 
președintelui său“.

în continuare, vorbito
rul a arătat că „politica 
României.și-a dovedit ori
ginalitatea si in problema 
găsirii căilor și modalită
ților pentru instaurarea 
unei noi ordini economice 
internaționale, actionînd 
direct și concret in fa
voarea țărilor in curs de 
dezvoltare, cu atit mai 
mult cu cît România este 
ea insăși o țară în curs 
de dezvoltare11.

„O caracteristică impor
tantă a politicii interna
ționale a României, a 
continuat vorbitorul, o 
constituie angajarea fer
mă pentru afirmarea efec
tivă a principiilor ce tre
buie să guverneze relații
le dintre state, indiferent de 
sistemul social și politic11.

Vorbitorul a subliniat 
bunele relații existente 
între P.C.I. și P.C.R., în
tre cele două țări și po
poare, ca factor pozitiv 
pentru cauza securității

ternațională, faptul că lu
crarea se dorește a fi o 
mărturie a personalității 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. „Volume
le publicate de noi — 
menționează editorul — 
sint expresia clară a aten
ției pe care o acor
dă președintele Ceaușescu 
fiecărui fapt nou. tendin
țelor ce se manifestă la 
nivel national si interna
țional11. „în acest al zece
lea volum, liniile națio
nale și internaționale ale 
politicii românești sint 
larg explicate nu numai 
prin intermediul diferi
telor acțiuni înfăptuite de 
Nicolae Ceaușescu. prin 
neobosita sa activitate de 
președinte al Republicii 
și secretar general al 
partidului comunist, ci și 
datorită amplului raport 
prezentat cu prilejul ce
lui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R. Aici se află, 
alături de bilanțul intr-a
devăr măgulitor al nași
lor făcuti înainte, si di
rectivele ce angajează po
porul român în viitorii 
cinci ani. Și acest bilanț 
pozitiv nu privește nu
mai producția materială : 
este suficient să privim

din seria
alese"
capitolele dedicate cultu
rii și artei, școlii și învă- 
țămîntului public, organi
zării și dezvoltării cerce
tării științifice, dezvoltă
rii democrației pentru a 
înțelege pe deplin sem
nificația pe care o 
dau președintele Nicolae 
C.eaușescu și Partidul Co
munist Român noțiunii 
de construire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate11.

Volumul — apărut în 
condiții grafice excelente 
și cuprinzind. prin nume
roase fotografii inserate, 
și ilustrarea unora din 
vizitele de lucru ale șe
fului statului roman în 
țară sau peste hotare — 
este structurat in 16 ca
pitole tematice.

Capitole importante 
sint dedicate gindirii 
politice novatoare a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind rezol
varea problemelor con
strucției socialiste in 
România, rolului P.C.R. 
în procesul revoluționar 
de edificare a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noas
tră. Un capitol bogat al 
lucrării — „Perspective1* 
— este consacrat dezvoltă
rii viitoare a României.

în capitolele consacrate 
concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia viața politică 
internațională, un impor
tant spațiu revine rapor
turilor de colaborare a 
României cu celelalte 
state socialiste și cu ță
rile în curs de dezvol
tare. Sint evidențiate, 
apoi, pe larg, poziția 
României, exprimată de 
președintele Nicolae
Ceaușescu cu privire la 
necesitatea suprimării fo
carelor de tensiune inter
națională, rezolvarea ex
clusiv pe cale pașnică a 
problemelor in litigiu in
tre state, politica de pace 
favorabilă dezarmării și 
măsurile de reducere a 
cheltuielilor militare.

Un capitol aparte — 
„România și probleme
le europene11 — subliniază 
semnificația pentru poli
tica internațională de 
destindere în Europa a 
reuniunii de la Madrid 
a țărilor participante la 
C.S.C.E., reuniune de la 
care se așteaptă un pro
gres mai substanțial în 
ce privește realizarea tu
turor prevederilor din do
cumentele semnate la 
Helsinki.

★
Cu prilejul manifestării 

a fost prezentată o ex
poziție cuprinzind lucrări 
apărute in limba italiană 
despre viața și activita
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, despre istoria 
Partidului Comunist Ro
mân și a României.

De asemenea, a fost 
prezentat filmul docu
mentar „România, casa 
mea".

pentru popoarele Europei
Intervenția reprezentantului României la reuniunea general- 

europeană de la Madrid
MADRID 3 (Agerpres). — Trimisul 

Agerpres, ,N. Chilie, transmite : în 
primul grup de lucru al reuniunii de 
la Madrid sint examinate, în aceste 
zile, aspectele militare ale securității 
în Europa. Luind cuvintul în dezbate
rile pe această temă, reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul Constantin 
Ene, a înfățișat pe larg concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu asupra 
problemelor încetării cursei înarmări
lor, realizării dezangajării militare și 
dezarmării in Europa, poziția și ac
țiunile stăruitoare ale României pen
tru înfăptuirea unei dezarmări reale 
pe continent.

Vorbitorul a făcut apoi o trecere 
în revistă a evoluțiilor periculoase 
care au avut loc in Europa și în 
lume, după semnarea Actului final, 
pe planul înarmărilor și al competi
ției militare. Vorbitorul a subliniat 
valoarea deosebită a punctului de ve
dere românesc, conform căruia echili
brul militar se cere realizat nu prin 
creșterea armamentelor și efecti
velor militare, prin producerea 
de noi arme de distrugere in 
masă, ci prin adoptarea unor mă
suri efective de dezarmare, cu 
prioritate de dezarmare nucleară. 
După ce a amintit importanta propu
nere prezentată de țara noastră la 
O.N.U. privind înghețarea și reducerea 
bugetelor militare, vorbitorul a spus : 
Fidel pozițiilor și propunerilor sale

în acest domeniu, guvernul român a 
hotărît în acest an, pentru a treia 
oară consecutiv, să reducă cu 16 la 
sută cheltuielile militare. Cu toate 
acestea, este evident — a adău
gat el — că dezarmarea nu se poate 
realiza de o singură țară și in orice 
Caz nu în primul rind de țările mici 
și mijlocii. Trebuie ca dezarmarea 
să fie începută de țările mari, pu
ternic înarmate, de cei care dispun 
de arme nucleare. Interesele vi
tale, supreme ale popoarelor eu
ropene cer să se treacă fără în- 
tirziere la înghețarea bugetelor mi
litare, urmată de reducerea lor con
tinuă, la reducerea substanțială a 
efectivelor militare și armamentelor. 
O cerință esențială este retragerea 
trupelor de pe teritoriul altor state, 
ca și lichidarea bazelor militare 
străine. A sosit momentul să se ac
ționeze pentru crearea condițiilor 
necesare pentru desființarea simul
tană a N.A.T.O. și Tratatului de la 
Varșovia, ceea ce ar contribui la 
întărirea încrederii și a destinderii 
internaționale.

Reuniunea de la Madrid — a spus 
vorbitorul — are sarcina deosebit de 
importantă de a decide convocarea 
unei conferințe consacrate întăririi 
încrederii, dezangajării militare și 
dezarmării, ca parte esențială a 
procesului edificării securității eu- 
i opene.

DELHI 3 (Agerpres). — La Delhi 
au fost semnate Acordul comercial pe 
termen lung dintre România și In
dia. precum și Protocolul de schim
buri comerciale pe anul 1981. în 
spiritul înțelegerilor la nivel înalt 
româno-indiene, documentele prevăd 
intensificarea și diversificarea schim
burilor bilaterale de mărfuri, cores
punzător necesităților si posibilități
lor celor două țări. Țara noastră va 
exporta în India instalații complexe, 
mașini și utilaje, produse ale indus
triei chimice, materiale de construc
ții și alte mărfuri, urmînd să im
porte din India minereuri, alte măr
furi generale, precum și mașini și 
echipamente. Din partea română, 
documentele au fost semnate de to
varășul Comei Burtică, viceprim-mi-

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
indiană de Pranab Mukherjee, mi
nistrul comerțului, oțelului și mine
lor.

In cadrul vizitei pe care o între
prinde în India, tovarășul Cornel 
Burtică a avut convorbiri cu miniș
trii transporturilor și marinei co
merciale, energiei, căilor ferate și 
afacerilor externe. Au fost exami
nate probleme ale dezvoltării, in 
continuare, a schimburilor de 
mărfuri și cooperării economice, pe 
multiple planuri, intre România și 
India.

La întrevederi a participat Dumi
tru Niculescu, ambasadorul țării 
noastre la Delhi.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

„ÎNARMĂRILE, o UFIOSSI
Un laureat al Premiului Nobel pentru pace pledează pentru 
trecerea fără întirziere la încetarea cursei înarmărilor și măsuri 

ferme de dezarmare
Revista „MEDJUNARODNA POLITIKA", editată la Belgrad, inserează 

un articol semnat de Philip Noel-Baker, cunoscut militant democratic bri
tanic, laureat al Premiului Nobel pentru pace, care, după ce evidențiază 
efectele nefaste ale cursei înarmărilor asupra economiei mondiale, de
monstrează cu forța unor argumente de necontestat necesitatea stringentă 
a înfăptuirii dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare, tn articol 
se spune, între altele :

• în primul rind trebuie evidențiat 
faptul că in condițiile actuale arma
mentul modern nu este in măsură să 
asigure protecția țărilor care ii 
posedă. De aceea este clar că a ve
nit timpul să ne asigurăm securita
tea prin dezarmare.
• în al doilea rind se cuvine men- ; 

ționat că războiul, cursa înarmărilor 
reprezintă pentru știință un motiv de 
compromitere.
• In al treilea rind. a devenit clar 

pentru oricine că cheltuielile pentru 
armamente 'kint cauza principală a 
inflației mondiale, care a perturbat 
economia practic a tuturor țărilor și 
în primul rind economia Marii Bri
tanii și a Statelor Unite.

0 în al patrulea rind. mijloacele 
folosite pentru inarinări sint o cauză 
a creșterii șomajului. Cifrele oficiale 
publicate de Guvernul Statelor Unite 
demonstrează că investirea unui mi
liard de dolari in industria de arma
ment poate da de lucru la 78 000 per
soane. Totodată, s-a demonstrat că 
dacă acel miliard de dolari va fi in- 
-vestit în oricare domeniu civil, el 
poate crea cel puțin 100 000 de noi 
locuri de muncă. în domeniul edu
cației. un miliard de dolari duce la 
angajarea a 110 000 persoane, băr
bați și femei. Dacă ar fi să avem 
în vedere întreaga sumă de 500 mi
liarde dolari, cit se cheltuiește anual 
pentru armamente, aceasta ar în
semna creșterea numărului locurilor 
de muncă cu 16 milioane, ceea ce nu 
este prea departe de numărul total 
al șomerilor înregistrați acum în țări
le industrializate.

0 în al cincilea rind. cheltuielile 
pentru înarmări duc și la adincirea 
sărăciei în lume. Dwight Eisenhower, 
fost general și președinte al S.U.A., 
a spus : „Fiecare navă de război, fie
care avion, fiecare tun constituie un 
furt ale cărui victime sînt cei care 
nu au ce minca și suferă de foame11. 
Or, sărăcia în lume constituie astăzi 
un pericol aproape la fel de mare ca 
și armele.

0 în al șaselea rind. trebuie adău
gat că înarmările constituie una din

cauzele principale ale poluării me
diului înconjurător al oamenilor si 
ale irosirii unor cantități uriașe de 
derivați de petrol și de alte materii 
prime prețioase.

Toate acestea arată că a venit 
timpul să vorbim deschis și hotărît : 
trăim cel mai grav moment, cind tot 
ceea ce există astăzi poate fi distrus 
complet.

Revin asupra agravării sărăciei in 
lume ca urmare a cursei înarmărilor.

— în lume există un miliard doua 
sute milioane de bărbați și femei 
care nu știu nici să scrie, nici să ci
tească și care suferă de o gravă 
formă a sărăciei — cea spirituală ; 
numărul acestora crește continuu, de
oarece nu sînt școli suficiente pentru 
400 milioane de copii ;

— două miliarde persoane locuiesc 
în condiții grele, fără apă curentă, 
electricitate sau instalații sanitare ;

— în fiecare an, sute de milioane 
de oameni mor de boli care ar putea 
fi eliminate ;

— circa 800—900 -milioane de oa
meni suferă permanent de foame ; 
din aceștia, un mare număr mor.

Din toate acestea rezultă că nu este 
vorba de două probleme diferite — 
armele și sărăcia — ci de una sin
gură : abuzul utilizării bogățiilor in 
scopuri militare, în loc să fie folo
site intr-o direcțiâ utilă umanității. 
Prin folosirea sumelor ce se cheltu
iesc pentru înarmare se pot elimi
na foametea, ignoranta și sărăcia de 
pe glob într-un deceniu. Iată un 
calcul simplu si pasionant :

0 200 miliarde dolari vor putea 
fi utilizați pentru reducerea impo
zitelor, redresarea economiei, creș
terea nivelului de trai al populației 
din fiecare țară.

0 100 miliarde dolari — pentru 
investiții naționale in lucrări pu
blice : căi ferate, porturi, rețele 
electrice, lichidareq locuințelor in
salubre.

9 200 miliarde dolari pentru 
lupta împotriva sărăciei în lume, 
din care : 400 milioane pentru creș
terea producției de alimente, 400

Mesajul copiilor lumii adresat Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa

La inițiativa Fondului Națiunilor 
Unite pentru Copii (UNICEF) și a 
Asociației Naționale pentru UNICEF 
din Spania, reprezentanți al copiilor 
din statele semnatare ale Actului fi
nal de.la Helsinki, între care si Româ
nia, au înminat reuniunii de Ia Ma
drid, în cadrul unei ceremonii desfă
șurate în plenară, un document inti
tulat „Mesajul copiilor lumii adresat 
membrilor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa".

„în folosul tuturor copiilor lumii și

al familiilor lor — se arată în mesaj 
— vrem să ne exprimăm speranța că, 
prin reafirmarea valorilor legate de 
dreptul fiecărui om la o viată demnă 
de a fi trăită,, se va putea stimula, 
din ce în ce mai mult, acțiunea cetă
țenilor lumii împotriva foametei, îm
potriva' violenței și în favoarea păcii 
și a prieteniei între popoare. Cerem 
ca acest apel al copiilor lumii să ră
sune la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa ca un act de 
încredere in activitatea pe care o des
fășoară reuniunea11.

Sprijin ferm cauzei drepte a poporului palestinian 
Cuvintul reprezentantului țării noastre in plenara Adunării 

Generale a O.N.U.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — în 
zilele de 1 și 2 decembrie. Ja Varșo
via s-au desfășurat lucrările celei 
de-a VH-a Plenare a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit ■ Polonez. Examinînd sarcinile 
partidului in lupta pentru caracterul 
socialist al înnoirii vieții sociale, si
tuația economică a țării și sarcinile 
ce decurg din aceasta, relatează 
agenția P.A.P., .plenara a ascultat un 
raport prezentat de Stanislaw Kania, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, și. respectiv, o informare a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Jozef 
Pinkowski, pe marginea cărora au 
avut loc dezbateri.

Plenara a adoptat hotărîrea „Sar
cinile partidului in lupta pentru ca
racterul socialist al înnoirii vieții 
sociale14.

Comitetul Central al P.M.U.P. a 
hotărît convocarea Congresului al 
IX-lea, extraordinar, al partidului la 
sfirșitul primului trimestru și începu
tul trimestrului doi al anului 1981 ; 
pentru pregătirea congresului a fost 
creată o comisie a Comitetului Cen
tral, prezidată de Stanislaw Kania.

Plenara a hotărît crearea a șase 
comisii pe probleme ale Comitetului 
Central : organizatorică, ideologică, 
economică, agricolă, pentru mișcarea 
sindicală, pentru mișcarea de tineret.

Comitetul Central a ales pe Miec- 
zyslaw Wjoczar și Tadeusz Grabski 
ca membri ai Biroului Politic al Co
mitetului Central, pe Tadeusz Fisz- 
bach ca membru supleant al Birou
lui Politic, și ’ pe Roman Ney, ca 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara a hotărît ca Wladyslaw 
Kruczek și Alojzy Karkoszka, care au 
cerut să fie eliberați din funcția de 
membri ai conducerii pe motive de 
sănătate, să nu mai facă parte din 
Biroul Politic. iar Stanislaw Ko

walczyk și Andrzej Werblan să nu mal 
facă parte din Biroul Politic, ca ur
mare a propunerii privind limitarea 
numărului membrilor acestui for care 
îndeplinesc funcții de stat. Andrzej 
Werblan a fost eliberat și din func
ția de secretar al Comitetului Central.

In cadrul plenarei a fost adoptată 
hotărîrea cu privire Ia problema răs
punderii personale a lui Edwar-*  
Gierek șl Piotr Jaroszewicz. în ’ 
gătură cu aceasta, plenara a hm. it 
scoaterea tovarășului Edward Gierek 
din Comitetul Central, obligîndu-I, 
totodată, să renunțe la mandatul de 
deputat și la calitatea de membru al 
Consiliului de Stat. Plenara a hotărît, 
de asemenea, să se analizeze situa
ția lui Piotr Jaroszewicz și să se 
adopte o hotărîre in legătură cu apar
tenența lui la partid, obligindu-1, tot
odată, să renunțe la mandatul de 
deputat in Seim. S-a adoptat, de ase
menea, o hotărîre privind răspun
derea de partid a lui Adam Glazur 
și Wlodzimierz Lejczak, pentru lipsuri 
grave în activitatea ministerelor pe 
care le-au condus.

în legătură cu hotărîrea adoptată 
de Plenara a Vl-a a C.C. al P.M.U.P. 
privind excluderea din Comitetul 
Central a unor foști membri ai con
ducerii partidului, Plenara a VH-a a 
cerut acestora să renunțe la mandatul 
de deputat.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul Stanislaw Kania.

/

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
Plenara Adunării Generale a O.N.U. 
examinează, în prezent, punctul de 
pe ordinea de zi intitulat „Problema 
palestiniană11. în cadrul dezbaterilor, 
așa cum se subliniază și în Comitetul 
pentru exercitarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian, nu
meroase delegații care au luat cuvin
tul au evidențiat preocupările țărilor 
lor față de agravarea situației din 
Orientul Mijlociu, și-au exprimat 
sprijinul pentru soluționarea justă a 
problemei palestiniene, pentru înfăp
tuirea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, ca o con
diție fundamentală pentru o regle
mentare de pace globală în această 
zonă. Luind cuvintul în dezbateri, 
reprezentantul permanent al tării 
noastre la Națiunile Unite, amba
sadorul Teodor Marinescu, a prezen
tat poziția principială, consecventă a 
României, reafirmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și în mesajul cu 
prilejul „Zilei internaționale de so
lidaritate cu poporul palestinian11, 
privind căile șl modalitățile de re
glementare a problemei palestiniene, 
în contextul rezolvării politice paș
nice a conflictului din Orientul Mij
lociu. necesitatea intensificării efor

turilor în vederea instaurării unei 
păci drepte'și trainice în această re
giune mult încercată a lumii.

Ambasadorul român a subliniat 
faptul că problema palestiniană re
prezintă atit o problemă națională a 
exercitării dreptului la existență li
beră a unui popor, a dreptului său 
la autodeterminare, inclusiv la sta
bilirea unui stat propriu, indepen
dent. cît și o componentă esențială 
a oricărei soluții juste și durabile de 
pace în Orientul Mijlociu. în înche
iere, subliniind necesitatea intensifi
cării eforturilor, mai ales în cadrul 
O.N.U., îndreptate spre soluționarea 
problemei palestiniene, spre solu
ționarea globală a situației din Ori
entul Mijlociu, vorbitorul a’relevat 
poziția constantă a României de dez
voltare a unor raporturi de strînsă 
prietenie, solidaritate și cooperare cu 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. reprezentantul legitim al po
porului palestinian, hotărîrea sa de a 
acorda și în viitor întregul sprijin 
cauzei juste a poporului palestinian, 
luptei pentru împlinirea aspirațiilor 
și drepturilor sale naționale, de a 
face totul pentru edificarea unei năci 
echitabile și trainice în Orientul Mij
lociu.

întrevederi ale reprezentantului P.C.R. 
Ia Congresul Partidului Socialist Elvețian

GENEVA 3 (Agerpres). — Repre
zentantul Partidului Comunist Ro
mân la Congresul Partidului Socialist 
Elvețian, Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R.. a fost primit de se
cretarul general al Partidului Elve
țian al Muncii, Armand Magnin, cu 
care a avut o convorbire.

Tovarășul Armand Magnin a

transmis un călduros salut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Reprezentantul P.C.R., cu prilejul 
prezenței la Geneva, a fost pri
mit, de asemenea, de Georges-Andră 
Chevallaz, președintele Consiliului de 
Stat al Cantonului Geneva, președin
tele Confederației Elvețiene.

ORIENTUL MIJLOCIU

risipa tare nu mai poate fi tolerată"
DEPINDE DE NOI SĂ ALEGEM

Costa tot atît de mult

BEIRUT 3 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc, sub președinția lui 
Yasser Arafat, o reuniune a înaltu
lui Comandament Palestinian, care 
grupează membrii Consiliului Cen
tral al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei și secretarii generali ai 
diferitelor organizații palestiniene — 
relatează agenția WAFA, citată de 
A.F.P. Au fost discutate ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu, concentrările de trupe îs- 
raeliene în sudul Libanului, precum 
și necesitatea întăririi unității pales
tiniene, menționează agenția.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Potrivit 
agenției palestiniene de presă — 
WAFA, în noaptea de marți spre 
miercuri o forță militară israeliană 
a debarcat in mai multe puncte ale 
litoralului libanez la sud de Beirut, 
între orașele Damour și Saadlyate, 
provocînd moartea a patru persoane

civile și a altor două din rîndul 
luptătorilor palestinieni și progre
siști libanezi, precum și rănirea a 
cinci persoane.

Ung dintre patrulele palestiniano- 
progresiste libaneze a interceptat 
forța israeliană, ciocnirea durind 
'două ore. Elicoptere israeliene au in
tervenit în desfășurarea operației.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Arma
ta israeliană a efectuat, in noaptea 
de marți spre miercuri, un raid la 
nord de orașul Sidon împotriva ba
zelor palestiniene, s-a anunțat în ca
pitala Israelului, relatează enț: le 
de presă. Potrivit unul pui ,t£ '«
cuvînt militar israelian. mai «uitl 
palestinieni au fost uciși sau răniți, 
iar două vehicule blindate au fost 
distruse.

Totodată, a precizat aceeași sursă, 
marina israeliană a bombardat o- 
biective palestiniene.
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UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru copii) a 
difuzat, intr-un tirai de masă, afișul de mai sus, care 
ilustrează grăitor dilema dramatică ridicată în fața 
omenirii - de a alege între proliferarea armelor 
ucigătoare și satisfacerea unor nevoi social-economice

urgente. La această dilemă nu poate să existe decit 
un singur răspuns rațional : adoptarea, fără întirziere, 
a unor măsuri concrete de dezarmare și folosirea mij
loacelor economisite în acest fel exclusiv în scopuri 
pașnice, în interesul propășirii tuturor popoarelor.

IN APĂRAREA PATRIOȚILOR SUD-AFRICANI. Congresul Național Afri
can (A.N.C.) din Republica Sud-Africană a dat publicității, la Antanana
rivo, o declarație în care cere eliberarea celor trei patrioți africani, 
membri ai A.N.C., condamnați la moarte de un tribunal din Pretoria, 
Congresul Național African — se arată in document — nu recunoaște 
legalitatea hotărîrilor adoptate de regimul sud-african, a cărui politică 
de apartheid este calificată de comunitatea internațională drept o crimă 
împotriva umanității.

milioane pentru Ibcuințe, 400 mili
oane pentru sănătate, 400 milioane 
pentru educație, 400 milioane pen
tru introducerea apei potabile, elec
tricității, sport, turism.
Transformarea societății omenești, 

grație redistribuirii mijloacelor desti
nate înarmărilor, iată o idee con
formă aspirațiilor oamenilor. într-un 
secol în care s-a înfăptuit descătu

șarea energiei nucleare și în care 
omul a ajuns pe Lună, nu putem 
permite ca 15 milioane de copii să 
moară anual de foame. Oamenii pot 
soluționa problemele sociale, așa cum 
le rezolvă pe cele științifice și teh
nice. Ideea unei lumi care să în
toarcă spatele războiului și să se 
îndrepte spre bunăstare, iată o idee 
profund mobilizatoare.

Cu o sută de ani- în urmă. Victor 
Hugo spunea că toate puterile lumii 
nu vor putea să se opună forței unei 
idei care s-a maturizat și a cărei 
aplicare nu mai poate suferi amînare.

Să facem totul pentru ca acest 
mare adevăr să devină întru totul 
valabil în ce privește ideea amintită 
— își încheie considerațiile sale 
Philip Noel-Baker.

CONVORBIRI IUGOSLAVO- 
BULGARE. La 3 decembrie au 
avut loc convorbiri între DUșan 
Dragosavaț, secretarul Prezidiului 
C.C. al U.C.I., și Aleksandar Lilov, 
membru al Biroului Politie, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar. S-a e- 
fectuat un schimb de păreri cu pri
vire la relațiile și colaborarea din
tre U.C.I. și P.C.B., dintre Iugo
slavia și Bulgaria, constatîndu-se 
că în ultimul timp s-a înregistrat 
un progres in dezvoltarea relații
lor și colaborării dintre cele două 
partide și țări.

VIZITA ÎN CEHOSLOVACIA. în 
comunicatul privind convorbirile 
purtate de Liubomir Strougal. pre
ședintele Guvernului Federal al 
R.S. Cehoslovace, cu Willy Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., care a făcut o vizită de. 
prietenie în R.S. Cehoslovacă, se re
levă că părțile au evidențiat dezvol
tarea colaborării bilaterale in dife
rite domenii și și-au exprimat hotă- 
rirea de a o extinde în continuare.

REUNIUNE LA LUANDA. în 
capitala Angolei s-au desfășurat 
lucrările unei reuniuni la nivel 
Înalt, la care au luat oarte Aristides 
Pereira. președintele Republicii 
Capului Verde. Samora Machel, 
președintele Mozambiculul. Mauuel 
Pinto da Costa, președintele Repu
blicii Sao Tome și Principe.-și Jose

Eduardo dos Santos, președintele I 
Angolei. Au fost examinate proble- | 
me ale relațiilor dintre statele res
pective. Totodată, au fost exa- I 
minate recentele evenimente din I 
Guineea-Bissau, participanții reafir- 1 
mind importanta respectării prin- ■ 
cipiului privind neamestecul în afa
cerile interne ale altor state. I

DECES. Cunoscutul scriitor fran- I 
cez Romain Gary a încetat din | 
viață la Paris, in virată de 66 de 
ani. Romain Gary este autorul a | 
aproximativ 20 de volume, printre I 
cele mai cunoscute lucrări ale sale 1 
numărindu-se „Prima dragoste, ul- . 
tima dragoste", apărută și in limba I 
română, „Educația europeană", „R4- I 
dăcinile cerului" — pentru care, in 
1956, a fost -distins cu Premiul I 
Goncourt, „Fratele ocean" și „Ciine 
alb". 1

DUPĂ CUTREMURUL DIN ITA
LIA. La Roma a fost dat publici- I 
tății miercuri un nou bilanț oficial 
provizoriu al devastatorului cutre- | 
mur produs in sudul Italiei la 23 | 
noiembrie. Numărul morților se ri
dică la 2 960, cel al răniților la 7 418, I 
iar cel al dispăruților la 1 574. Pro- I 
vincia Avellino a fost cel mai grav 1 
lovită de cutremur, înregistrind ■ 
2 010 morți. 2 613 răniți și 1 103 dis
păruți. De la începutul activităților I 
de salvare, 113 persoane au fost 
scoase vii de sub dărimături.
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