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în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă

ZILE DECISIVE PENTRU ÎNCHEIEREA Cil SUCCES
A PIANULUI PE ACEST AN ȘI PE ÎNTREGUL CINCINAL
LA EXPORT — produse mai multe,

competitive, de bună calitate!
întreprinderi și unități e- 

conomice din Bacău. Produ' 
sele realizate de întreprinderea de 
pielărie și încălțăminte „Partizanul" 
crin1 Bacău sînt cunoscute și apreci
ativ1 astăzi în multe țări ale lumii, 
între caro Franța, Anglia, S.U.A., 
R.D.G., Olanda. Norvegia. Eforturi
le'colectivului de aici se materiali
zează in îndeplinirea mai devreme 
a sarcinilor actualului cincinal la 
export și livrarea în plus a unei 
producții suplimentare in valoare 
de 35 milioane lei valută.

Pină ieri, 5 decembrie, au rapor
tat îndeplinirea ■ integrală a preve
derilor planului de export ne ac
tualul cincinal 20. de întreprinderi 
industriale și unități economice din 
județul Bacău. între acestea se nu
mără întreprinderea metalurgică, 
întreprinderea mecanică, între
prinderea de confecții și altele. 
Avansul cîștigat permite oamenilor 
muncii din unitățile respective să 
livreze partenerilor de peste hotare 
cantități suplimentare de armături 
industriale din fontă, organe de 
asamblare, hîrtie, confecții. încăl
țăminte, cherestea și alte produse 
care vor însuma circa 400 milioane 
lei valută peste prevederile pianu
lui. (Gheorghe Baltă).

Chimiștii craioveni. Oa* 
menii muncii de la Combinatul 
chimic Craiova raportează onorarea 
integrală a planului de export pe 
anul în curs. Succesul are la bază 
folosirea cu randament superior a 

‘ instalațiilor dfh dotare și asigurarea 
funcționării ireproșabile a acestora, 
ridicarea continuă a calității produ
selor livrate partenerilor comerciali 
de peste hotare, .satisfacerea cu 
promptitudine a cerințelor acestora. 
Ca urmare a avansului cîștigat. 
partenerilor din cele 45 de țări ale 
lumii, cu care unitatea craioveană 
întreține raporturi comerciale la 
ora actuală, li se vor livra supli
mentar. pină la sfîrșitul acestui an, 
produse reprezentind peste TO mili
oane Ici valută. (Nicolae Peto- 
lescu).

Vasile Cădar, directorul întreprin
derii, în cursul lunii decembrie sînt 
asigurate premise pentru a se rea
liza la export un volum de produse 
de circa 14 milioane lei valută, înre- 
gistrindu-se astfel și depășiri. (Oc- 
tav Grumcza).

întreprinderea de turnă
torie piese fontă pentru 
mașini-unelte din Rm. Să
rat Colectivul întreprinderii de
turnătorie piese din fontă pentru 
mașini-unelte din Rîmnicu Să
rat și-a îndeplinit încă din luna 
septembrie sarcinile planului a- 
nual la export, înregistrînd pină 
în prezent o depășire de 800 000 
Iei valută. Lucrul in formații spe
cializate, buna asigurare a bazei 
tehnico-materiale și urmărirea ri
guroasă a modului in care se rea
lizează producția zilnică pentru ex
port creează condiții ca pină la 
sfirșitul anului valoarea produselor 
livrate suplimentar partenerilor ex
terni să se ridice la peste 1,2 mi
lioane lei valută. (Dumitru Dă- 
năilă).

Oamenii muncii din industria județului Mehedinți 
au realizat prevederile cincinalului

Cu legitimă satisfacție și mîndrie 
patriotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii din industria județului Me
hedinți raportează realizarea pre
vederilor cincinalului 1976—1980 la 
producția industrială și a obiectivu
lui stabilit de Congresul al XI-lea 
al partidului privind obținerea in 
acest an a unui nivel de peste 10 
miliarde lei producție Industrială.

Avansul dobindit va permite ca 
pină la sfirșitul anului să se obțină 
o producție industrială suplimentară 
în valoare de peste 700 milioane lei.

în telegrama trimisă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
către. Comitetul județean Mehedinți 
al P;C.R. se scrie : Exprimîndu-și și 
cu acest prilej deplina adeziune la 
politica internă șl externă a parti
dului și statului nostru, comuniștii,

toți locuitorii Mehedințiului vă asi
gură. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că și în activi
tatea de viitor vor da viață, în mod 
exemplar, ideilor, sarcinilor și obiec
tivelor cuprinse in programul parti
dului.

Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră perso
nal. mult stimate tovarășe secretar 
general, că nu ne vom precupeți 
eforturile, că vom face totul pentru 
a ne spori și mai mult contribuția 
la marile împliniri strălucit prefigu
rate de istoricul Congres al XII-lea 
al Partidului Comunist Român și 
care deschide o etapă calitativ nouă, 
înfloritoare și prosperă în viața po
porului . român, angajat în măreața 
operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a patriei spre comunism.

Colectivul de Io „Unio"-
Satu Mare. Restenta livrărilor 
la export în cadrul întreprinderii 
„Unio“ Satu Măre atingea la sfîr- 
șitul semestrului I valoarea de 10 
milioane lei valută. Dacă ea a 
ajtf Ia doar 2 milioane lei valută 

‘ la'd^ ,ătul a 11 luni, acesta este 
rouoi preocupărilor și eforturilor 
comuniștilor, ale întregului colec
tiv,' ferm hotărîți ca Cină la finele 
anului acest indicator să fie inte
gral realizat și chiar depăși,. După 
cum ne relatează tovarășul ing.

întreprinderea chimică 
din Turda. îndeplinindu-și pla
nul de producție pe întregul an 
1980 încă de la 12 octombrie, co
lectivul întreprinderii chimice din 
Turda a reușit să livreze peste 
prevederi importante cantități de 
produse, mai ales din SA®;'. celor 
solicitate la export : cantonat' de 
potasiu, cloruri cuprica. acid clor- 
hi.dric .sintetic, hipoclorit de sodiu, 
hidroxid de sodiu și altele. Au fost 
expediate pină acum la export 
produse chimice, peste prevederi, 
in valoare de 7,4 milioane lei va
lută. Pregătind temeinic producția 
anului 1930. colectivul chimlștilor din 
Tttrda a reușit- să-și acopere cu 
contracte producția atît pentru be
neficiarii interni, cit și pentru 
partenerii externi. (AI. Mureșan).

Cooperatorii mureșeni, 
în județul Mureș, pănușile de 
porumb, paiele de secară și rogoz, 
papura, resturile textile și cioburile 
din sticlă sînt valorificate pe scară 
largă de către lucrătorii Uniunii 
județene a cooperației meșteșugă
rești. Prin extinderea muncii la do
miciliu, cooperatorii mureșeni au 
realizat, de la Începutul anului și 
pină acum, pentru export, confecții, 
tricotaje, articole de marochinărie 
și artizanat etc. în această perioa
dă, o bună parte din producția meș
teșugărească a fost realizată din 
materiale locale. (Gh. Giurgiu).

La 5 decembrie a.c., la Moscova a 
avut Ioc întîlAirea conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. La 
întilnire au participat :

— din partea Republicii Populare 
Bulgaria - Todor Jiykov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat âl R.P.B, ; Stanko 
Todorov, membru a! Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri a! R.P.B. ; Petăr 
Mladenov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B.. ministrul afacerilor 
externe al R.P.B. ; Dimităr Metodiev, 
membru ai C.C. al P.C.B. ;

— din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace - Gustav Husak, secre
tar genera! al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S.C. : Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Guvernului R.S.C. ; Vasil 
Bilok, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., secretar dr C.C, al P.C.C. ;

— din partea Republicii Democrate 
Germane — Erich Honecker, secretar 
general al C.C. cl P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G. ; 
Wiili Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D.G. ; 
Hermann Axen, membru al Biroului 
Politic al C.C. a! P.S.U.G.. secretar al 
C.C. al P.S.U.G. ; Heinz Hoffmann, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul apărării naționale 
cl R.D.G. ; Erich Mielke, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. 
ministrul securității statului al R.D.G.;

— din partea Republicii Populare 
Polone - Stanislaw Kania, prim- 
secretar al C.C. cl P.M.U.P. ; Jozef 
Pinkowski, membru al Biroului Po
litic ol C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.P. ; Ka
zimierz Borcikowski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
secretar a! C.C. al P.M.U.P. ; Ștefan 
Oiszowski, membru o! Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., secretar al C.C. 
ol P.M.U.P. ; Wojciech Jaruzelski, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul apărării naționale 
al R.P.P. ; Jozef Czyrek, membru al 
C.C. al P.M.U.P., ministru! afacerilor 
externe al R.P.P. ; Miroslaw Milewski, 
membru al C.C. ai P.M.U.P., ministrul 
□facerilor interne ol R.P.P. ;

— din partea Republicii Socialiste 
România - Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România ; liie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-ministru al gu
vernului ; Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R,, secetar al C.C. a! P.C.R. ; 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe ;

— din partea Republicii Populare 
Ungare - Jănos Kădăr, prim-secretcr 
al C.C. al P.M.S.U. ; Andras Gyenes, 
secretar al C.C. a! P.M.S.U.; Jănos 
Borbcndi, membru al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- 
niștripi R.P.U. ;

- din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — Leonid Brejnev, 
secretar generai al C.C. ol P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem ol U.R.S.S. ; Nikolai Tihonov, 
membru a! Biroului Politic ai C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ; Mihail Suslov, 
membru ol Biroului Politic a! C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S. ; 
lurl Andropov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Comitetului Securității de Stat al 
U.R.S.S. ; Andrei Gromiko, membru 
al Biroului Politic al C.C. a! P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.; 
Dmitri Ustinov, membru al Biroului 
Politic ol C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării al U.R.S.S. ; Konstantin Ru
sakov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Participanții la întilnire au pro
cedat la un schimb de opinii cu pri
vire Io evoluția situației interna
ționale din ultimele luni. Ei consi
deră că mersul evenimentelor con
firmă justețea aprecierilor și actuali- 
tateo propunerilor formulate la 
consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al Statelor participante Io 
Tratatul de la Varșovia, care s-a ținut 
Io Varșovia (mai 1980). Aceste pro
puneri corespund intereselor po
poarelor și exercită o influență po
zitivă asupra proceselor ce se des
fășoară in Europa și în alte zone 
ale lumii.

S-a subliniat cu satisfacție activi
zarea contactelor politice între state 
cu orînduiri sociale diferite; continua
rea dialogului asupra celor mai im
portante probleme internaționale; e- 
xaminarea fructuoasă de către Adu
narea Generală o O.N.U. a propu
nerilor țărilor socialiste și ale altor 
țări, propuneri care sînt orientate 
spre realizarea cit mai grabnică a 
unor măsuri eficiente de limitare și 
încetare a cursei înarmărilor. Toate 
acestea sînt favorabile procesului 
destinderii.

Țările socialiste și-au exprimat ho- 
tărirea de a-și aduce în continua
re contribuția la însănătoșirea cli
matului internațional, la întărirea 
păcii, la continuarea politicii de des
tindere, de dezvoltare a colaborării 
internaționale, de rezolvare a tu
turor conflictelor pe calea negocieri
lor. Participanții la întilnire s-au 
pronunțat in mod ferm pentru dez
voltarea relațiilor cu toate statele, in
diferent de orinduirea tor socială, pe 
baza principiilor independenței, su
veranității, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state, pentru respectarea rigu
roasă a Cartei O.N.U.

Participanții la întilnire au sub
liniat că se pronunță pentru colabo
rare cu toate forțele progresiste, de
mocratice, antiimperialiste, pentru în
tărirea solidarității tuturor popoare
lor in lupta împotriva pericolului de 
război, pentru o politică de pace, 
dezarmare, și in primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru destin
dere și colaborare egală în drepturi.

Participanții la întilnire au subliniat 
că sînt gato sâ acționeze in con

tinuare in mod constructiv pentru dez
voltarea relațiilor cu S.U.A., dacă 
noua administrație americană va 
avea aceeași atitudine,

Țările participante la întilnire 
salută începerea lucrărilor reuniunii 
de la Madrid și se pronunță pentru 
o asemenea desfășurare a lor care 
să deschidă. noi perspective pentru 
transpunerea în viață a documente
lor de la Helsinki, pentru cauza 
păcii și destinderii pe continent.

Totodată, participanții la întilnire 
au constatat că situația în lume 
rămine încordată. Cursa înarmărilor 
capătă un caracter tot mai pericu
los. In diferite zone ale lum'f’r Se 
mențin focare de confruntări mili
tare și încordare. Se ivesc noi con
flicte. Situațio impune creșterea vi
gilenței față de tendințele agresive 
ale forțelor imperialiste, față de în
cercările teacțiunii de a aduce pre
judicii pozițiilor țărilor socialiste, ale 
statelor în curs de dezvoltore, ale 
mișcărilor de eliberare națională.

Participanții la întilnire și-au de
clarat hotărîreo de a întări și de 
acum înainte unitatea țărilor socia
liste pe bazo marxism-leninismului, a 
solidarității internaționale și colabo
rării reciproc avantajoase, egale în 
drepturi.

La întilnire s-a exprimat convin
gerea că eforturile conjugate ale tu
turor ' țărilor și popoarelor cointere
sate în menținerea păcii, securității 
și colaborării internaționale sînt ca
pabile să asigure afirmarea destin
derii ca tendință principală a evolu
ției internaționale.

Intre participant! o avut loc un 
schimb de informații cu privire la 
construirea socialismului și comunis
mului în țările for. Ei s-au pronun
țat pentru dezvoltarea în continuare 
o colaborării lor economice și tehni- 
co-științifice, pentru coordonarea pla
nurilor cincinale, în interesul con
strucției socialismului șl comunismu
lui in țările lor, pentru bunăstarea și 
binele acestor popoare.

Reprezentanții P.M.U.P. au infor
mat pe participanții ia întilnire 
despre evoluția situației în R. P. Po
lonă, despre bilanțul celei de-a 7-a 
plenare o C.C. al P.M.U.P. Partiei- 
panții la întilnire și-au exprimat în
crederea că comuniștii, clasa mun
citoare, oamenii muncii din Polonia 
frățească vor reuși să învingă difi
cultățile ivite, vor asigura dezvolta
rea în continuare a țării pe calea so
cialistă. In acest cadru s-a reafirmat 
că Polonia socialistă, Partidul Mun
citoresc Unit Polonez și poporul po
lonez pot conta în mod ferm pe so
lidaritatea frățească și sprijinul țări
lor participante Io Tratatul de Io 
Vorșovia. Reprezentanții P.M.U.P. au 
subliniat că Polonia a fost, este și 
va fi stat socialist, o veriga fermă a 
familiei comune a țărilor socialiste.

Intilnlrea conducătorilor de partid 
și de stat ai țârilor socialiste parti
cipante ș-a desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, de 'înțelegere re
ciprocă și unitate de vederi.

Reprezentativă unitate a construcțiilor de mașini, întreprinderea „Vulcan" s-a 
remarcat in ultimii ani prin produse de înaltă tehnicitate livrate beneficia
rilor interni și la export. In fotografie, aspect din secția 2, unde echipa con
dusă de Constantin Stoica montează un nou lot de reductoare destinat exportului
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DOUĂ PĂRERI ÎN APARENȚĂ OPUSE

ȘI MAI MULTE RĂSPUNSURI LA ÎNTRE BA REA ;

De ce este mică producția de furaje valoroase ?
Ori de cite ori se discută despre problemele 

ce privesc dezvoltarea zootehniei - fie în uni
tățile agricole, în comune sau la organele agri
cole județene - se înfruntă două păreri: una 
susține că suprafețele destinate culturilor fu
rajere in ogor propriu, precum și pășunilor si 
tinetelor au scăzut atît de mult îneît nu asigură 
furajele necesare unei hrăniri cu randament co
respunzător a animalelor. Alia părere este că 
suprafețele nu sînt mici, dar producția obținută

de pe ele este necorespunzătoare și, în plus, 
nu sînt folosite celelalte posibilități de a obține 
masă verde sau fin din a doua cultură de 
furaje semănate toamna sau vara, după orz sau 
grîu. Ambelor opinii ii s-ar putea opune o a 
treia care ar „limpezi" lucrurile fără nici o 
complicație: adevărul este undeva la mijloc, în 
sensul că cel puțin parțial ambele păreri sînt 
întemeiate. Să nu ne pripim însă cu aprecieri 
generale pentru că și așa sînt mult prea multe

asemenea aprecieri, ca și soluții simplist fun
damentate, care nu pot da decît rezultate ne
corespunzătoare, ci să ne adresăm faptelor, să 
ascultăm opiniile oamenilor cei mai autorizați 
- cei care trebuie să asigure carnea și laptele 
pentru populație. Să ne oprim in două consilii 
agroindustriale din județul Dolj - Perișor și 
Bechet - în care se regăsesc intr-o formă sau 
alta multe din problemele cu care se con
fruntă zootehnia noastră.

— Cum se face furajarea animale
lor fi pe ce criterii se dă hrana ? — 
îl întrebăm pe tovarășul Ion Niței, 
șeful fermei zootehnice de la C.A.i’. 
întors ura.

— Cînd ți se pretinde să echili
brezi o briantă furajeră mai ales pe 
seama grosierelor, singurul criteriu 
valabil este acela țte-a asigura ani
malelor un minim necesar de furaje 
care să ne garanteze că le vom 
putea scoate sănătoase peste iarnă. 
Dacă mai reușești să obții pe zi și 2 
litri de lapte de la o vacă si cite un 
vițel pe an înseamnă că ai făcut o 
treabă bună.

— Numai să nu fie tot așa de bună, 
tovarășe Inginer, ca primăvara tre
cută. cind, de atita foame cit au 
răbdat vacile astea, nici nu mai 
aveau putere să se ridice pe picioare 
— intervine în discuție îngrijitorul 
Nicolae M. St. Ion. E drept că acum 
avem siloz de coceni și paie destule. 
Dar cu asemenea furaje nu te poți 
aștepta la lapte. I-am spus și pre
ot dintelui, dar ne zice să-1 ducem pe 
t.mp și să-i arătăm unde s-a aflat 
hicernă sau iarbă în care nu au intrat

cositorite 1 Dacă el vorbește așa, 
apoi la ce te mai poți aștepta ?

— De unde să facă președintele 
rost de furaje clacă nu are. voie să 
semene mai mult de 40 hectare de 
lucerna, din care trebuie să facă 
fin și siloz ca. să ajungă la 730 de

rișor — ne spunea tovarășul Ilic 
Octavian, medicul-șef veterinar al 
consiliului. La prima vedere s-ar 
părea că nu stăm tocmai rău cu 
asigurarea furajelor pentru perioada: 
de stabulație. Dacă analizăm insă 
această balanță sub aspectul conți-

vaci și viței ? — intervine în discuție 
Îngrijitorul Gheorghe Tirziu.

Exagerează cei doi îngrijitori sau 
nu cunosc situația generală și cau
zele reale care generează lipsa fura
jelor ? Să dăm cuvintul unor oameni 
care, prin funcțiile lor, cunosc mai 
precis și mai cuprinzător situația.

— Lipsa de furaje valoroase 
este o problemă reală, specifică 
aproape tuturor cooperativelor agri
cole din consiliul agroindustrial Pe-

nutului în unități nutritive și proteină 
digestibilă, atunci, cu excepția co
operativei agricole din Galiciuica și 
într-o oarecare măsură a cetei clin 
Radovan, celelalte unități pornesc 
în iarnă cu un mare deficit de 
nutrețuri. După părerea mea, două 
sînt cauzele principate ale acestei 
stări de lucruri : în primul .rînd, 
pentru unele cadre de conducere din 
cooperativele agricole, baza fura
jeră constituie un fel de „cenușă

reasă" a producției agricole. La uni
tățile din Perișor și Giubega, in 
condiții de irigare, nu s-au obținut 
decît trei coase de lucerna pentru că 
nu s-a udat cum trebuie. De ase
menea, pe puținele hectare cu sfeclă 
furajeră cultivate la Intorsura, Giu
bega și Perișor nu s-a, obținut nici 
măcar jumătate din producția plani
ficată, atit ca urmare a dezinteresu
lui cu care s-a acționat pentru exe
cutarea lucrărilor de întreținere, cit 
și a numeroaselor deficiențe în 
funcționarea sistemului de irigații, 
în al doilea rind, trebuie să ținem 
seama de faptul că suprafețele afec
tate bazei furajere au scăzut de la 
un an la altul. Așa, bunăoară, la un 
efectiv cuprins între 700—900 taurine 
și 600—1 000 de oi, celor cinci coope
rative agricole din consiliul agro
industrial Perișor li s-a repartizat, 
prin planul de cultură pe 1980, o su-

losii POP
Aurel PAPADIUC

într-un document de acum 
șapte sute de ani. document 
privind cumpărarea unui 
teren din. Prostea (Stejăriș), 
sînt amintite localitățile. Ag
nita si Dealul Frumos, eu 
reprezentanții lor. nrecum 
și martori clin Sighișoara și 
Dala. Documentul respectiv 
constituie cea mai veche 
mărturie scrisă despre exis
tența localității Agnita, așe
zată pe malurile riului.Hir- 
ti.baciu. Dar, firește, viața 
în acest „colț" de tară ro
mânească are o vechime 
mult mai mare, documen
tele .„scrise" in piatră și 
păstrate in temeliile așeză
rii coboară în vreme pină 
în comuna primitivă. O ce
tate. dacică din pămînt, o 
fîntînâ romană, fundația 
turnului de strajă roman, 
vase și monezi certifică, așa 
«un au făcut-o și-n alte 
locuri, continuitatea si sta
tornicia neamului, nostru ro
mânesc în rotundul margi
nilor sate. Merită amintit 
că Ia Agnita au poposit 
Iancu de Hunedoara. Matei 
Cofvîn, viad. Tepeș și. mai 
tirziu. Mihai Viteazul, că 
reprezentanții Agnîtei au 
participat la Alba lulia în 
ziua de 1 decembrie 1918, 
votînd, în numele concetă
țenilor lor. Unirea Transil
vaniei cu Țara.

în primii ani de după cel 
de-al doilea război mondial, 
la începuturile noii vieți. 
Agnita a cunoscut freamă
tul și entuziasmul brigadie
rilor, al tinerilor care au 
muncit pe șantierul national 
Agnlta^Eotorca. Ascultînd 
îndemnul partidului, bucu- 
rîndu-se de lumina anilor 

I socialismului, agriitenii au 
| pus umărul reușind să ore- 
■ schimbe orașul, mai bine- 

zțs să, transforme comuna 
: aceea mare intr-un adevâ- 

rri*  oraș. Ca urmare a in
vestițiilor alocate de stat, 
însumînd sute de milioane 
de tei. fostele fabricate au 
devenit întreprinderea de 
mănuși și ciorapi, întreprin
derea <50 piele si încălță
minte și fabrica de utilaje 
și accesorii. Au devenit, 
cum s-ar spune, fabrici ade
vărate. în care lucrează mii 
de oameni, ale căror pro
duse sint cunoscute si apre
ciate în tară și peste hotare.

Așa se face că. in anul 
1980, producția industrială 
s-a dublat aproape fată de 
cea realizată in 1971. că 

\ exportul a sporit de la cî-

teva sute de mii la cîteva 
zeci de milioane lei-valută. 
Asa se face că sarcinile 
acestui cincinal la produc
ția industrială au fost în
deplinite la' 21 august a.c., 
preliminîndu-se. pină la 
sfirșitul anului, o producție 
suplimentară in valoare de 
264 milioane tei. Așa se 
tace că, in cincinalul care 
urmează, tot prin i grija 
partidului și statului nostru. 
Agnita va avea și industrie

te. Nu sînt nici urmele fos
tei cetăți dacice, nici urmele 
fostului turn de strajă ro
man. nici zidurile fostei ce
tăți medievale. Este noul 
cartier al orașului care în
conjoară dealul la poalele 
căruia se află orașul vechi, 
noul cartier cu peste 1 500 
de apartamente așezat sub 
streașină de umbră și de 
ozon ă pădurii de deasupra 
lui, cartier ale cărui blocuri, 
văzute de departe, par zi*

lăți aparținătoare, un, fel tie 
cartiere ale orașului, con
stituie adevărate focare de 
cultură. Merită evidenția!, și 
faptul că. spre exemplu, 
corul agnlteniter deține 7 
titluri și medalii, între care 
una de aur. și locul I! pe 
țară, iar ansamblul folcloric 
„tezaurizează" și el 9 di
plome și medalii. între care 
una tot de aur. și locui pa
tru pe țară in cadrul cetei 
de a doua ediții a;Festiva
lului national „Cintarea 
României", în Agnita exis
tă. de asemenea. 5 școli ge
nerale și un liceu industrial 
în care învață aproape 3 000 
de elevi îndrumați de peste 
145 cadre didactice. Mai smt 
si șase grădinițe și o creșâ 
care completează baza ma
terială pusă în slujba deve
nirii omului.

Despre Agnita, despre oa
menii săi, despre faptele lor 
de muncă, despre cum cul
tivă ei, români și germani, 
prietenia, ca pe o floare de 
mare preț, despre obiecti
vele realizate prin muncă 
patriotică, despre cum au 
„domesticit" valea Hirtiba- 
ciului care le făcea destule 
necazuri, despre mașinile ne 
care le-au fabricat prin au
todotară. despre cum ău în
vățat ei să-și rezolve pro
blemele dezvoltării econo- 
mico-sociale. s-ar putea 
scrie zeci și șute de pagini. 
Printre multe alte mărturii 
documentare. am răsfoit un

., ,, , interesant album, la comite-
Noile construcții au recimertsionat și ou întinerit Agnita tul orășenesc de partid, 

album din care cei tineri

constructoare de mașini, 
prin reprofilarea si dotarea 
corespunzătoare a actualei 
fabrici de utilaje și acce
sorii. Desigur, lucru firesc 
dealtfel. industrializarea 
orașului, dezvoltarea conti
nuă a fabricilor, dotarea lor 
cu utilaje și mașini de înal
tă tehnicitate. creșterea 
producției de la un an la 
altul, sporirea exportului 
au devenit realități cotidie
ne în Agnita gratie hărni
ciei și pasiunii oamenilor 
săi. care. în frunte cu co
muniștii. și-au respectat an. 
de an cuvintul dat. reali- 
zîndu-și în mod exemplar 
sarcinile.

Cînd vii la Agnita dinspre 
Sibiu sau dinspre Mediaș, 
de la o bună depărtare tc 
întimpină o priveliște, apar-

durlle unei cetăți moderne, 
eu sute de ochi, ziduri ale 
păcii, ale. muncii pașnice.

Agnita nu este doar un 
oraș industrial. Am scris 
industrial, deoarece în .uni
tățile sate economice lu
crează mai mult de jumă
tate din populația orașului, 
respectiv vreo 8 000 de oa
meni. intre care se numără, 
desigur, și multi navetiști 
din comunele și satele in- 
coniurătoare. Agnita polari- 
zînd O bună parte din nord- 
eștul județului Sibiu. în 
Agnita se desfășoară o am
plă și variată activitate 
polițieo-ideologicâ și eultu- 
rel-educațivă. Casa de .cul
tură. muzeul, biblioteca cu 
50 000 volume, clubul tine-, 
retului și două cămine cul
turale in cele două locali-

poȚafla cum arătau cutare 
stradă sau parte a orașului 
cu ani în urmă, pe vremea 
Cînd ei încă nu se născuseră 
sau erau mici și ■ cum arată 
strada respectivă astăzi. 
Asemenea documente păs
trează .și memoria celor miri 
vîrstnici. memoria celor 
care cu mîndrie Isl spuneau, 
cu vreo trei decenii în 
urmă, brigadieri si deschi
zători de drumuri. Ar fi 
trebuit, poate, să dăm și 
cîteva nume de oameni. 
N-am dat pentru • că la o 
asemenea aniversare, țoii 
locuitorii arestul oraș me
rită felicitați, numindu-se 
laolaltă, cu mic. eu mare, 
români și germani, agnltenî. 
oameni pasionați, si vred
nici. care se mîndresc cu 
orașul lor si cu care Agnita 
se mindreste.

Radu SELEJAN

PROIECT
DECRET ---------

privind organizarea prestărilor de servicii pentru 
industrializarea unor produse ale producătorilor agricoli 

în pagina a lîl-a
(Continuare in pag. a III-a)
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-Cum e munca, băieți?
r *3

cum reiese dealtmlnterl chiar din 
scrisoare ?

• CARATELE BUNULUI SIMT... 
Sub acest sugestiv titlu, corespon
denta noastră Llvfa Famurescu, din 
Brad. str. Cuza Vodă nr. 1, jude
țul Hunedoara, ne împărtășește cî- 

teva pertinente reflecții cu privire 
la limbajul „pestrit" folosit de 
unele cadre didactice „tn afara ore
lor" — dar in inclnla scolii — lim
baj ce are, uneori, influente neaș
teptate asupra „sufletelor fragede 
ale elevilor, care trebuie modelate 
nu numai prin acumulări de cu
noștințe, nu numai prin împărtă
șirea unor învățăminte morale des
prinse din istorie sau din literatu
ră, dar și prin exemplul impus de 
comportarea șl limbajul dascălilor". 
Considerăm aceste glndurî ale co
respondente! noastre ca un bineve
nit semnal de alarmă în ce priveș-

- Bună și sănătoasă ca aerul curat!

Există oare vreun om care să nn-și fi pus vreo
dată intrebdrt ? întrebări răsunind puternic in interio
rul sufletului nostru, trezind. ecourile vieții parcurse 
pînă in clipa de meditație, năzuind firesc la desco
perirea drumului pe care-l avem încă înainte ; între
bări chemând răspunsuri in probleme privind întreaga 
colectivitate sau numai un gest sou o faptă legate de 
îndeplinirea sau neîndeplintrea rosturilor noastre sub 
cupola înaltă a acestui ttmp, exprimând problematica 
intimă, delicată, a omului confruntat cu inerentele lui 
greutăți de devenire, febril in căutarea resurselor 
proaspete de autoperfecționare, de autodepăsire ; între

bări tn legătură eu progresul sau regresul celor de 
lingă noi, dezvăluind dorința fierbinte de a crea certi
tudini solida pe care să clădim azi pentru mline, in 
continuă titulara de soluții cit mal fericite pentru 
apropierea șl însușirea viitorului.

Din această avalanșă da intrebărl, pa care fiecare 
dintre noi șt le ridică In forul interior sau in forul 
public, ne propunem să alcătuim rubrica da fată, invi- 
tindu-vă la un schimb da opinii ca la izvorul de apă 
vie. începutul il face maistrul NIcomc Basamac de la 
uzina „Vulcan“ din Capitală.

Gînduri ale unor elevi brigadieri întorși 
de pe Șantierul național al tineretului 

de la canalul Dunăre-Marea Neagră, 
de la primul examen din marea, neîntrerupta 

„sesiune" a vieții
încheiam relatarea unei mese 

rotunde, publicată recent, cu evoca
rea unui fapt adus drept argument 
semnificativ de unul dintre parti
cipant : in toamna aceasta un 
număr de 30 de elevi din ultimele 
clase ale grupului școlar indus
trial „Alexandru Sahia* * au plecat 
t mut ti dintre ei neținind seama de 
intervențiile și certificatele me
dicale procurate de anumiti pă
rinți mai „grijulii") să facă practica 
in producție, ca viitori muncitori 
specialiști in întreținerea și repa
rarea mașinilor și utilajelor, pe 
Șantierul national al tineretului de 
la canalul Dunăre — Marea Neagră.

„.Și iată că, in dimineața zilei 
cind a apărut ziarul cu „masa ro
tundă", primeam la redacție iui 
telefon :

— Aici e inginerul Constantin 
RăduleScu, directorul grupului șco
lar „Alexandru Sahia". Aș vrea să 
vă informez că azi, la ora 16, so
sesc în Gara de Nord șantieriștii 
noștri. Dacă vă interesează...

Firește că ne-a interesat. La ora 
anunțată ne-am aflat și noi pe pe
ron, fiind martorii entuziastei pri
miri ce li s-a făcut de către con
ducerea școlii, părinți, rude, colegi, 
prieteni. Am trăit un moment care 
ne-a readus in memorie nume de 
vibrantă rezonanță din istoria parti
cipării tineretului la marea epopee 
a edificării noii orinduiri : Salva— 
Vișeu, Agnita—Botorca. Bumbești— 
Livezeni. Se reinnoda parcă, peste 
ani și decenii, o glorioasă și pate
tică tradiție de romantism revolu
ționar.

N-a fost insă chip să stăm atunci 
mai pe îndelete de vorbă cu ei : ti
nerii trăiau prea intens bucuria re
vederii ca să le mai ardă de alt
ceva. Ne-am dat insă intilnire. peste 
citeva zile, in clasele și atelierele 
școlii..»

...A fost mai mult decit o simplă 
convorbire, fie ea si Împănată cu 
amintiri — unele nimbate de o aură 
romantică, altele pline de un haz 
irezistibil — cu privire la acea pe
rioadă de timp despre care, cum 
spunea cu nostalgie (deja !) unul 
dintre . interlocutori, „vom avea ce 
povesti și cu ce ne mindri și in 

fața copiilor și nepoților noștri" (in
terlocutorul nostru era el însuși 
aproape un copil, cu fața bucălată 
șt cu ochi privind ușor mirați spre 
lume).

— La început eram ca picați din 
lună — ne spune Badea Aurel, din 
anul II de la „profesional". Pentru 
întîia oară vedeam cu ochii noștri 
cum arată un șantier. Mai mult : 
pentru prima oară eram puși nu să 
contemplăm cu brațele încrucișate, 
ca niște turiști, ci să ne asumăm 
niște răspunderi, să ducem la bun 
sfirșit niște sarcini de producție 
concrete...

O precizare : cei 30 de la „Ale
xandru Sahia", care sînt cu toții 
elevi (la profesional ori Ia liceu) ai 
claselor de întreținere și reparare 
a mașinilor șl utilajelor, au lucrat 
pe șantierul canalului Dunăre — 
Marea Neagră, în atelierele de re
parații din sectorul Basarabi, nemij
locit in meseria pentru care se pre
gătesc : nu prelucrat piese de schimb 
pentru BELAZ-uri de 49 de tone 
și ROMAN-uri de 16 tone (rîvnind 
insă, cu o firească aspirație profe
sională, și la DAC-urile de 120 de 
tone : „lingă un gigant ca ăsta care, 
cind iși înalță cupa, e cit o casă 
cu patru etaje, ne-am și fotogra
fiat" — povestea unul dintre ei). 
Unde e vremea acelui „cu sapa și 
cu lopata vom da șantierul gata" 1 
Pare pierdută In alt ev istoric 1 Spi
ritul insă. da. spiritul a rămas acc- 
laș : dăruire, pasiune, elan revolu
ționar.

Revenind la convorbirea cu „șan
tieriștii", ne-am interesat, desigur, 
si de felul cum și-au realizat „sar
cinile de producție concrete" : am 
aflat că și-au înieolinit ți depășit, 
lună de lună, planul, cucerind lo
cul I in întrecerea socialistă din ca
drul „brigăzii București" (brigadă 
din care făceau parte si studenți 
bucureșteni de la facultățile de uti
laj chimic si de hidrotehnică, stu- 
denți care însă, dună spusele tova
rășului NIcolae Ivanov, comandan
tul șantierului național al tineretu
lui, „n-au prea strălucit prin re
zultatele lor. fiind cu mult de
pășiți de maramureșeni, brăilcni 
ori constănțeni").

Pe peronul Gării de Nord : întoarcerea „magnificilor"

— Locul intii l-am eîștigat pe me
rit, nu cumva să credeți că studen
ții ne-au „cedat" locul pentru că 
eram mai mici — subliniază, cu un 
soi de orgoliu fără infatuare, care 
șade atît de bine adolescenței, 
Lungu Vasile, din anul III de liceu, 
cel care a îndeplinit funcția de loc
țiitor al comandantului brigăzii.

— ti știam pe toți ca băieți buni, 
elevi conștiincioși — ne spunea 
maistrul-instructor Vasile Preda, 
unul din dascălii care au fost ală
turi de ei măi tot timpul — dar 
acolo, pe șantier, mi-am dat seama 
că se poate pune bază pe ei...

Toți vor să povestească, toți au 
cite o amintire, cele mai multe ha- 
zoase, de aceea vocile se întretaie, 
nu mai țin seama de nici o „ordine 
de zi". Unul iși amintește rizind de 
un program artistic pe care ar fi 
vrut să-l intituleze, parafrazîndu-1 
pe Caragiale, „D-ale carnavalului".

Dar, mai presus de orice, ca un 
laitmotiv, in relatările lor revin 
faptele de muncă („atunci cind era 
nevoie să terminăm piesele c'e 
schimb pentru vreun utilaj care ză
cea imobilizat nu era nevoie de 
îndemnuri deosebite ca să stăm și 
după-amiezile, ba chiar și serile in 
atelier"). Și nu e vorba numai de 
lucrul la mașină, ci și de acțiunile 
de muncă, patriotică la , care au .lțiaț 
adesea parte („am fost si la redbH.nt 
de morcovi, am participat, ca zi

„.Șl-ocum, din nou. cu experiența dobînditâ, in atelierul-școalâ al liceului

dari și tencuitori, șl la ridicarea 
unei noi hale" etc.).

— Cum e munca, băieți ?
— Bună și sănătoasă ca aerul 

curat!
— Care e învățătura cea mai de 

preț pe care ați desprins-o din 
timpul petrecut pe șantier ? — i-am 
intrebat în încheiere.

S-a lăsat, citeva clipe, o liniște 
meditativă. Firesc. Erau, poate, pen
tru prima oară în situația de a re
flecta asupra sensului unei frinturi 
importante din tinerețea lor. Apoi 
glasurile din nou s-au îmbulzit. 
Reproducem citeva din gindurile cu 
care au răspuns la această între
bare : „Să muncești nu e greu, să 
știi pentru ce muncești — aceasta e 
principalul" (Cirtocea Ion, din anul 
II profesional, unul dintre fruntașii 
brigăzii) ; „Dacă nu dăm acum, la 
tinerețe, ce e mai bun in noi. cum 
o să ne prezentăm mai tirziu in 
fața oamenilor ?“ (Gancearov Ma
rin, din anul III de liceu) ; „E bine 
să fii tinăr. dar și mai bine să-ți 
trăiești cu folos tinerețea" (Bucur 
Laurențiu, din anul III de liceu, 
responsabilul gazetei de perete a 
brigăzii).

Cu acest gînd — revelator si ste
nic — ne-am luat rămas bun de 
la el.

Vicîor BÎRLĂDEANU
Foto : E. DICIÎISEANU

„Vi s-a părut intere
santă întrebarea pe care 
mi-o puneam dacă nu 
cumva imbătrînirea noas
tră fizică, inexorabilă o- 
dată cu trecerea anilor, 
poate fi transformată în- 
tr-o sursă de permanentă 
tinerețe. O tinerețe care 
crește mereu, odată cu 
creșterea experienței de 
viață, cu acumularea de 
noi cunoștințe, cu desco
perirea in noi înșine a noi 
resurse pe care nici nu Ie 
bănuiam. E o întrebare 
Ia cate mi-ar place să 
răspund și miine. și poi- 
miine Ia fel, chiar dacă, 
la prima privire, s-ar pă
rea că avem de-a face cu 
un paradox". „Ați veri
ficat răspunsul prin ex
periența dumneavoastră?" 
„Nu îl verific, ci îl con
trolez mereu si nu numai 
prin experiența mea, ci 
șl prin experiența de 
viată a oamenilor cu care 
lucrez in această mare 
uzină. Să vă dau un 
exemplu. Cam cu zece 
ani în urmă ridicam aici, 
pe platforma Bercenilor, 
uzina nouă a „Vulcanu
lui". De la urina mare 
din zona Rahovei am 
venit, la început, un grup 
mic de oameni. S-a spus 
că sintem dintre cei mal 
buni. Și cred că așa era. 
De-abia se ridicau ha
lele. Era noroi, scoteam 
un picior și ne înfundam 
cu celălalt în clisă. Se 
croiau platformele pentru 
utilaje, se croiau dru
murile de acces șl cele de 
interior. Cei mai mulți 
aveam în noi imaginea 
da azi a uzinei ; era ca 
un vis pe care cu mtinile 
noastre urma să-I clădim 
și asta ne da aripi. Am 
avut însă atunci neplă
cuta revelație a unor 
oameni tineri, manifes- 
tindu-se ca niște bătrini 
circotași. Se simțeau exi
lați — acesta era’ terme
nul folosit — rupți din 
ritmurile obișnuite de 
viață, nronulsați in alte 
ritmuri, ‘ mai dinamice, 
care-i solicitau din toate 
punctele de vedere. Lu
crul acesta le nruncase în 
aer comoditățile. de fapt

• ÎNCEP SA APARÂ... PĂGU
BAȘII. în ancheta socială „Certifi
cat de bună purtate necinstei ?“, 
din „Scinteia" nr. 11897. relatînd 
despre afacerea celor 140 de kilo
grame de argint industrial traficate 
de Dorel Luca, ne puneam între
barea : „Unde e partea civilă ?“, 
Iată însă că au început să-și facă 
apariția și... păgubașii. Prin adresa 
trimisă redacției noastre de Trustul 
construcții-montaje Timișoara, uni
tatea nr. 7, sub semnătura directo
rului. Augustin Lăzăreanu, sintem 
informați că respectiva întreprin
dere a sesizat în citeva rinduri. in 
decursul anilor 1979—1980, organele 
de resort despre furtul unor con
tact! și pastile de argint de pe ma
carale (ceea ce avea drept urma
re. in afara pagubelor oropriu-zlse. 
și imobilizarea amintitelor utilaje) : 
se exprima, totodată, mirarea că 
unitatea n-a fost invitată să se 
constituie drept parte civilă în pro
cesul trafica nț! lor. Alăturîndu-ne 
șl noî acestei nedumeriri, am dori,, 
concomitent, să ne exprimăm și o 
alta : cum se face că. timp de doi 
ani, utilaje atît de valoroase și cu 
o atit de mare eficacitate au fost 
lăsate sub o pază atît de precară,

împăcarea cu o situație 
care le apărea mulțumi
toare. Și invers, am văzut 
muncitori In virstă cu su
flet tinăr, scoțîndu-i pe 
primii din inerție, imbră- 
țișind cu frenezie noua 
sarcină, plini de idei, ne*  
obosiți, scăpărînd șl 
luind foc la tot ce era 
mat dificil de realizat. 
Era ca o tinerețe conta
gioasă. la al cărui avint 
nu se putea să nu te aso-

inaptă să recepționeze 
noul promovat de alții, 
nemulțumirea că nu sint 
ei pe locul din frunte, 
afișarea unor merite care 
nu există etc. etc. Sî 
atunci strimbă din nas, 
dau Înapoi, devin frlno, 
prin demagogia lor, In 
cursul firesc al lucruri
lor. Cam din acea peri
oadă mi-am pus între
barea in acast fel șl sint 
atent, controlez mereu

CONVORBIRI CU CEI CE 
NU POT TRĂI FĂRĂ

SĂ-ȘI PUNĂ ÎNTREBĂRI

Bătrîni tineri 
și tineri bătrîni

ciezi. Mai ales mai tirziu, 
cind angajările au fost 
de altă calitate, ținind 
de Însușirea unor noi 
tehnologii, de crearea de 
noi tehnologii, și așa mai 
departe. Deci, pornind de 
la întrebarea de ce unii 
oameni ne apar obosiți 
spiritual, de ce sint im- 
penetranti la nou, de ce 
trîntesc ușile în fața lui, 
complăcindu-se in aerul 
închis a! obișnuințelor 
devenite caduce, răspun
sul nu poate fi decit unul 
singur, avind însă zeci șl 
zeci de fațete. în fie
care dintre aceste fațete 
eu văd aceeași conclu
zie ; imbătrînirea spiri
tuală nu decurge din 
acumularea firească a 
anilor — sint oameni bă
trini la 30 de ani și oa
meni foarte tineri la S0 
de ani. Multitudinea da 
fațete ale răspunsului In 
cazurile celor lmbătrî- 
niți spiritual prematur se 
compun din neimnliniri 
personale care țin de 
structura lor afectivă.

echilibrul celor doi ter
meni ai ecuației bătri- 
nețe-tinerețe, și la mine 
și la ceilalți. Răspunsu
rile șlnt revelatoare șt 
intr-un sens și in celă
lalt. Mă cutremur cind 
mă intilnesc cu bătrine- 
țea de spirit, indiferent 
de virstă". „Am avut o 
convorbire lungă și obo
sitoare cu un om care, 
pe vremuri, era de un 
dinamism cuceritor. Avea 
reputația unul maistru 
bine pregătit, ofensiv, 
neîmpăcat cu indisciplina, 
riguros cu el insusi și cu 
cei din jur, spărgător de 
norme — cum se spunea 
pe atunci, cu un verb 
care electriza oamenii. 
L-am regăsit tot „ofen
siv", dar do pe poziții 
strict personale, incomod 
chiar pentru el însuși". 
„Cunosc genul acesta de 
oameni. Trăiesc din re
putația strălucită de altă
dată. reală atunci, depă
șită acum. Nu au forti
ficat-o continuu pentru 
că au socotit-o suficientă

pentru atingerea unor 
scopuri personale. Aștep- 
tind altceva de la a- 
ceastă reputație, străin 
punctului de pornire, au 
eșuat In nemulțumire, in 
ranchiună, se mulțumesc 
aă ridice probleme pen
tru alții fără să pună, in 
același timp, umărul la 
rezolvare. Eu respect ce 
au făcut bun si frumos 
astfel de oameni. Am 
fost șl eu electrizat de 
verbul lor aprins, cum 
ațî spus, iml făcea plă
cere să-i privesc. să-i 
urmez. La un moment 
dat, ne-am trezit însă 
fără ei. in prima linie ; 
aveau numai o prezență 
verbală, stridentă, cu note 
false, vădind Vanități ne- 
Battefăcute. Parcă au se
cat Izvoarele in ei. Și nu 
virstă e de vină, tenet, 
pentru că ei se intilnesc 
In aceeași cofă cu tineri 
bătrini. in contrast izbi
tor cu dinamismul cu
ceritor al întregii lor 
generații. Sigur. pierzi 
cu trecerea anilor forță,, 
fizică, dar acumulezi aș< 
cutime de spirit, luci că
tate, capacitate de pă
trundere in esența lu
crurilor. Omul descoperă 
în el forte și energii infi
nite. Sint calități de preț 
pe care flecare le are și 
trebuie să le consume nu 
oricum, nu pe acțiuni 
mărunte, tn contratimp 
cu scopurile generale, cî 
in prima linie, in căuta
rea neobosită a noului, 
în această căutare, for
țele nobile de care dis
punem sint solicitate la 
maximum. însutite. Deci, 
zic cu, bătrinetea spi
rituală nu este o fatali
tate attt timn cit nu-ț! 
concentrezi atenția asu
pra inerțiilor din inte
riorul tău. menajindu-Je. 
Luptîndu-te cu ele. snul- 
berindti-Ie, transformin'! 
titlul înalt de Om Nou 
din deziderat in realitate 
strălucitoare' Acest om 
nou înseamnă tinerețe 
perpetuă. dorită aprig de 
fiecare dintre noî".

Dlonlsle ȘINCAN

te obligativitatea concordanței din
tre lecția de la catedră șl lecția nu 
mai puțin importantă oferită prin 
comportarea cotidiană... u

• UN APEI, MEREU VALABIL: 
ATENȚIE PĂRINȚI ! Parcă în 
continuarea reflecțiilor conținute 
în scrisoarea sus-citată — dar 
pe alt: plan educativ — cores
pondenta noastră Marla Bălan, 
muncitoare din București, ne destăi- 
nuie (pe temeiul unei experiențe 
alarmante din propria-1 familie) în
grijorarea pricinuită de prea desele 
cazuri de copii lăsat! in orele de 
după școală fără grila și suprave
gherea părintească, ceea ce are. nu 
o dată, drept consecință, imediată 
sau de perspectivă, alunecarea lor 
In mrejele unor anturaje nesănă
toase. tn acest context, autoarea 
scrisorii solicită — ne bună drep
tate — o investigație profundă șl 
temeinică, cu participarea 
cadre experimentate din di*  .‘Ite 
domenii, pentru găsirea unor mo
dalități mai noi și mal eficiente 
(care să Înlăture șablonismttl anchi
lozat ce s-a Instaurat ne acest 
tărim) în domeniul conlucrării edu
cative dintre școală si familie.

Oră de dlrigenție in clasa 
• V-a a Scolii generale din 
cartierul Bărăbanț-AIba lu- 
lia. Directorul școlii, tova
rășul Ioan Puican, le pune 
copiilor întrebarea i „Pen
tru ce mă mindresc cu pă
rinții mei"? Degetele ridi
cate se agită ca niște lu
jere nerăbdătoare deasu
pra cravatelor roșii cu tri
color : „Pentru că tata, ca 
profesor, ii in vată ne copii 
carte, Iar pe cei mari — 
cum să-și educe copiii" 
(Diana Drăgușln). „Pentru 
că tata, ca muncitor, lu
crează la Întreprinderea pe 
care a construit-o acum cî- 
țiva ani" (Gabriela An- 
ghei), „Pentru că„.“ „Pen
tru că.„“. Șt din flecare 
răspuns răzbate acea proas
pătă candoare copilărească, 
amestec de mlndrle și re
cunoștință pentru acei 
primi ocrotitori și îndru
mători ai lor in viată.

în ultima bancă însă, o 
fetiță privește ingindurată 
pe geam. Ar vrea parcă să 
se ascundă. „Dar tu. Radu 
Monica?" — tncearcă direc
torul s-o întrebe. Se ridică 
în picioare, dă să spună 
ceva, dar nu izbutește. Se 
așazft și. tulburată, iși nu
mără în neștire degetele 
tremurinde. în clasă se 
lasă o tăcere nefirească. 
Sau. poate, dimpotrivă — 
firească. Toți știu că ea 
trece printr-o traumă su
fletească grea. Ce-ar fi pu
tut spune această copilă 
despre propriul tată ? Că-n 
loc s-o lase să citească 
poezii despre lumea ei, a 
copilăriei, basme si poves
tiri, să se viseze peste ani 
inventatoare, doctoriță. în
vățătoare. bucurindu-se de 
toate frumusețile vieții, o 
obligă să buchisească seri 
si zile la rind aceleași spăi
moase gogorițe despre un 

oarecare „apropiat sfirșit". 
.•împărăția de o mie de 
ani". „Armaghidon"... Cum 
poate înmuguri mtndrta in 
sufletul acestui copil, a că*  
rui viată este strlnsă in ra
pacele clește al obscuran
tismului ?

Ați Înțeles, desigur, că 
părinții fetitei sint adepți 
ai unei secte obscurantiste, 
numită „Martorii lui leho- 
va“.

Vom vorbi mai ales des
pre tatăl fetitei, un ins cu 
vechi „state de serviciu" în 
secta mai sus numită șt 
care, tn fața celor ce-i cer 
socoteală pentru actele sale 
inumane, iși strigă sus și 
tare dreptul la libertatea 
credinței șt a comporta
mentelor sale. Iulian Radu, 
zis „Nelu", insul tn cauză, 
e foarte activ în a-și pro
clama dreptul la libertatea 
de spirit, dar se manifes
tă ca un odios dușman al 
libertății de spirit pentru 
ceilalți. Nu mimai că le 
contestă altora acest drept, 
dar vrea să le impună 
..credința" lui. prin violen
ță morală și fizică. împin
să. cum vom vedea, pinft 
la totala degradare uma
nă a propriului fiu. pînă la 
crima disimulată. La ce li
bertate de spirit face el 
apel ? La libertatea de a 
silui conștiința prin con- 
stringeri fi21ce atroce ? 
Dacă propria-i „credință" 
nu se arată, față de alții, 
seducătoare, cum ar dori-o 
el. dacă ea. „credința" lui. 
li se pare altora respingă
toare. el. „prorocul”. fu
rios de neputință, devine 
violent.

Aceste glndurî mă năpft*  
dese în timp ce. căutlnd a- 
dresa aceluia despre care 
copilul său nu găsește un 
cuvint de tnindrie. so
licit ajutorul „consătenilor" 

(pină nu de mult. Bără- 
banțul, azi cartier muncito
resc. era sat). Unii m-au 
privit... pieziș. Vrind să 
zică : „Ce, ești de-al lor?" 
Alții •— direct In fată : 
„Dacă vrei iehovist. mai 
cautâ-ne pe-afară !“ Și, in 
sfirșit. a treia categorie, că
rora le-am dezvăluit iden
titatea (de ce n-oi fi fă
cut-o de Ia inceput?) și. 
mai ales scopul vizitei (acel 
copil numărindu-și dege
tele tremurinde). mi-au 
povestit cumplitele întim- 
plărî petrecute in cartier. 
Un șic de drame. Autorul? 
Iulian Radu zis „Neiu“. 
Cauza ? Obscurantismul fa- 
natlco-agresiv. încerc să 
le desprind dîn nenumăra
tele amănunte furnizate de 
oamenii cartierului. Toate, 
petrecute în casa de pe 
Strada Cloșca. Ceva mai 
mult, plămădite acolo. Casă 
pe care un elementar simț 
omenesc mă îndemna atit 
de insistent s-o ocolesc. 
$i-am ezitat mai muite zile 
să intru.

Dar—
întiia dramă : Prima so

ție a celui zis „Nelu" nu 
acceptă să adere ta „ideea 
mtntuirii". adică la ieho- 
vism. Avea doi copii, vrea 
să le știe viitorul asigurat. 
El. „Nelu". iși simte epui
zate „argumentele spiri
tuale". Trece la cele „pă- 
minteștir. Folosește cu sa
dism pumnul șl frînshla 
udă. La care mai adaugă 
privarea de hrană și încu- 
ierea in beci. Asta, spre 
a-l scoate pe „Satana" din 
„trecătorul" trup al fe
meii. Și izbutește. Femeia 
moare in chtnuri morale 
Si fizice, tn timpul „trata
mentului tntru mlntuire", 
suferea d« tuberculoză I

Dram*  a dona. „Proro- 
cul*.  recăsătorit cu o adep

tă a sectei, iși concentrea
ză activitatea de „mintui- 
re“ asupra fiului mal 
mare, Iulian. Băiatul re
zistă presiunilor morale și 
celor fizice, din partea ta
tălui care-l voia cu orice 
chip „martor al lui leho- 
va“. Și pleacă de acasă. 
Râmine insă fiica, tot de 
la prima soție — Maria,

în „penitenciarul" 
personal al unui „proroc"

pe care teroarea tatălui 
satrap izbutește s-o atragă 
în sectă. Aceasta se Căsă
torește. Tînârul soț refuză 
categoric să adere la o 
credință care i se pare cel 
puțin ciudată. Orice pre
siuni rărpin fără rezultat. 
Dar tinăra pereche dă 
naștere unui fiu. lonuț. 
Firească bucurie de Bunic, 
de a-și ști continuate în 
viitor năzuințele de fru
mos ? Da de unde I Mai 
degrabă prilej de a exerci
ta presiuni pentru a-și aca
para măcar nepotul în lu
mea tenebrelor sale. lonuț 
a crescut strecurindu-și 
copilăria printre răceala 
bolovănoasă din privirile 
mamei atunci cind el ii 

povestea de grădiniță, între 
tunetul din vocea bunicu- 
lui-proroc. și oftatul tată
lui seara, cind venea din 
tură. Și a venit momentul 
hotăritor In viața copilului, 
a familiei. lonuț a primit 
cravata de pionier. Ceea 
ce l-a înfuriat pe adeptul 
„împărăției de o mie de 
ani". Și drept „răzbunare" 

pentru că ginerele tine 
să-și știe copilul in rîndul 
tuturor copiilor (departe 
adică de bizara lume a sec
tei iehoviste), a făcut tot 
ce a putut — moralicește 
și materialicește — pentru 
a destrăma familia propri
ei sale fiice. A uneltit, a 
înveninat, a intervenit cu 
„stimulente materiale", a 
amenințat, a zbierat, pină 
ce i-a despărțit. în fapt, 
pe cei doi. rfetinind lingă 
el pe fiică și pe nepot. Pe 
nepotul asupra căruia plu
tesc două mari și amenin
țătoare umbre : să crească 
fără unul dintre părinți șl 
să împărtășească soarta 
altor membri al familiei 
„prorocului", soartă despre 

care vom vorbi tn conti
nuarea acestor rinduri.

Drama a treia : Un ti
năr absolvent de facultate, 
pe nume Dttrigă Aurel, azi 
ginerele „prorocului", îșl 
începe cariera de inginer 
pășind porțile... peniten
ciarului. împins acoio cu 
bună știință de socrul său. 
Cum ? O, căile lui „Ieho- 

va" mi-s chiar așa încurca
te. cind e vorba de stricat 
destinul oamenilor. De 
unde, de neunde (dar mai 
interesant ar ti să știm: 
de unde ?) adeptul „Ar- 
maghidonului" a găsit mij
loace materiale de a-l aju
ta consistent pe studentul 
Durigă. pe care l-a și găz
duit. Și i-a dat-o de soție 
pe fiica lui. Cornelia. Cu 
o condiție: să adere la 
secta iehovlstă. Care sectă 
propovăduiește împotrivi
rea față de una din cele 
mai înalte îndatoriri cetă
țenești : răspunsul la che
marea sub drapel, pregăti
rea pentru apărarea pa
triei. Șl lată-l pe proaspă
tul inginer, abdicat de la 

datorie. împins In rfndurile 
dezertorilor. în numele 
a ce ?

Drama a patra : Un tinăr 
de 20 de ani. Daniel Radu, 
din cartierul Bărăbanț, 
(exact : fiul ..prorocului1') 
a ajuns pe ultima treaptă 
a decăderii umane. Crimi
nal. A omorit o fetită de 
9 ani, pe Maria Poenaru, 
din comuna Botlza. Mara
mureș. Cu o lamă de coa
să. Fost elev, bursier al 
Liceului industrial din 
Alba-Iulia. Pare incredi
bil I Dar întrebarea spon
tană „Cum a fost posibil?" 
— ne conduce spre lugu
brele meandre prin care 
viața acestui tinăr a fost 
condusa spre crimă. Ne 
oprim asupra notei laconi
ce primite de la Baia 
Mare, unde criminalul 
compare (sau a compărut) 
in fata legii : „Declară că 
t> fost pertoaiUt ți fo-tat 
de părinți să intre în sec
tă". (iehovistă — n.r.). Lu
crurile au început de mult. 
De cind frageda copilărie 
a tînărului a refuzat mu
cegaiul fanatismului leho- 
vist. Si-atunci.- locul scriș- 
netului l-a luat pumnul. 
Pe urmă, cu vîrsta. agre
siunea împotriva propriu
lui tiu a căpătat forme 
mai „rafinate" : sfoara udă 
și încuiatul in beci (meto
dă care ..n-a dat gros", du- 
cînd la exterminarea fizi
că a primei soții). Iar la 
întrebările si indignările 
vecinilor, același răspuns : 
„Așa-l scot pe satana din 
el". La școala generală din 
Blaj, departe de spectrul 
do groază ai fanatismului 
obscurantist din familie, 
băiatul se însănătoșea mo
ralicește. Dovadă — notele 
din catalog, evocările foști
lor pedagogi, reușita la e- 
xamenul de admitere In 

liceul din Alba îulla. Acasă 
deoL Ce însemna insă pen
tru aoest tinăr cuvintul 
„acasă", la care fiecare 
om încearcă o tresărire de 
duioșie? Aceeași privire de 
otel (pentru că băiatul re
fuza, la continuare să a- 
dere la sectă), aoeeașl 
fringhle udă pe spate, a- 
ceiasi lacăt încuiat pe din
afară ușii de la becii O 
cruntă zicală spune: „Bate 
ci inele să fie rău". El blno, 
tn numele acestei mentali
tăți de grotă, fanaticul tată 
a împins datele zicalei pînă 
la totala dezumanizare: „te- 
rorizează-tl copUul. schln- 
giuleștc-1, fă din ol o bes
tie l" Și — da, victorie ! — a 
izbutit» Nu știu dacă la pro
cesul criminalului, de la 
Baia Mare, se va fi pro
nunțat («au se va pronun
ța) cuvintul fatidic „leho- 
vtșm", în numele căraln un 
tată sl-a îmoins. cu sudalma 
si biciul, propriul fiu la 
crimă. Știm cu toții că le
gea, in asemenea cazuri, 
este si trebuie să fio ne
cruțătoare. Nu pot insă să 
nu amintesc întrebarea pusă 
de un vecin al casei bin- 
tulte de drame: „Dar ne 
adevăratul vinovat cina-1 
Judecă?"

L-am insolit seara pe di
rectorul școlii acasă la cel 
care „ne-a prodtts multe 
necazuri in cartier". Un 
bărbat spătos, bine hrănit, 
ne afișează un zinibet larg. 
Gospodărie bine aranjată, 
locuință cu tot confortul, 
becul aprins oină și-n fata 
celebrului... beci. Ne vor
bește de niște „drepturi" 
dțtlgate retroactiv (e vorba 
de pensie), da ci șt icul fru
mușel pe care-l obține ac
tuala soție, lucrătoare Ia 
una din întreprinderile de 
vază din Alba Tulia. Nici 
urmă de cumplitul vifor 

oare răvășește viata aces
tei familii. încerc să-l a- 
mintesc faptele care au 
zguduit Întregul cartier. 
Drept răapuns, aceleași 
bilguleli. ca de gramofon 
stricat: despre im oarecare 
„singur împărat în stare să 
judece", despre „răutatea 
oamenilor". în cele dîn 
urmă, scoate o cărțulie 
despre „viața eternă" și in- 
oearcă aă se... justifice. Ce 
cărțulie din lume ar putea 
însă justifica siluirea mo
rală și fizică, dezumaniza
rea împinsă Dină la pre
misele omuciderii? Cu ce 
ochi să-l privim șl cum 
eă-I aeoentăm pe acel 
„singur Împărat", in nu
mele căruia un individ fa- 
natizat desparte un copil 
de părintele său. îl întune
că altuia copilăria, intem- 
nltîndu-1 intr-o lume de 
tenebre si amenințări, tșl 
torturează fiul nlnă la 
bestiallzare și crimă. îl îm
pinge pe un tinăr ne calea 
dezertării de la cea mai 
Înaltă datorie civică? Res
pectiva cărticică devine 
astfel nu tustiflcare a cri
mei, ci un neîndoielnic corp 
delict

în clips aceasta, zîmbetul 
serafic afișat la inceput de 
„proroc" devine rînjet 
privirile-1 capătă luciri de 
otel. Trlntește cu furie căr
țulia Pe masă. Soția iși 
iasă obrajii in patme. Mo
nica fuge din Încăpere. A- 
supra casei a pogorît ..du
hul blind al lui lehova".

...Ieșim In noaptea al
bastră și, privind ghirlan
dele de lumini ale între
prinderilor ce Înconjoară 
cartierul. încercăm șă ne 
limpezim gindurile. să ne 
alungăm din suflet co
cleala.

I.nurențîu DUȚA
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'• v, DECRET ÎNDATORIRI DE PRIMĂ ÎNSEMNĂTATE
\
\

privind organizarea prestărilor de servicii pentru ALE LOCUITORILOR DE LA SATE

industrializarea unor produse ale producătorilor agricoli
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România 
decretează:

Art. 1. — In scopul satisfacerii, in
tr-o măsură cit mai mare, a nevoilor 
de consum ale producătorilor agricoli 
și membrilor lor de familie cu zahăr, 
ulei și alte produse, unitățile socialis
te au obligația să presteze servicii 
pentru prelucrarea materiilor prime 
obținute de aceștia prin cultivarea te
renurilor pe care le, dețin în folosință 
sau în proprietate personală.

Art. 2. — Producătorii care predau 
spre industrializare produsele agri
cole prevăzute in anexa la prezentul 
decret primesc, în raport de cantita
tea și calitatea materiei prime, canti
tățile de zahăr, ulei și alte subpro
duse prevăzute în aceeași anexă.

Ari. 3. — Predarea de către produ
cători a materiilor prime se face la 
unitățile cooperației de consum, iar 
prelucrarea acestora in vederea ex
tragerii zahărului și uleiului se asi
gură de către unitățile de stat ale 
industriei alimentare.

Pentru prestarea serviciilor de pre
luare și industrializare a materiilor 
prime, unitățile socialiste de indus
trializare rețin cantitățile de produsa 
prevăzute in anexă.

Art. 4. — Producătorii primesc can
titățile cuvenite de zahăr, ulei sau 
alte subproduse rezultate din prelu
crarea materiilor prime, la predarea 
produselor agricole sau eșalonat la 
termenele și in cantitățile convenite 
cu unitatea cooperației de consum 
caie a preluat materia primă.

Art."5.1— Ministerul Agriculturii șl 
industriei Alimentare, împreună cu 
Uniunea; Centrală a Cooperativelor 
de Consum sint obligate să organi
zeze șl să asigure preluarea inte
grală a cantităților de materii prime 
pe care producătorii le obțin pe

terenurile în proprietate sau pe cele 
care le dețin în folosință și ie oferă 
pentru prelucrare.

Totodată, Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, împreună 
cu comitetele executive ale consilii
lor populare județene și al munici
piului București au obligația să ia 
măsuri de sprijinire a membrilor 
cooperativelor agricole de producție 
și a producătorilor agricoli cu gos
podărie individuală cu semințe, ma
terial săditor, soiuri selecționate și 
asistentă tehnică de specialitate pen
tru a asigura cultivarea și obținerea 
unor producții tot mai mari pe te
renurile ce le dețin cu plante care 
constituie materii prime pentru obți
nerea zahărului și uleiului.

Ari. 6. — Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, împreună cu 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Consum vor putea organiza, in 
condițiile prezentului decret, pre
luarea și industrializarea si a altor 
produse agricole vegetale și animale 
cum sint : lapte, fructe, struguri, 
carne și altele, cu plata corespunză
toare in natură sau in bani a pres
tațiilor respective.

Art. 7. — în termen de 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezen
tului decret, Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, împreună 
cu Uniunea Centrală a Cooperative
lor de Consum, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Finanțelor și 
Comitetul de Stat pentru Prețuri vor 
stabili norme tehnice privind prelua
rea, depozitarea, transportul, de
terminarea conținutului util și al 
randamentelor de prelucrare a mate
riilor prime agricole predate de pro
ducători, precum și de predare a pro
duselor industrializate și de decon
tare a operațiunilor intre unități.

Anexă
1.1 SIA

produselor agricole ce se pot preda de producători pentru prestarea de servicii 
in vederea extragerii zahărului și uleiului

Produsul agricol

Cantitatea de 
produse agricole 

țj jy ce se predau, 
determinate po
trivit normelor 

stabilite

Cantitatea do 
produse ce se 
primesc de pro

ducători

Cantitatea de 
produs ce se re
ține pentru 

prestare “)

1 2 3 4 5

Sfeclă de zahăr kg 100 8,5 zahăr 33 zahăr
-■ ■■■' ■ 4,4 melasă

83,6 borhot
— Fioarea-soarelui kg 100 -;v 38,6 ulei 4,0 ulei

30,0 șroturi 6,0 șroturi
— Soia boabe kg 100 1} ulei 4 ulei

50.0 șroturi 28 șroturi
— Semințe dovleac kg 10 2,5 ulpi 1,0 ulei

6,0 șroturi —
— Porumb kg 100 1 kg ulei 20 kg porumb

J0 kg mălai
B, 15 kg țârițe 5 kg țănte

sau “*)
0,5 kg ulei

sau “*)
12 kg porumb

72 kg mălai 03 kg ulei
Hi kg tărite 6 kg tărite

— Rapiță kg 10 i 2,8 ulei 4,0 ulei
5,0 șroturi 03 șroturi

— Semințe de în 100
T'nv

6 uleipentru ulei kg . 16 ulei ,
'.A® >0,0 șroturi 11,0 șroturi

Ricin boabe kg 18 •'< 4 ulei 1,0 ulei
5,0 șroturi —

— Simburi de struguri kg 100 4 ulei 4,3 ulei
88 șroturi

— Castane sălbatice kg 100 4,0 clei 1,5 ulei

NOTA
Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la proiectul 

de decret se vor trimite la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare.

Cantitățile reținute vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor de 
prelucrare ale unităților de industrializare, precum și pentru plata în lei a 

- comisionului și a rabatului comercial cuvenit, potrivit legii, unităților coope
rației de consum.

•*)  în acest caz se achită în Iei contravaloarea prestației.

Foto: S. Cristianîntreprinderea de porțelanuri din Alba lulia, un loc unde pasiunea pentru calitate și bun gust este ia ea acasă

(Urmare din pag. I)
prafață pentru plante de nutreț între 
50—60 hectare, revenind in medie 
3,5—6,6 ari pe vită mare. Patru din 
aceste cooperative — Giubega, Gali- 
ciuica, Perișor și întorsura — nu 
dispun nici măcar de un hectar cu 
finețe sau pășune.

— Eu, care răspund de sănătatea 
fiecărui animal din cele 800 taurine, 
600 oi și 2 300 de porci, cit creștem 
înțr-uuxm, nu pot găsi nici o expli- 
."ație ?>®cele ce se iac in ultimul 
timp zootehnie — ne spunea 
tovarășul Marin Deca, președintele 
cooperativei agricole din Giubega. 
Cu ani in urmă cind auzeam vor- 
bindu-se de animale care sint hrănite 
numai cu paie și coceni ziceam că 
sint minciuni. Noi am avut anul 
acesta perioade în care am fost obli
gați să dăm pină și porcilor paie și 
coceni pentru a nu-i lăsa să moară 
de foame. Stau de multe ori și mă 
întreb ce plante miraculoase aș putea 
cultiva pe 4 ari ca să-mi ajungă un 
an întreg pentru o vacă 7

în situația statistică este înregistrat 
că. pe lingă cele 60 hectare destinate 
bazei furajere, am mai avea reparti
zată o suprafață de aproape 500 hec
tare pentru a fi insămințate cu plante 
de nutreț in culturi succesive. Ade
vărul este că, de ani1 de zile, singii- 
rele suprafețe de pe care se obțin 
furaje sînt cele insămințate toamna 
pe solele in care urmează să insă- 
mințăm porumb. Această practică 
este insă prea păgubitoare. Toam
na, în loc să obții 1500—5 000 kg po
rumb boabe la hqptar, abia reușești 
să aduni 2 300—3 000 kg. Tot atit de 
adevărat este că recolta de porumb 
ar fi mai mare dacă am raporta pro
ducția la suprafața reală pe care o 
recoltăm. Dar atunci cind ne dăm 
seama că intrăm in iarnă fără furaje, 
trecem la așa-zisa „toaletă a lanu
rilor". Pe această cale am însilozat 
anul acesta aproape 900 tone de 
porumb verde, in cea mai mare 
parte fără rod. Cantitățile pe care le 
adunăm nu reprezintă însă nici un 
sfert din ceea ce s-ar putea obține 
dacă le-am cultiva în mod obișnuit 
cu masă verde. Așa că. in final, nu 
obținem nici furaje suficiente și nici 
porumb...

în urmă cu cițiva ani, la un efec
tiv mai mic de animale, in unitățile 
agricole din oonsiliul agroindustrial 
Bechet, suprafața destinată bazei 
furajere depășea 1 000 hectare. Anul 
trecut și anul acesta însă a trebuit 
să se asigure hrana pentru cele 
aproape 3 000 de bovine și citeva mii 
de ovine de pe numai 360 hectare. 
Pe bună dreptate se pune întrebarea: 
se poate sau nu se poate asigura 
hrana animalelor de pe aceste supra
fețe 7

— După calculul hirtiei, da — ne 
spunea tovarășul Ion Oprișor, ingine
rul-șef al consiliului. în realitate 
însă lucrurile stau cu totul altfel. Se 
spune că inainte ne cam lăfăiam cu 
suprafețele destinate bazei 
jere. Și tocmai de aceea 
nu-și punea problema cît 
de pe aceste suprafețe, iar 
țiile erau mici. în calculul 
furajere prevedem să obținem 4,6 
tone fin de lucernă la hectar, dar

realizăm mai puțin de 3 tone pentru 
că există o slabă preocupare^ pentru 
îngrijirea acestei culturi, 
menea, la. sfecla furajeră 
sub 30 tone, cind la această cultură, 
irigată și intreținută ca lumea, s-ar 
putea realiza ușor 100 tone la hectar. 
Cultura a doua de vară este 
noi o păcăleală păgubitoare, 
tuim mult și obținem foarte 
în balanța furajeră contăm 
tone de masă verde la hectar 
coltăm între 5 și 8 tone. De ce așa 
puțin, cînd, in condiții normale, la 
irigat, s-ar putea obține ușor 40 de 
tone masă verde ia hectar 7 La 
C.A.P. Damian ați văzut in ce stare 
s-au aflat suprafețele semănate cu 
porumb în cultura a doua. Pur și 
simplu au fost lăsate in paragină. 
N-au fost prășite și nici irigate. Ade
vărul este că in unitățile agricole nu 
se acordă atenție culturii a doua de

De ase- 
obținem

pentru
Chel- 
puțin. 
pe 20 
și re-

respectiva suprafață va fi sau nu 
folosită cu mai mult randament, va 
produce sau nu cereale la nivelul 
care să justifice această măsură. Ei 
și-au îndeplinit planul : au 
suprafața arabilă 1

— Ce părere are despre situațiile 
întâlnite tovarășul Eugen Stănescu, 
director cu' zootehnia 
agricolă județeană ?

— Asigurarea

„mărit"

la direcția

bazei furajere ne 
preocupă în cel mai înalt grad. Și 
asta deoarece, dacă cu trei ani in 
urmă aveam peste 34 000 hectare pen
tru baza furajeră, in anul acesta tre
buie să asigurăm hrana animalelor, 
la un efectiv cu 10—15 la sută mai 
mare, de pe numai 17 200 hectare. în 
aceste condiții este nevoie să ne or
ganizăm mult mai bine și să gospo
dărim mai chibzuit aceste terenuri 
cultivînd o structură de plante fura
jere valoroase, care să asigure pro-

De ce este mică producția
de furaje valoroase?

suprafața destinată bazei

fura- 
nimeni 

obținem 
produc- 
balanței

porumb pentru furaje. Și această si
tuație este cu atit mai gravă cu cit 
în actuala concepție de furajare a 
bovinelor, cultura a doua de porumb 
constituie una din verigile importante 
in asigurarea necesarului de furaje. 
Rezultate ceva mai bune obținem la 
cultura a doua de lolium și răpită 
semănate toamna. Dar și aici întim- 
pirtăm greutăți. Din cauză că recol
tarea acestor plante se prelungește 
prea mult, cel mai adesea nu putem 
elibera la timp terenul pentru a se
măna în perioada optimă cultura 
principală de porumb.

— Nu ați pomenit nimic de 
572 hectare, de pășuni naturale 
consiliul Bechet.

— Jumătate din aceste pășuni 
situate pe terenuri nisipoase, pe 
nu crește nici pirul. întreprinderea 
județeană de pajiști s-a eschivat să 
le preia pentru a le îmbunătăți. în 
schimb, prin noua organizare a teri
toriului am cedat întreprinderii pă
șunile cele mai bune, de unde insă 
nu prea avem parte de fin, deoarece 
nu toate unitățile agricole au bani 
să-I cumpere.. Pentru anul viitor am 
primit, prin plan, 80 de mii de lei 
pentru a îmbunătăți 120 hectare de 
pășune.

— Si totuși, in această zonă existau 
pășuni foarte bune — intervine m 
discuție Nicu Florian, primarul co
munei Sadova. în fosta baltă a Rae- 
țului, acum desecată, peste 150 hec
tare de izlaz comunal a fost trecut la 
arabil. Este un fel de a spune la 
arabil, pentru că de 5—6 ani. aceste 
terenuri nu mai produc nimic. Nici 
cereale, nici iarbă. De ce a fost dis
trusă o pășune ca să fie „creată" o 
pirloagă ? Unii, pentru că au sarcina 
să mărească suprafața arabilă, taie, 
cum se spune, în carne vie din trupu
rile de pășuni fără să le pese dacă

cele 
din

sînt 
care

ducții mari Ia unitatea de suprafață. 
Este adevărat, nu peste tot s-au înțe
les aceste cerințe noi. și consecințele 
le-ați putut constata direct. întîmpi- 
năm insă necazuri și de altă natură. 
Chiar la Ministerul Agriculturii există 
o optică dăunătoare in ce privește 
baza furajeră. Dovadă', in anumite si
tuații, baza furajeră este prima sacri
ficată, fără a se ține seama de con
secințe. Bunăoară, anul acesta, cind 
a apărut riscul să nu se realizeze pla
nul de însămînțări la soia, ministerul 
a mai luat 2 500 hectare din. suprafe
țele pentru baza furajeră, deși eu 
puțin timp in urmă ele au fost re
duse drastic, ia minimum posibil. Din-, 
tr-un condei nu am mai putut realiza 
planul la lucernă, Ia sfecla furajeră 
și alte culturi. .Apoi, există și un alt 
aspect. Ministerul Agriculturii ne-a 
asigurat inițial că suprafețele reduse 
de la baza furajeră vor fi cultivate 
cu porumb și alte plante valoroase 
pentru a se asigura mai multe furaje 
concentrate animalelor. Promisiunea 
a rămas însă neonorată cu toate con
secințele in ce privește echilibrarea 
rațiilor furajere.

Acestea sint fapte, constatări ale 
reporterului și mai aies opinii, ex
periențe ale oamenilor care au misiu
nea de a asigura carnea .și laptele 
pentru populație, oameni care se con
fruntă cu propriile lipsuri (și trebuie 
spus că ele există), cu propria lipsă 
de experiență, dar și cu niște greu
tăți reale, obiective. Reporterul nu 
trage concluzii ; a notat fapte, opinii 
și, in mod firesc, iși pune întrebări. 
De pildă : putem oare ignora faptut 
că Ia Perișor, întorsura, Giubega sau 
Izvoarele, la . cite 800—1 000 taurine 
și 700—900 de oi sint afectate pentru 
baza furajeră doar între 60 -80 hec
tare, respectiv 3—5 ari pentru o vită 
adultă 7 Cine iși poate imagina oare

că de pe acest petic de pămint se 
pot strings atitea furaje incit să hră
nești ia iesle un animal adult aproape 
330 de zile dintr-un an 7 Sau o altă 
întrebare : diminuarea drastică a ba
zei furajere a fost însoțită de rnă- 

agrotehnice, științifice, de o 
care să ga- 

fără nici un 
mai mici vor 

produce atîtea nutrețuri incit să asi
gure o hrană corespunzătoare pentru 
un efectiv de animale mult mărit ? 
Aceasta este problema. De aceea no
tam și la începutul acestor rînduri că 
cele două păreri doar in aparență se 
bat cap în cap, pentru că, în realitate, 
fiecare conține cite un simbure de 
adevăr.

Nu vrem să insinuăm că specialiștii 
din organele agricole responsabile în
chid ochii in fata unor asemenea si
tuații. Dar ne întrebăm totuși : ce 
fac organele de specialitate pentru 
rezolvarea acestei probleme funda
mentale a dezvoltării zootehniei 7 
Faptele arată că aici, la situațiile la 
care ne referim, și în zeci și zeci 
de alte locuri, suprafața destinată 
bazei furajere este necorespunzătoa
re, iar producțiile obținute pe su
prafețele 
mici. Din 
un număr 
din cauza 
situația în 
filat investigațiile de fată. Evident, 
așa . cum am arătat, așa cum ne-au 
declarat specialiștii de aici, mai bine 
lucrat, mai bine îngrijit, terenul des
tinat cultivării furajelor poate pro
duce cantități mai mari. Nu în mă
sură însă să satisfacă necesarul de 
nutrețuri la numărul de animale 
existente. Poate in alte locuri, dato
rită condițiilor de sol. dotărilor teh
nice, unor experiențe valoroase, de 
pe aceleași suprafețe de teren se 
obțin furaje in cantități mult spo
rite. După cum poate că există și alte - 
opinii, argumente mult mai solide, 
mai temeinice care să demonstreze, 
să probeze că intr-adevăr de pe su
prafețele existente se pot obține 
producții suficiente pentru practica
rea unei zootehnii de înalt randa
ment. Demonstrația trebuie făcu
tă și. adoptate măsuri care să asi
gure peste tot realizarea unor aseme
nea producții. Pentru aceste motive 
sugerăm organelor de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii, ca și ce
lor de la județe să întreprindă ana
lize serioase, fundamentate pe, cal
cule care să țină seama de realitatea 
pămîntului, de potențialul exact, 
diferit de la o zonă la alta, după 
care să poată trage linie și să spună : 
suprafețele destinate furajelor ■ sint 
sau nu suficiente ; producțiile sînt 

,S$u nu corespunzătoare condițiilor 
date. Să indice apoi acele măsuri care 
să facă posibilă depășirea acestei si
tuații care ține zootehnia pe loc, care 
nu permite valorificarea posibilități
lor pe care le avem și care, din pă
cate, în foarte multe cazuri, produce 
pagube. Asemenea sondaje — pe con
silii agroindustriale, pe marile unități 
zootehnice, pe ferme de animale — 
ar fi de natură să dea o imagine 
exactă, idei și soluții pentru rezol
varea radicală a problemei.

Așteptăm și alte opinii 1

suri
dotare corespunzătoare 
ranteze sută la sută, 
risc, că aceste suprafețe 
produce atîtea nutrețul

repartizate sint foarte 
această cauză, an de an, 
mare de animale suferă 
subnutriției. Aceasta este 
unitățile in care am efec-

Să umplem cămara țării cu cit mai multe
produse agroalimentare

Lîvrarea unor cantități sporite de produse agroali
mentare la fondul de stat constituie obligația fie
cărei unităti agricole, a fiecărui producător agricol 
individual, pentru a se asigura aprovizionarea îndes
tulătoare și ritmică a populației, fată de ce, așa cum 
a cerut secretarul general al partidului la recenta Con
sfătuire de lucru de Ia C.C. al P.C.IL, concomitent cu 
urgentarea livrării cantităților de produse prevăzute 
prin plan, consiliile de conducere din fiecare coope
rativă agricolă, consultînd pe țăranii cooperatori, tre-

baie să analizeze toate posibilitățile de a suplimenta 
livrările de produse la fondul de stat. Aceasta este 
în interesul unităților agricole, al economici, al oameni
lor muncii și la sporirea cantităților de produse livrate 
la fondul de stat, trebuie să contribuie deopotrivă 
membrii cooperatori, cit și producătorii cu gospodării 
individuale. în această viziune, organizațiile de partid, 
consiliile populare, deputății trebuie să desfășoare o 
susținută muncă politică.

„Pus deoparte" înseamnă acolo unde este nevoie
Numeroase inițiative ale țăranilor cooperatori 
pentru a livra suplimentar importante cantități 

agricole
Ieri, la cooperativa 

producție Concești, în fata __ _
dintre magazii (principală, cum 
o denumesc cooperatorii) — 
autocamioane, 7 sănii și...___
forfotă la încărcatul porumbului.

— Se vede că onorați drepturile 
membrilor cooperatori — ne adre
săm președintelui cooperativei, Du
mitru Landea.

— Asta s-a dani încheiat. Acum 
încărcăm pentru fondul de stat și 
F.N.C. Mai avem un rest. Pină spre 
seară vrem să transportăm totul.

— Dar știam că v-ați încheiat 
sarcinile contractuale încă de săp- 
tămina trecută...

— Sarcinile, da. Obligațiile însă...
Țăran din tată in fiu (și gospo

dar așișderea). Dumitru Landea 
zicea că intre moștenirile spirituale 
ce le-a păstrat e și zicala : „Ce 
întrece, pui deoparte". Dar cu ur
mătoarea completare personală. 
„Pus deoparte pentru a veni în 
ajutor la nevoie". Una dintre de
monstrațiile practice : la sfirșitul 
săptămînii trecute șira. încheiat so
cotelile la producția de porumb. A 
acoperit fondul de stat, F.N.C.-ul, 
cantitatea pentru sămînta anului 
viitor, drepturile sătenilor (inclusiv 
ale pensionarilor) și... i-au mai ră
mas în „magazia principală" circa 
60 de tone. S-a consultat aproape cu 
toți consătenii. Concluzia : livrarea

agricolă de 
uneia

trei 
mare

întregii cantități ce prisosea nevoi
lor cooperativei la fondul de stat si 
F.N.C. Inițiativa este explicată de 
președinte în felul următor : „Po
rumbul — ca și banul. De-1 ții, nu 
produce nimic. Și apoi, cum să-l ții 
în magazie cînd este atita nevoie 
de el?“.

L-am întrebat pe Constantin 
Rîpan, președintele consiliului unic 
agroindustrial Darabani — consiliu 
din care face parte și C.A.P. Con- 
cești — dacă la fel ca președintele 
Dumitru Landea mai procedează și 
alții. „«Procedează» — ne-a răspuns 
— și încă mulți : președinți, șefi de 
ferme sau de echipe și chiar 
peratori. Cei mai mulți dintre 
ducătorii de unități agricole 
consiliul nostru au declanșat o 
vărată campanie de evaluare ; 
surselor din magazii. Nu ’doar 
privința porumbului. Ci și la alte 
produse".

— Și cu ce rezultate s-a soldat 
pînă «cum ?

— C.A.P. Păltiniș, de pildă, a li
vrat pînă acum în plus încă 50 tone 
de porumb. C.A.P. Horodiștea, 
aproape 35 de tone la același pro
dus. Mulți cooperatori s-au angajat 
să contribuie la suplimentarea fon
dului de stat și ca rezultat al dis
cuțiilor cu oamenii inițiate de or
ganizația de partid. Adică, promo
varea formulei mereu actuale a

coo- 
i con- 

din 
i ade- 
a re

in

din
de

la om la

Botoșani 
produse

om. Cum spu-muncii de,
neam, acțiunea a început spontan, 
iar noi n-am făcut decit sări dăm 
un caracter organizat. Pe consiliu 
vom putea astfel. livra în plus 
aproape 2 000 de tone de porumb, 
însemnate cantităti de fașole și 
alte produse.

Asemenea preocupări le-am con
statat, tot ieri, și în consiliile unice 
agroindustriale Ungureni (in care 
C.A.P, Borzești livrase deja supli
mentar 30 de tone de porumb), 
îrușești (de unde cooperatorii vor 
expedia însemnate cantităti de le
gume și râdăcinoasel. Sulița (mai 
cu seamă la. C.A.P. Zlătunoaia și 
Blindești) și încă multe altele. Și 
tocmai de aceea, faptul că in coo
perativele agricole de producție 
Brăești, Văculești și Șendriceni (din 
consiliul agroindustrial Dorohoi) se 
mai aflau ieri însemnate cantităti 
de porumb pe cimp părea o reali
tate cu greu de crezut. Se vede că 
pentru primăriile comunelor .amin
tite, pentru cei din conducerea con
siliului unic agroindustrial zicala 
„Pus deoparte..." are o altă semni
ficație. Respectiv — lăsat în voia 
soartei. De neînțeles e : pe ei 
cine-i lasă în pace?
i

Silvestri AILE1MEI 
corespondentul „Scînteli

Arături de toamnă de bună calitate
pentru o recoltă mai bună în anul viitor

Așa cum a indicai secretarul general al 
Ia recenta Consfătuire de lucru de la C.C. 
acum se cere un efort stăruitor din partea tuturor me
canizatorilor pentru încheierea arăturilor de toamnă 
în cel mult două săptămini, pe toate suprafețele ce vor 
fi insămințate in primăvară.

Trebuie subliniat că in unele județe s-a stabilit să se 
facă ogoare de toamnă pe suprafețe mai mici decît cele 
ce vor fi semănate la primăvară. Este o situație in
compatibilă cu cerințele realizării unor recolte sporite.

partidului 
al P.C.R.,

Se impune ca pretutindeni programul ogoarelor de 
toamnă să fie reactualizat, in sensul executării arătu
rilor adinei pe absolut toate suprafețele eliberate, inclu
siv pe loturile aflate în folosința membrilor cooperatori 
și în zonele necooperativizatc. Totodată, in fiecare 
unitate agricolă, pentru a se asigura buna desfășurare 
a insămințărilor de primăvară, este nevoie ca penini 
culturile ce se seamănă in prima urgență — lunile mar
tie și aprilie — să se facă încă de acum pregătirea 
terenului, concomitent cu executarea arăturilor.

Ogoarele ce vor fi semănate in prima urgență
sa

ARGEȘ : Pe ogoarele Arge
șului, acoperite cu zăpadă, 1 600 de 
tractoare întorc brazda adincă de 
dimineața pină seara. Infruntindcu 
dirzenie timpul umed și rece, me
canizatorii nu precupețesc nici un 
efort pentru încheierea grabnică a 
arăturilor. Ieri, 7 consilii unice a- 
groindustriale au încheiat arăturile.

Am urmărit cum se lucrează în 
consiliile agroindustriale Căteasca 
și Topoloveni. La cooperativa a- 
gricolă din Ciupa, pe ultima parcelă 
de citeva zeci de hectare destinate 
porumbului, formația de tractoare 
condusă de Nicolae Olteanu, șeful 
secției de mecanizare, a Încheiat 
pînă seara lucrarea. Referindti-se 
la calitate, inginerul-șef al coope
rativei. Alexandru Dădărlat, aprecia 
că arătura s-a executat corespun
zător, la o adincime de 28—30 cm, 
nu numai aici, ci pe toate cele 
800 de hectare prevăzute.

O declanșare masivă de forțe am 
întîlnit și în consiliul Topoloveni. 
în funcție de starea de umiditate a 
terenului, aici se efectuează cu 
prioritate ogoare pe solele mai 
scurse destinate culturilor din pri
măvară și in livezile de pomi. în 
acest mod am găsit la lucru zeci 
de tractoare pe terenurile coope
rativelor din Văleni, Căllnești, To
poloveni. Leordeni, Oarja, Gruiu și 
la fermele Boțești. Dobrești și Ne
grești, ale asociației pomicole To
poloveni.

fie pregătite acum
Pentru culturile din primăvară, 

în Argeș au mai rămas de execu
tat araturi pe 17 000 hectare, și 
4 000 hectare in plantațiile de pomi. 
Pentru încheierea grabnică a arătu
rilor, comandamentul județean pen
tru agricultură a dispus mutarea 
tuturor tractoarelor din unitățile cu 
lucrarea încheiată, în consiliile ră
mase in urmă, cum sînt Costești, 
Biria, Poiana Lacului și Vedea. 
Pentru tractoare s-au asigurat două 
schimburi cu mecanizatori din rîn- 
durile mecanicilor din stațiuni și a 
cadrelor de la comune care au car
nete de conducere. S-a luat, de a- 
semenea, hotărirea să se execute 
ogoare de toamnă și pe loturile a- 
jutătoare, cît și pe terenurile 
din sectorul necooperativizat. (Gh. 
Cîrstea).

NEAMȚ : Iarnă în toată pu
terea cuvîntului — iată ce carac
terizează vremea pe meleagurile 
nemțene. Totuși, in cele mai multe 
locuri executarea arăturilor nu a 
încetat, chiar dacă pe unele tere
nuri din comunele Girov. Dulcești, 
Făurei sau Mărgineni, tractoarele 
trebuie să taie, odată cu brazda, 
și troienii de zăpadă. Așa se face 
că unitățile din consiliile agroin
dustriale Dobreni și Tg. Neamț au 
încheiat această lucrare, iar la cele 
din Păstrăveni, Ștefan cel Mare, 
Ion Creangă și Girov se ară pe 
ultimele hectare. Dealtfel, pe în
tregul județ mai sînt de arat doar' 
6 000 de hectare.

p<

Ieri, 
Ștefan , . __
iănești,. tractoarele 1 arau din plin. 
Președintele consiliului unic, tova
rășul Gheorghe Hulea, ne relatează 
o inițiativă lăudabilă: toți șel’ii 
secțiilor de mecanizare, primarii, 
toți cei care au învățat să conducă 
tractorul îi înlocuiesc pe mecani
zatori in pauza de masă sau în 
timpul cît acestora li se dă un ceai 
fierbinte.

Există însă și unități agricole — 
Trifești, Butnărești, Roznov, Sagna 
— mult rămase în urmă. Principa
la cauză o constituie faptul. că lu
crează cite unul, două tractoare pe o 
tarla, care, cum se inserează, se 
Întorc la secțiile de mecanizare. 
Ieri după-amiază, în jurul orei 17, 
pe terenurile de laSăbăoani — unde 
mai sînt de arat 550 hectare — 
nu mai lucra nici un tractor. La 
fel și la Dulcești, Gherăiești sau 
Botești. De unde se vede că nece
sitatea de a lucra în schimburi 
prelungite și chiar noaptea, pentru 
ca pină la sfirșitul acestei săptă
mini să se încheie arăturile, nu 
este nici acum înțeleasă, tocmai 
acolo unde se înregistrează cele 
mai mari: rămineri. in urmă. Justi
ficările cu starea proastă a vremii, 
pe care le invocă cei care muncesc 
astfel, sint infirmate de felul in 
care se lucrează, în aceleași con
diții, in unitățile vecine lor, cum 
sînt Bălăncști și Burlești. (Con
stantin Biagoviei).

în cooperativele agricole 
cel Mare, Războieni și Bă-

întreprinderea „Tehnofrlg" din Cluj-Napoca. Se montează o noua mașină de îmbuteliat
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Croșetează 
sub stele

O cheamă Szenczi Elisabeta, 
Colegii de șantier din Tg, Mu
reș ii spun Erzsi. Este autoarea 
unui record in materie: lucrează 
de 21 de ani pe macara.

De 21 de ani, viața 
se desfășoară printre 
panouri, pe sub soare 
E citit de stăplnă pe 
macara, Incit brațul 
acesteia parcă ar croșeta. 
Erszi ne-c spui : „Pe macaraua 
turn muncim doar două femei 
in județ. Greu mi-a fost la 
început, p:nă să mă familiarizez 
cu atitudinea (și limbajul) băr
baților. Acum, cică ii privesc qe 
la... înălțime. Am fast rugată să 
plec pe un șantier clin Sonata, 
că c neapărată nevoie de mine, 
Dacă-l așa, pol să nu mă duc?".

Si poate să nu fis tot la... 
înălțime 7

Ca să-și merite 
numele

Foarte puțini ti mal spuneau 
«ou il știau pe numele tiu ade
vărat, 1. Mureșrin, Singur și-a zis 
mai Intli „Muri cel mare" — 
adică dintre toți cei din Zalău și 
din Sălaj pe care-i cheamă Mu- 
reșan (ti nu sint puțini), el era 
„cel mare". Apoi, cină cineva 
l-a spus eă seamănă cu Falco- 
nettl (nu atit le înfățișare, ețt in 
comportare), l.M. a începui sin
gur să se recomande Faleongtti 
După eîtcva condamnări pentru 
furt ri ultraj, anul trecut a pro
vocat un scandal de pomină in
tr-un restaurant. A fost din nou 
condamnat, cu executarea pe
depsei la locul de muncă. Dar 
„Palconettt" tot nu s-a învățat 
minte și a făcut d,țn nou cu
noștință eu legea. Poate ei de 
data aceasta, avind destul timp 
pentru meditat, va reveni la 
numele său adevărat. Si care nu 
va mai fi pătat.

Noaptea In canal
întuneric beznă. Deodată, o 

voce sfișie liniștea din jur :
— Ce faci, omule ? Ce cauți 

în... capul meu 7
— Iartă-mă, dar n-am vrut.
— Parcă ce, eu am vrut să 

ăjțmg atei ? Dar mt-ai făcut un 
cucui cit o gutuie. Al băut ceva?

— Nici strop. Vin de la lucru.
— Si eu la fel. Dar ce-i de 

făcut 7 Că doar n-o să dormim 
aici. să. intre nevestele la bă
nuieli...

Dialogul a avut loc intr-un 
punct întunecos din mleroraio- 
nul XI din Tirgoviște. unde 
constructorii au înălțat zeci 
de blocuri mindre și frumoase, 
dar care constructori au „uitat" 
să astupe un canal in care că
zuseră cei doi. De ce ?i nu cine... 
sapă groapa altuia 7

Albine 
fără trintor

Din prlsaea unui cetățean din- 
tr-un sat care aparține de Tirgu 
Frumos dispăruseră niște rame, 
niște faguri și chiar niște... al
bine. Păgubașul n-avea pe cine 
să bănuiască șl nici nu se putea 
impăca de fel cu părerea unul 
vecin precum pă o fi venit în vi
zită vreun Moș Martin. Pînă la 
urmă, tot albinele l-au scos din 
încurcătură. Se vede treaba că 
neobositele cărăușe știu bine 
lecția, cu trintoril. astfel că au 
inceput să bizile prea, tare in 
ograda unui anume Constantin 
Citea. Și se zice că nu s-au po
tolit pini cind bîziitul lor n-t 
fost auzit și de cine trebuie, 
astfel că făptașului, In fața pro
belor, i-a pierit piuitul.

Singurică, 
singurea...

Nici n-apuca bine să ia loc ta 
0 masă, că și crunca asupra 
cile unui consumator o privire 
galeși, earc-l avea, mim se, rice, 
pe acel „v.— .. 
respectivul nn

— Singurică,
Ea ofta.
După care, 

Hida Sălajului 
druge tot felul
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vino-ncoace", astfel eâ 
întârzia să vină : 
singur  pa ?

T. 
să.

I

Cindva, teatrul radiofonie era 
mit teatrul cu 52 de premiere, 
este mult de atunci, cu vremea 
mărul premierelor s-a dublat și se 
mărește în continuare. El crește tot
odată prin activitatea teatrală a stu
diourilor teritoriale. Astfcl. in anul 
1970, an jubiliar (ce a marcat împli
nirea a cincizeci de ani din momentul 
in care a avut loc prima emisiune 
teatrală la posturile noastre de radio), 
teatrul radiofonie a transmis T,’0 de 
emisiuni •— 114 scenarii și adaptări 
în premieră, dintre enre 72 creații 
românești. Cifrele rețin atenția, ele 
devin insă concludente doar dacă 
sint considerate in raport cu conți
nutul activității reprezentate, deci cu 
repertoriul și cu calitatea 
artistice 
supra 
mise 
arată ordonate pe ______  ,
cluri, concepute cu necesara deschi
dere către o amplă și accesibili difu
zare șl totodată convergente prin ca
pacitatea lor educativă. Ca primă ca
tegorie se impune aceea a scenarii
lor (pieselor) românești destinate 
acestor modalități teatrale. Este do
meniul primordial prin care teatrul 
radiofonic se înscrie original, prin 
dezbateri de interes In murale con
cert al creației contemporane, contri
buție notabilă Ia opera de educare 
socialistă a ascultătorilor. Este, tot
odată, categoria in care se face școa
lă și experiment în domeniul dra
maturgiei de gen, spre a se ajunge la 
o ejt mai înaltă valorificare a 
ravintulut care exprimă sugestiv, 
determină reprezentări și face să se 
Împlinească faptul de artă. Privind 
fișa de creație a dramaturgilor noștri 
se poate vedea tocul însemnat pe 
eare-1 dețin la unii fruntași ai șerlșu- 
luj preocupările pentru astfel de 
piene. Unii — și printre el Iloria Uo- 
vinescu, Dan Târchilă, losif Naghiu 
și alții — au debutat in domeniul 
scrisului dialogat prtn teatral radio
fonic. îți spune aici cuvîntuî, desi
gur, activitatea celor ce lucrează in 
radiofonie, al căror principal obiectiv 
a fost și trebuie să răminâ stimu
larea creației de gen la scriitorii 
cpnsaerați și la ineepătorii cu per
spective, pentru ca repertoriul să se 
îmbogățească necontenit eu valori de 
interes contemporan, realizate artistic 
cit mai convingător.

în programul teatrului radiofonic 
dețin un loc însemnat clasicii ro
mâni, ale căror opere figurează prin 
adaptări in repertoriul teatrului' rar

ru
dar 
nu

realizării 
radiofonice. O privire a- 

cmisiunilor teatrale trans» 
de studiourile centrale le 

categorii $i ci-

diofonfc, in transpuneri remarcabile, 
unele dintre ele memorabile, fapt 
care le dă valori proprii de artă 
interpretativă. în această ordine de 
idei, să observăm interesul purtat 
de asemenea înregistrări, în care 
clasici ai dramaturgiei naționale și 
universale trăiesc prin interpretări 
ee pot fi socotite, la rindui lor, cla
sice. Sint creații actoricești și re
gizorale de referință, care măresc cu 
atft mai mult valoarea benzilor, sint 
mărttirii concludente și documente 
sugestive, edificatoare pentru aria 
acestora și totodată valori cu po
sibilă funcție activă, de școală in 
domeniul artei interpretative și n 
rostirii artistice a limbii române. 
Prin ele actori ca : Ion Manolescu

Opinii de Virgil BRADAftANU

și George Vraca, Marta Filotti și 
gonia Cluceru, Nicolae Băltățeanu și 
Mihai Popescu, Miluță Gheorghiu. 
Costache Antoniu, C- Ramadan, Al. 
Critico, Ludovic Antal, Gr- Vasiliu*  
Birlic. Marcel Angctescu și alții ră
nim vii odată cu arta lor. Totodatî. 
prin contactul cu opera lor, păs
trată pe bandă magnetică, fac școală 
cei ce te dedică teatrului și toți iu
bitorii limbii noastre, tn această pri
vință este de . la sine înțeleasă obli
gația de a face ca aceste înregistrări 
să nu se piardă sau să deterio
reze. perisabilitatea materialului p*  

«int Înregistrate, banda magne-
ttra. impune transpunerea pe altui, 
mai rezistent, adie*  pe diBcuri. po
sibil de a fi multiplicate și comer
cializate apte Hătigtacția marelui 
număr al Iubitorilor teatrului. Ele 
ni ee par totodată utile școlilor care 
te pot valorifica sistematic ntit pen- 
tru inițiere in ceea ce numim cul
tură generală cit și in rostirea 
eoreciă și trumoază a limbii române, 

i'lecind de la ceea ce deține și 
realizind noi înregistrări, teatrul ra
diofonic a trecut la constituirea și di
fuzarea unor integrale ale operei 
Clasicilor români. Există o Integrală 
Caraglaie, iar integrala Aiecsandri a 
inceput să fie difuzată nu de mult. 
Altele sint in pregătire. Dar alături 
de clasici credem că ar putea figura 
in integrale și dramaturgi ajpropiați 
de zilele noastre, nu de mult „cla
sici in viață", cum sint Camll Pe
trescu, Lucian Blaga și alții a căror 
„integrală" poate că ar atrage aten

festivalul muzicii ușoare românești
- „Melodii ’80"

O binevenită inițiativă a Consi
liului Culturii și Educației Socialiste
— Festivalul muzicii ușoare româ
nești, „ivlelodii ’80" — se află acum, în 

.aceste zile, in etapa finală. O rauni- 
țestare datorată forului de cultură 
amintit, Radioteleviziunii române, 
Uniunii compozitorilor, organizată 
de Agenția de impresariat artistic, o 
acțiune bine primită de marele pu
blic. Faza finală aie — așa cum o 
atestă programul manifestărilor — 
caracterul unui festival de anver
gură. Astfel, cinci teatre muzicale, 
sgeții de estradă au prezentat con- 
certe-spectacole, au lansat de pe po
diumul de concert prime audiții de 
muzică ușoară românească. Amin
tim : Secția de estradă a Teatrului 
„Ion Vfusilescu". cu spectacolul „Nu 
vă ascundețl dună uși". Teatrul de 
estradă din Deva cu „Olimpiada 
melodiilor". Teatru! satiric muzical 
„C. Tănasc" — „Toamna se nu
mără... melodiile", secția de estradă 
a Teatrului dramatic din Baia Mare
— „La mai mare. Baia Mare". Tea-

tru „Fantasio" din Constanța -» 
„Fantasiada". Ieri seară, la Sala 
mare a Palatului s-a auzit si gon
gul concursului de creație de muzică 
ușoară. In această competiție se vor 
audia melodii semnate de ion Cris- 
tinoiu, Mihai Constant lnescu. Came
lia Dă-seălescu, Sile Dinicu. Cornel 
hugaru etc. Lucrările a 26 de autori 
vor fi prezentate de soliștii Aure
lian Andreescu. Al. Arșinel. Cor
nel Constafltiniu, Corina Chiriae, 
Dan Spătaru, Irina Soroiu. Angela 
Similea etc. Cunoscute formații de 
muzică ușoară precum ..Roșu și Ne
gru". „Star 2000“, „Wllmany". „Sa
voy" etc. vor lansa divertismente 
muzlcal-coregrafire. O ștafetă a me
lodiilor realizată prin participarea 
orchestrei de estradă a Radiotelevi- 
ziunii. dirijată de Sile Dinicu. care 
va culmina cu „Gala laureatilor". ce 
va avea loc marți. 9 decembrie, ore
le 18, tot pe scena Sălii Palatului.

ția o dată mai mult asupra virtuți
lor iiterar-tcatrale ale unor opere 
față de care scena se manifestă cu 
oarecare reticență. Legat de aceasta 
se impune și valorosul ciclu de „pa
gini regăsite din dramaturgia romă- 
neasttă", prin care se repun in circu
lație texte cu calități de natură să 
justifice reluarea, piese mai ales din 
perioada interbelică, sursă importantă 
căreia i se pot alătura în mai mare 
măsură altele, dtn epoci anterioare.

Privind fondul dramaturgiei de 
peste hotare, valorile de circulație 
universală deținute de teatral radiofo
nic, șint evident necesare și posibile 
aici „integratele" incepind, să zicem, 
de la Sotocte, tresînd la Shakespeare 
din a cărui operă radiodifuziunea 
dispune de nu mai puțin de 25 de 
piese adaptate și înregistrate. Și așa 
mai departe,, de la. Meliăre ia 
Schiller, Cehov, G. B, Shaw etc. 
Este remarcabilă și pe acest plan 
prezența In contemporaneitate, per
spectiva către fenomenul teatral de 
astăzi, din Întreaga lume și nu uităm 
ciclul din dramaturgia țărilor Ame
rică Latine sau din aceea africană, 
cicluri care sperăm că vor cuprinde 
și alte zone. Alte producții, specifice 
figurează in fondurile teatrului ra
diofonic. Sint emisiunile de teatru 
serial, bine primite, realizate prin 
dramatizări ale unor mari opere de 
alt gen ; de asemenea profilurile 
actoricești și cete care au ca obiect 
teatre și unele și altele de Interes 
artisttc și de valoare documentară.

Apreciind activitatea în domeniul 
teatrului radiofonic, dinamismul in 
raport eu creația specified de actua
litate, bogăția existentă în „fondul 
de aur", socotim că aceasta poate fi 
valorificată mai amplu și mal intens 
pentru mereu noile generații de 
ascultători.

Teatrul radiofonic, modalitatea ar
tistică de apreciată eficiență educa
tivă prin uetivitatea bine gihdită șl 
realizată, are în continuare sarcini 
însemnate. Un ajutor în îndeplinirea 
acestora, in raport eu eerințeîe ma
selor de ascultători, l-a primit și 11 
primește chiar din partea acestora 
prin scrisorile adresate redacției, că
rora ii se răspunde îndeobște prin 
emisiunile concepute, realizate, pro
gramate sau reprogramate conform 
cu sugestiile și doleanțele exprimate. 
Teatrul cu atit de multe emisiuni ți 
un mare număr de ascultători ar 
merita un mai susținut comentariu 
In presă. Critica de specialitate s-ar 
putea ocupa in mai mare măsură de 
acest sector Important, implicat in 
ampla acțiune de educație socialistă 
Analiza problemelor repertoriale, 
dezbaterea aspectelor specifice de 
creație literar-dramatieă șl de reali
zare artistică interpretativă sint ne
cesare șl ar fi binevenite. în acest 
sens, redacția de specialitate ar putea 
organiza colocvii pe teme specifice In 
care s& se comunice și să se genera
lizeze valori, să se siringă legăturile 
dintre oamenii de specialitate, intre 
studiourile din București și cele te
ritoriale.

I în stațiunile Eforia Nord 
și Mangalia, cura balneară 
se poate efectua și la serii 
mai ecurte. Se aplică me- 
dicatnente noi. originale 
pentru tratarea afecțiuni
lor reumatismale. Pentru 
prevenirea și tratarea in 
faze incipiente a afecțiu
nilor reumatismale, a se
chelelor posttraumatice. 
este eficientă ia această 
perioadă cura balneară ele 
numai 12 zile. Este o con
cluzie a specialiștilor cin 
cete două stațiuni. De 
asemenea, se administrea
ză „Boicil-Forte". ..Poil- 
Amar" și „Gerovital" — 
medicamente originale ro

și Mangalia
m.inești — cu o deosebită 
valoare curativă.

Factorii naturali 
cură — apa sărată 
mării, nămolul Iacului Te- 
chirghiol, apa mezoterma- 
lă sulfuroasă, din izvoa
rele cantate chiar ne plaja 
din Mangalia sau din a- 
propiere au și în această 
perioadă — aceleași efecte 
ca în sezonul cald.

Biletele peniru cură 
balneară se pot procura 
la agențiile și fllialelo 
oficiilor județene de tu
rism din tară, de la 
I.T.H.R. București, pre
cum și .nrîn comîteteîe 
sindicatelor din întreprin
deri și jnstituțki.

■ •• ■

S. MARIA

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO
• Duminică, 7 decembrie 1080, 
va avea loc o tragere excepțio
nală Loto, la care se vor atribui 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L“. ciștigurl in bani 
rie 30 000, 25 000, 10 000 lei tric„ 
excursii in Fl. D. Germană sau 
in R. S. Cehoslovacă. Pentru 
atribuirea cîștigurilor se efectu
ează cinci extrageri in două 
faze, cu un total de 42 de nu
mere. Participarea se face pe 
bilete de 5 sau 15 lei varianta

simplă, cele de 15 lei avind 
drept de ciștig ia toate extra
gerile. O formă de joc avanta
joasă, folosită cai succes de tot 
mai numeroși participant!, o 
constituie variantele combinate 
sl combinațiile „cap de pod“. 
ne care se pot obține suite de 
ctștiguri la mal multe categorii. 
Se poate participa șl in oolă de 
25 la sută. Sîmbătă. 6 decembrie, 
este ultima zi pentru procurarea 
biletelor.

să schimbăm robinetul,
spargem zidurile

și înlocuim toată instalația !“
Sint cunoscute preocupările, marile 

eforturi ce se fac pentru creșterea 
eficienței economice in toate dome
niile de activitate, promovarea in 
cadrul fiecărui loc de muncă a 
unui înalt spirit gospodăresc, de 
folosire chibzuită a resurselor mate
riale și bănești ale economiei. Rațiu
nea unor asemenea eforturi por
nește de la o relație flreaieă : cu cit 
ne preocupăm mai mult de perfec
ționarea muncii, de utilizarea superi
oară a bazei materiale a societății, eu 
atit sporesc si resursele de creștere 
a nivelului de trai, de satisfacere a 
cerințelor de con
sum ale popu
lației,

Unul din sec
toarele în care
exigentele muncii 
de calitate, de fo
losire cu randa
ment inalt a mij
loacelor financiare 
și materiale sint 
actualitate ii constituie cel al între
ținerii fondului locativ. Zestrea edili
tară a tării a sporit intr-atit de mult 
in ultimii ani -- numărul noilor locu
ințe este in prezent de ordinul mili
oanelor de apartamente — incit fie
care teu alocat de la bugetul de stat 
pentru reparații curente și capitale se 
cere materialist in lucrări efectuate 
la timp și de calitate, can; să asigu
re buna funcționare a instalațiilor șl 
a celorlalte anexe gospodărești, con
fortul casnic al fiecărei locuințe.

Sint respectate întotdeauna în prac
tică aceste cerințe ? Fără să umbrim 
activitatea generală a Întreprinderilor 
de gospodărie locativă, ne oprim în 
rindurite ce urmează la un caz cu 
totul ieșit din comun, semnalat la

întreprinderea I.C.R.A.L. Vitan din 
Capitala.

...Intr-una din serile lunii trecute, 
la ușile apartamentelor din blocul 
A 12 — din str, Burdujeni nr. 1, dm 
cartierul Balta Albă — s-a prezentat 
o echipă de nwsaeriașl de la I.C.R.A.L. 
Vitan,

— Mline dimineață șâ fiii acasă — 
au anunțat meseriașii Pe locaiarj. Vă 
schimbăm țevile de calorifer din băi.

— Rine, dar țevile sint bune și 
funcționează normai — au zis loca
tarii.

— Nu vă contrazicem, insă ordinul

Cind excesul de serviabîlitate ascunde de fapt 
inadmisibile minusuri de spirit gospodăresc

de permanentă

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

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

••i
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Scenariul: Petre Sălctsdeanu, Decoruri : arh. Georgeta Solomon. Vir
gil Popa, costume • Ileana Oroveanu-Kosnsan. Cristina Păunescu. Muzica : 
Tiberlu Olah. Montajul • Adina Georgescu-Obroeea. Sunetul : Alexandru 
Ureche. Imaginea : Valentin Ducaru. Regia : Mircea Moldovan.

Cu •’ Cornel Ciuperceseu, Constantin Codrescu, Castel Constantin, 
Nae C'rh. Mnzilu, Mircea Cosma, Constantin Diplan, Emil Hossu, Maria 
Ploue. Vasilg Cojocarii, Emil Coșeru, Traian Slănescu, Ion Eesoiu Și 
Catrinel Para.fchivescv.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București"

de serviciu pe care-1 avem spune 
clar: trebuie să vă înlocuim țevile.

...A doua zi. patru „icraliști", înar
mați cu dălți, răngi și ciocane, s-au 
apucat de treabă : au spart tavanele, 
au sfărîmat pardoselile, au tăiat țe
vile, au găurit blocul de la parter 
pină la ultimul etaj.

Sesizați de inoportunitatea acestei 
lucrări ne deplasăm la sediul între
prinderii I.C.R.A.L. Vitan. Nu îna
inte de a solicita o expertiză tehnică 
ide specialitate la Inspecția pentru 
cazane, recipiente sub presiune si in
stalații de ridicat — I.S.C.l.R. în urma 
examinării probelor verificate am pri
mit de la I.S.C.l.R. buletinul de ana
liză nr. 134 : „Țeava are structură 
corespunzătoare fcrltoperlltlcă. de 
granulație fină și uniformă, punctaj 8. 
Nu se constată defecte pe suprafața 
examinată. Grosimea peretului neal
terată".

Ajunși la I.C.R.A.L, aflăm eă înlo
cuirea inutilă a țevilor de la blocul 
A 12 (pentru care era prevăzută 
cheltuirea din fondurile statului a su
mei de 10 000 iei) nu este singura lu
crare de acest gen executată de în
treprindere. La fel s-a procedat și la 
blocurile Z 4 (str. Odobești), A 9 (str. 
Cpsia nr. 4). A 5 (str. Liviu Rebreanu 
nr. 8) ș.a. Aflăm, totodată, că înlocui
rea țevilor la blocurile cu pricina a 
fost hotărîtă de specialiștii biroului 
de proiectări al întreprinderii.

— De ce schimbați țevile dacă sint 
bune ? — i-am întrebat pe cei ce-șl 
puseseră semnătura pe actul de co
mandă al lucrărilor.

— Așa ne-a indicat Grupul între
prinderilor de gospodărie comunală 
(G.I.G.C. — n.n.).

Cerem părerea directorului general 
al G.T.G.C. tovarășul Mihai Enescu.

—• Noi n-sm cerut nieiodată ase
menea lucrări. Noi am cerut celor de 
la I.C.R.A.L. să remedieze numai 
conductele defeete. nicidecum să în
locuiască toată rețeaua de țevi.

Cum să se exnlice atunci acest zel 
inexplfcsbil ?! Nu mai au „ieralîstii" 
ce lucra? Stînd de vorbă cu fac
torii de conducere din întreprindere 
aflăm că. din contră. I.C.R.A.L. Vitan 
are un portofoliu foarte bogat de lu
crări, îneît multe din eîe trebuie să 
aștepte — împreună cu eetățenii in
teresați — luni și ani de zile pină să 
fie executate. Cit privește aprovizio
narea cu materiale, aceasta constituie

una din problemele oeJe mai spinoase 
ale intrepriruterii, depunmdu-se efor
turi serioas, pentru procurarea celor 
necesare, inclusiv a țevilor cu pricina. 
Atunci rare să fie muza? Dilema 
avea «â no-<> dezlege Jnginertil-eef sl 
intreprindvril. Dumitru Stăncescu :

— E adevărat, nu toate țevile sînt 
deteriorate. Cored-rte sint, de regulă, 
doar porțiunile dt ta trecerile prin 
plafoane. Dar cc- ne-am gindit: .<■ nai 
rentabil să înlocuim toată ’.ea' din 
blocurile respective, decit porțiunile 
degradate din apartnmentete' sau de 
pe scările unde s-au ivit deficiente 

<te expira tare. A- 
vom in fe'ui acesta 
o productivitate 
sporită si realizări 
de plan mai mari.

Adică excesul 
de serviabîlitate 
și solicitudine fată 
de cetățeni — 
dacă se poate 
a. sparge zidurile 
înseamnă altceva 
propriile interese.

numi solicitudine 
locuințelor «— nu 
decit grija pentru 
pentru încasări cit mai mari.

Deșj interlocutorul vorbea serios și 
încerca să fie cit mai convingător în 
demonstrația sa. am crezut, un timp, 
eă glumește. Nu puteam — și nu pu
tem — Înțelege cum un cadru de 
conducere, pus să vegheze la buna 
gospodărire a fondurilor unității, sâ 
asigure utilizarea lor chibzuită, ridica 
risipa la rangul de principiu. Adică, 
de dragul unor raportări de produc
ție mai mari se practică o risipă 
inacceptabilă, sint irosite materialele, 
este folosită inutil forța de muncă ? 
Aceleași materiale — pentru obți
nerea cărora economia națională 
alocă sume importante de bani, a- 
ceiași oameni — atit de solici
tați de cetățeni, puteau fi folosiți la 
lucrări efectiv necesare. Lucrări car.?, 
așa cum arătam, așteaptă luni și ani 
de zile să fie executate.

în colectivele muncitorești din în
treprinderile industriale se desfășoară 
adevărate 
reducerea 
nomisirea 
material.
Vitan n-au aflat de asemenea pre
ocupări ?

— Dacă banii erau plătiți din bu
zunarul proptiu. la fel de ușor ați fi 
semnat actul de comandă ? — i-am 
întrebat pe cci care avizaseră execu
tarea lucrărilor.

în loc de răspuns, interlocutori) au 
plecat privirea in nămînt. Directorul 
întreprinderii. Nicolae Ploaie, de 
față la discuție, ne-a asigurat că va 
cerceta faptele petrecute în unitatea 
sa 
la

competiții de masă pentru 
consumurilor, pentru eep- 
fiecărui gram si micron de 
Oare cei de la I.C.R.A.L.

și că toti cei vinovat! vor fi trași 
răspundere.

Mihai IONESCUs.
După ce au fost date la tipar rindu- 

rile de față ni s-a făcut cunoscut că 
cei răspunzători de faptele sesizate 
de noi au fost sancționați cu redu
cerea retribuției pe trei I ri 
zul a fost prelucrat cu f_ ,
lectiv al întreprinderii.

Să sperăm că din măsurile 
vor trage invățăminteie necesare toti 
lucrătorii întreprinderilor de reparații 
și administrație locativă. aceste 
cose de serviabilltate" nefiind 
late...

P.
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CUM AU FOST JEFUITE BOGĂȚIILE ȚĂRII DE CĂTRE MONOPOLURILE STRĂINE

Idin 
în*

,r. ____ „ , Dar
cd-si părăsise soțul fi copilul nu 
scotea o vorbă. Nici că mai fu
sese condamnată rub învinuirea 
de acostare de persoane pentru 
foloase materiale. Nici că-și 
abandonase meseria de croito
reasă si iți „croise" un alt drum, 
lăturalnic, drum pe cote a fost 
surprinsă și prin părțtle Cluju
lui și trimisă din nou să răs
pundă in fata legii—

Cine face... 
lumină ?

3 decembrie 1980. După 
de muncă, bucureșteanca Marta 
Grancea dă să intre in locuința 
sa de pe Șoseaua Ștefan cel 
Mare nr. M, dar pe tsșâ zărește 
un bilețel, tl ia, cu gindul să-l 
citească înăuntru, pe lumină. 
Dar locuința e in întuneric. Din 
cauza... bilețelului. De fapt, o 
adresă l.D.E.B. 1032/42, prin care 
i se aducea la cunoștință pre
cum că. intntcit nu achitase cos
tul consumului de energie elec
trică pe anumite perioade din 
anii 1979—1980. t se tăiase lumi
na. Știindu-se cu plata la zl. 
femeii i s-a „tăiat" respirația,

A făcut o noapte... neagră. A 
doua zi, 4 decembrie, s-a pre
zentat la mai marii distribuito
rilor de energie electrică din 
zona respectivă, eu toate chitan
țele achitate pe ultimii ani. (Ce 
btne e să fie omul păstrător f). 
După mult prea multă așteptare, 
s-a găsit, in sfirșlt, „adev/lrit". 
Dar nu și scuzele de rigoare. 
Cine face... lumină prin dosare 7 

fntortochiate (fi intunecate) 
jjnt căile birocrației f...

Rubrici realirtoâ de 
Petre POPA.
și corespondenții „Sein teii* |

Metania 
începea 
de povesti.
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Dacă, așa cum s-a arătat în artico
lele anterioare din cadrul acestui se
rial. in vremea regimului burghezo- 
moșieresc sectoarele predilecte ale 
penetrației capitalului străin le-au 
reprezentat bogățiile subsolului, cre
ditul și ramurile industriale aducă
toare intr-un timp scurt de profi
turi subsanțiale, incepind din anii 
’60 ai veacului trecut, transpor
turile. și cu deosebire căile fe
rate, s-au adăugat și ele domeniilor 
ce au „acaparat" interesul capitalului 
Străin. Explicația rezidă In faptul că. 
după Unirea Principatelor, tinârul 
stat român, angajat cu toate tortele 
pe drumul modernizării structurilor 
sale social-oolitice și economice, avea 
nevoie de realizarea unei rețele fero
viare menite să faciliteze și să ief
tinească circulația bunurilor materiale 
Si a oamenilor dintr-o parte in alta a 
tării, să conecteze mai strîns tara la 
circuitul economic mondial.

tn realizarea acestei necesități vi
tale se ridicau insă greutăți nenumă
rate : slaba dezvoltare a industriei, 
în general, ți a celei metalurgice în 
special, insuficienta capitalurilor in
terne. lipsa creditelor. La acestea se 
mai adăugau penuria de snecialisti si 
slaba calificare a forței de muncă 
proprii. Au fost motivele obiective

care au determinat guvernele româ
ne de atunci — dornice să realizeze 
în timp scurt o rețea feroviară în
chegată în consens cu nevoile 
economiei noastre — să apeleze la 
capitalurile străine, concesionind unor 
firme <lc peste hotare construcția si 
exploatarea liniilor ferate românești. 
Au (o«t concesionate astfel construc
ția liniei ferate Giurgiu—București 
(70 km) companiei engleze John Tre
vor Barkley (1885) : liniilor Roman— 
Ițeani. Pașcani—lași și Verești—Bo

ley construirea celor 85 de kilometri 
ai liniei Ploiești—Predeal : 42 500 000 
lei aur, adică ,500 600 lei aur pe kilo
metru (1). Abia intervenția energică 
a statului, in condițiile neregulilor 
semnalate aici, a făcut ca pină la 
urmă si după ce concesiunea și-a 
schimbat titularul — kilometrul de 
cale ferată să ne coste „doar" 439 000 
lei aur.

între condițiile oneroase impuse de 
companiile străine se numără și 
clauza plătii pentru fiecare kilome-

Și tot el observa : „Pentru micșo
rarea cheltuielilor, concesionarii au 
executat stațiile prea îndepărtate una 
de alta... numai pe linia București— 
Pitești a fost nevoie ca administra
ția românească să mai introducă 7 
stații... Instalațiile fixe din stații au 
fost extrem de reduse : administrația 
românească a trebuit să sporească 
liniile de garaj, sâ construiască ma
gazii. hangare, eheuri. plăci invirti- 
toare, depouri etc".

Și exemplele pot continua.

treburile interne ale tării. Concesiu
nea Strassberg a prilejuit cu deose
bire asemenea imixtiuni, guvernul 
român fiind efectiv obligat, prin pre
siuni diplomatice, să soluționeze di
ferendele cu Strussberg și apoi cu 
societatea acționarilor care i-a pre
luat afacerile din România în sensul 
dorit de aceștia. Mai mult, recunoaș
terea independentei României, plătită 
cu singele a 16 000 de ostași pe 
clmpiile sud-dun&rene. ciștigată 
printr-o încordare uriașă de energii,

TRANSPORTURILE
domeniul marilor afaceri frauduloase

toțani (234 km) companiei atrstro- 
engleze Offenheim (mai 1868) ; linii
lor Virciorova—București—Roman și 
Tecuci—Birlad (915 km) consorțiului 
german Strussberg (septembrie 1868): 
liniei Ploiești—Predeal (85 km) com
paniei engleze Crawley (iunie 1975).

Distantele pe care au construit 
concesionarii eu fost diferite : comu
ne le-au fost insă celor mai multi 
dintre ei reaua credință, abuzu
rile, în dauna statului român, ex- 
celînd în această direcție Strus
sberg și asociații săi. Astfel, a- 
proape toți concesionarii au impus 
statului român, cu complicitatea vi
novată a unora dintre oamenii poli
tici și înaltii funcționari ai vremii, 
prețuri foarte ridicate. S-a calculat 
că liniile construite de compa
niile străine au costat in medie 
de fiecare o mîe de metri de cale 
ferată dublu față de costul liniilor 
construite in perioada 1882—1918 de 
către statul român (peste 306 600 lei 
aur fată de 150 000 lei aur). De-a 
dreptul fabulos a fost preful la care 
a fost concesionată companiei Craw-

tru executat. Pe această bază, unii 
concesionari au lungii traseul, exo- 
cutind ocoluri mari șl inutile ; pan- 
tru a micșora cheltuielile au evitat 
pe cit poribil lucrările de arfă — 
poduri, consolidări do teren etc. — 
au rărit stațiile. Analîzînd istoria 
conștruiril căilor ferate din țara 
noastră. N. I. Petculescu. nota in 1023: 
„Pe secțiunea Craiova—Pitești, fiind
că erau plătiți eu nn preț kilometric, 
an lungit în cbîp vătămător traseul, 
prin executarea de numeroase curbă si 
eoniraeurbe, nemolivato din punct de 
vedere tehnic t apoi an coborit tra
seul pină tn fundul văilor traversate, 
pentru a economisi executarea um
pluturilor și Uleiurilor de păminlurf. 
lucrări reclamate de un traseu rațio
nal... tntre Cnrbn șl Potcoava șl intre 
Balș șl PfoleșH. linia așezală pe te
renuri mișcătoare a lunecat ta vale 
cu poduri cu tot șl a trebuit ea ad
ministrația românească să părăsească 
o secținnc de eîțîva kilometri șl să 
construiască o variantă (o linie 
nouă)".

De slabă calitate au fost lucrările 
dc executare, a nodurilor, din această 
cauză multe prăbușindu-se ori deve
nind impracticabile. S-a calculat că 
refacerea și consolidarea nodurilor 
construite de concesionari a costat 
statul român 17 000 000 lei. Snecînlis- 
tul G. I. Duca nota cu îndreptățire 
în anul Î892 : „Este un ce cunoscut 
eă liniile construite de fostele compa
nii concesionare n-an fost niciodată 
terminate : terasamenle incomplete, 
ramblenri și tranșee neconsolidate, 
ealea rău așezată si imperfect balas- 
tată. poduri rău fondate si fără apă
rări în contra apelor mari, toate por
țiunile de linii expuse Inundațiilor 
lăsate fără lucrări de protecție, irări 
lipsite de instalațiile necesare, clădiri 
Insuficiente și construite in condi- 
tiunile cele mai rele — iată starea 
in care se aflau aceste Unii".

Dincolo însă de prejudiciile de or
din material, dincolo de greutățile 
provocate economiei naționale, con
cesiunile străine au reprezentat si 
ocazia unor grosolane ingerințe în

printreun eroic efort economic a! 
poporului român, a fost condiționată 
de marile puteri apusene de satis
facerea pretențiilor posesorilor de 
peste hotare ai acțiunilor fostei so
cietăți Strussberg.

Alte numeroase nereguli au prilejuit 
apoi exploatarea căilor ferate, con
cesionată șl ea firmelor constructoa
re. Sugestivă este in acest sens si
tuația căilor ferate din nordul Mol
dovei. exploatate de compania Offen
heim. Aceasta administra liniile sale 
din țara noastră lntr-un singur cont 
cu cele pe care le exploata si în 
Austria, ceea ce îmniedica statul ro
mân să cunoască cu exactitate veni
turile șt cheltuielile reale ale liniilor 
de pe teritoriul său. Astfel, statul ro
mân trebuta — potrivit clauzelor con
tractuale — să suporte toate defici
tele pe care le pretindea compania. 
Și ele nu au fost puține. S-a con
statat apoi că această companie nu 
deținea suficient material rulant, in- 
chiriindu-1 de la diferite firme străi
ne la preturi mari, ceea ce sporea 
cheltuielile de exploatare, mărind

astfel deficitele companiei. Acestea, 
ca și alte nereguli, au determinat 
statul român sâ ocupe la 18/30 oc
tombrie 1833 aceste linii cu forțe 
militare, țrecindu-le definitiv in pro
pria sa administrație.

Am stăruit mai mult asupra dome
niului cailor ferate, pentru că situa
țiile din acest sector sint deosebit de 
grăitoare pentru rapacitatea compa
niilor străine. Dar aceste companii au 
acaparat și alte domenii ale transpor
turilor, manifestînd aceeași goană 
după profit, abuzuri și rapacitate. 
Bine cunoscută in epocă a fost asa- 
numita „afacere Hallier". după nu
mele antreprenorului francez căruia 
ii fusese remisă construcția si dezvol
tarea portului Constanta. în anul 1895. 
întirzierea lucrărilor, neîndeplinirea 
dispozițiilor asumate prin contract, 
folosirea unor materiale necoresoun- 
zătoare din punct de vedere calita
tiv au generat diferendul dintre sta
tul român și antreprenorul francez. 
Acesta, știindu-se sprijinit de cercu
rile financiare pariziene, a adus di
ferendul in fata unui tribunal, in 
cursul procesului rostindu-se apre
cieri jignitoare la adresa poporului 
nostru, exercitindu-se presiuni asu
pra guvernului român, care a fost ne
voit in cele din urmă să accente un 
compromis, achitind lui Hallier o 
sumă mai mare cu 2,7 milioane lei 
decit prevederea inițială. Atitudinea 
suvernului român fusese dictată de 
împrejurarea că tara avea nevoie de 
un Împrumut extern, a cărui acor
dare era condițională de cercurile fi
nanciare apusene tocmai de satisfa
cerea pretențiilor lui Hallier.

Astfel, efortul poporului nostru 
pentru dezvoltarea transporturilor a 
fost pentru capitalul străin prilejul 
unor afaceri deosebit de profitabite : 
el a fost și prilejul unei noi spolieri 
economice a tării, al scurgerii poete 
hotare a unor importante fonduri care 
astfel au îmbogățit capitaliștii străini. 
Este încă o dovadă că prosperitatea 
lumii dezvoltate s-a clădit și cu 
multă bogăție românească.

Silviu ACHIM
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Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.V.S.,

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice, vă adresez, încă o dată, un cald 

salut și cele mai bune urări de succese, dumneavoastră, partidului șl popoarelor 
sovietice.

Sint convins că relațiile frățești tradiționale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre România și Uniunea 
Sovietică se vor dezvolta în continuare, tot mai intens, in toate domeniile, 
spre binele șl prosperitatea popoarelor și țărilor noastre, al cauzei socialismului 
și păcii in lume.

ai Organizației Pionierilor

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul pe care ați avut amabilitatea să nt-1 
trimiteți cu ocazia zilei independenței. La rindui meu, vă adresez sincere 
mulțumiri șl cele mai bune urări.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Primire Ia C. C. al P. C. R.
Tovarășul Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit in 
dimineața zilei de ieri delegația de 
activiști ai Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de tovarășul 
Gerhard Trolltzsch, șeful Secției 
Construcții a C.C. al P.S.U.G.. care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat 
o vizită pentru schimb de expe
riență în țara noastră.

în cadrul intîlnirii. desfășurată tn- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
fost evocată evoluția continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și P.S.U.G., în spiritul 
Înțelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirîlor dintre tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar generai al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șl to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa

nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane. 
Oaspeților le-au fost Înfățișate prin
cipalele preocupări actuale ale P.C.R. 
în conducerea activității economice 
și sociale din țara noastră.

La intîlnire au participat Lucian 
Drăguț, prim-vlcepreședinte al Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale, și Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. ai P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Sieg
fried Boek, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

★
în timpul șederii In țara noastră, 

oaspeții au avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R., Comitetul județean Cluj al 
P.C.R.. conducerile unor instituții 
centrale de stat, au vizitat platfor
me industriale și cartiere de locuin
țe din Capitală, precum și din mu
nicipiul Cluj-Napoca.

Vineri s-a desfășurat la București 
plenara Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, in cadrul că
reia s-au dezbătut și analizat sarci
nile ce revin consiliilor și comanda
mentelor pionierești în antrenarea 
purtătorilor cravatei roșii cu tri
color. a tuturor copiilor țării, la 
transpunerea în viață a indicațiilor 
secretarului generai al partidului, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, privind 
transformarea revoluționară a școlii, 
legarea nemijlocită a acesteia de 
producție și cercetare, educarea prin 
muncă și pentru muncă a pionierilor 
și școlarilor.

La plenară au participat membrii 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, reprezentanți ai organe
lor de partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai Ministerului 
Educației și învățăm intului, ai altor 
factori cu care organizația colabo
rează.

Participanțli la plenară au expri
mat, in numele celor peste 2,5 mi
lioane de pionieri, al tuturor copii
lor tării, al cadrelor care muncesc 
cu pionierii și șoimii patriei, mulțu
mirile fierbinți pentru grija stator
nică pe care secretarul general al 
partidului o acordă creșterii și edu
cării copiilor in spirit comunist, re
voluționar, hotărirea lor de a milita 
activ, cu fermitate pentru Înfăptui
rea sarcinilor ce revin Organizației 
Pionierilor, tinerei generații din

cuvîntările tovarășului Nicoiae 
Ceausescu, a propriilor hotărtri pen
tru transpunerea in viață a Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

A fost analizată in spirit critic și 
autocritic activitatea desfășurată de 
consiliile și comandamentele pionie
rești pentru ridicarea nivelului de 
pregătire școlară a tuturor copiilor, 
dezvoltarea activităților de creație 
tehnlco-științificâ, antrenarea copii
lor la muncă patriotică, orientarea 
acestora pentru viitoarea profesie.

Pornind de la rezultatele bune 
Obținute, de la experiența pozitivă 
cîștigată. cit și de la unele neajun
suri care se manifestă in activitatea 
consiliilor și comandamentelor pio
nierești. a fost adoptat un plan de 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății in domeniul educării prin și 
pentru muncă, în spirit revoluționar, 
& pionierilor șl școlarilor.

La lucrările plenarei a luat cuvîn- 
tui tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm tineresc, participanțli au adre
sat o telegramă C.C. ai P.C.R., to
varășului Nicoiae Ceaușescu, în care

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Regatului Thailanda

Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Thailanda, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al acestei țări la 
București. Suphasin Jayanama. a 
oferit vineri la Prinz, in saloanele 
hotelului Athenee Palace, o re
cepție.

Au participat Ion Pătam viceorim- 
ministru al guvernului, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale si 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, loan Ceterchl. ministrul justi
ției, Alexandru Mărgărltescu. minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Gheorghe 
Doigu. adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentant! ai con
ducerii unor organe centrale și între
prinderi de comerț exterior, oameni 
de cultură si artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tv

E/UA națională a finlandei

i, Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii-Finlanda

HELSINKI
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Finlanda adresez Excelenței Voas

tre cele mai sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate și pace poporului finlandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ziasm tineresc, participant» au 
sat o telegramă C.C. al P.C.R 
târâșului Nicoiae Ceausescu, în 
«e arată:

Cronica
■

zilei
Ministrul comerțului interior. Ana 

Mureșan, a primit, vineri, pe Kurt 
Lemke, adjunct ai ministrului comer
țului și aprovizionării al R. D. Ger
mane.

în aceeași zi. Constantina Arsenle, 
«secretar de stat la Ministerul Comer
țului Interior, și Kurt Lemkc, au 
semnat protocoalele privind schimbul 
de bunuri de consum șl schimbul de 
experiență dintre ministerele de re
sort din cele două țări pe anul 1981. 
Documentele prevăd creșterea si di
versificarea schimburilor de bunuri 
de consum și continuarea schimburi
lor de mărfuri între magazinele uni
versale din diferite orașe și centre 
munci toreștL

♦
Delegația Frontului Național Pa

triotic și Progresist din Irak, care ne 
vizitează țara la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, a avut vi
neri convorbiri cu tovarășa Tamara 
Dobrin, președinte executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S. Cu acest 
prilej a fost efectuat un larg schimb 
de experiență cu privire la activita
tea F.D.U.S. și a Frontului Național 
Patriotic și Progresist din Irak, și au 
fost examinate perspectivele rela
țiilor de informare reciprocă și de 
colaborare dintre cele două organi
zații.

Tehnologie, instituții științifice și 
culturale, la Consiliul popular jude
țean Brașov și a vizitat obiective 
social-culturaie din Capitală și jude
țul Brașov.

★
în continuarea vizitei Întreprinse 

In țara noastră, delegația Federației 
Sindicatelor din Întreaga Chină, con
dusă de tovarășul Ni Zhifu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, președintele federației, s-a intîl- 
nit joi după-amlază cu activul sindical 
din municipiul București. De aseme
nea. a avut convorbiri la Consiliul 
municipal al «indicatelor București 
și a vizitat întreprinderea de confec
ții și tricotaje București.

Vineri, delegația a fost oaspete ai 
colectivului Uzinei de utilaj petrolier 
„1 Mai“ din Ploiești, unde s-a intîl- 
nit și a avut convorbiri cu cadre de 
conducere, activiști sindicali și oa
meni ai muncii din uzină.

★
Vineri. în Capitală, a fost semnat 

un protocol de colaborare directă 
intre Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Combinatul 
agroindustrial Beograd — R.S.F. 
Iugoslavia. Documentul prevede m 
principal schimburi reciproce de teh
nologii la unele plante de cultură, 
de semințe din soluri și hibrizi de 
mare productivitate, precum ti coo
perare in domeniul creșterii anima
lelor. industriei alimentare ele.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Adrian Rogojanu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, iar din partea 
iugoslavă de Petar Zecevici, director 
general ai Combinatului agroindus
trial Beograd — R.S.F. Iugoslavia.

*
La întreprinderea de autocamioane 

Brașov a avut loc o festivitate, prin 
care s-a marcat livrarea către R. D. 
Germană a celei de-a 1 009-a bascu
lante. realizată de Centrala de auto
camioane și mijloace de transport 
auto și a celui de-al 5 000-lea multi
car. fabricat de întreprinderile din 
R. D. Germană pentru intreprinderi 
românești.

La festivitate au participat prof. dr. 
Siegfried Bock, ambasadorul R. D. 
Germane la București, membri ai am
basadei. reprezentanți ai întreprinde
rii de comerț exterior Import-export 
a Centralei de autocamioane și mij
loace de transport auto, specialiști de 
la întreprinderea de autocamioane.

★
La invitația I.R.R.C.S. ne-a vizitat 

țara Sir Donald Logan, directorul 
Centrului Marea Britanie — Europa 
de Est. Oaspetele a avut întrevederi 
la Ministerul Afaoerilor Externe, 
Consiliul Național pentru Știință și

★
La București au Început vineri lu

crările primului Colocviu național pe 
tema : „Orientări actuale in glndl- 
rea economică contemporană", ma
nifestare științifică organizată la In
stitutul de economie socialistă al In
stitutului central de cercetări eco
nomice.

participă cercetători In domeniul 
economiei și teoriei economice con
temporane, cadre didactice de la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu". Academia 
de Studii Economice. Universitatea 
din București, de la alte institute de 
Invățămint superior din țară.

în cadrul colocviului sint prezen
tate, timp de două zile, comunicări 
și referate privind tendințe și orien
tări în gîndirea economică socialistă, 
teorii referitoare la relațiile Interna
ționale si economia mondială, pro
bleme ale creșterii economice in ță
rile în curs de dezvoltare, aspecte 
actuale ale gindirii economice occi
dentale.

Manifestarea se încadrează în pre
ocupările specialiștilor români de cu
noaștere si analiză a noilor fenomene 
șl realități economice contemporane.

♦
Vineri a avut loc In Capitală o 

sesiune științifică comemorativă con
sacrată împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Andrei Rădulescu. repu
tat profesor și istoric al dreptului, 
fost președinte al Academiei Române. 
Personalitatea celui omagiat, rolul 
lui in dezvoltarea științelor juridice 
din țara noastră și în formarea tine
relor generații au fost evocate de 
acad. Gheorghe Mihoc, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, acad. Ștefan Pascu, dr. 
doc. Valentin Georgescu și Ovid 
Sachelarie.

Au participat membri și membri 
corespondenți al Academiei, cadre 
didactice,' specialiști, un numeros 
public.

(Agerpres)

® CALMODULINUL 
- BAZA VIEȚII. Calmoduli- 
nul. o substanță descoperită re
cent, nu numai că există în toa
te organismele vii. fără excep
ție, dar se dovedește a fi o parte 
importantă a mecanismului de 
funcționare a celulelor. La om, 
această substanță (din categoria 
albuminelor) determină astfel 
de funcții cum este contractarea 
mușchilor. După părerea unor 
specialiști, descoperirea calmo- 
duilnului poate fi comparată, ca 
Importanță. cu descoperirea 
ADN-ului (acidului dezoxiribo- 
nucleic). Dacă ADN-ul este „mo
torul" celulei, calmodu linul este 
„cureaua de transmisie". Sub
stanța devine activă numai după 
ce intră In combinație cu cal
ciul. Această pereche „calmodu-

Indicațiile dumneavoastră, mult
Ceaușescu, pe care ni le-ați adresat ______ _______ „____ _ ___
chiderea noului an școlar si cu alte prilejuri, constituie pentru noi adevărate 
îndemnuri părintești, însuflețindu-ne In munca pentru ridicarea continuă a 
calității procesului de invățămint, Vă raportăm cu mîndrie că marea majo
ritate a unităților de pionieri, muncind cu sîrguință, au îndeplinit sarcina 
stabilită de dumneavoastră. încheind anul de invățămint trecut prin promo
varea tuturor elevilor, prin creșterea numărului de pionieri cu note bune si 
foarte bune.

Asemeni oamenilor muncii din toate domeniile de activitate, raportăm 
Ia rindui nostru, mult iubite tovarășe secretar general, că purtătorii crava
telor roșii cu tricolor au îndeplinit ia 1 decembrie angajamentul de muncă 
patriotică pentru acest an, colectind 21 466 tone materiale feroase șl nefe
roase. 8195 tone hlrtie, peste 38 milioane sticle șl borcane, participtnd la 
stringerea și depozitarea recoltei, la Înfrumusețarea și buna gospodărire a 
școlilor, parcurilor, terenurilor de joacă și sport și în alte activități sodal- 
Utile.

Ne angajăm solemn, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general 
Nicoiae Ceaușescu — te arată tn telegramă — că vom acționa astfel Incit 
pionlerla să fie o adevărată rampă de lansare spre muncă și învățătură, 
spre creația tehnico-știlnțlflcâ șl artistică, spre cerințele vieții, a viitorului 
comunist al patriei. Pionierii șt șoimii patriei, toți copiii României socialiste 
vor urma neabătut exemplul vieții și activității dumneavoastră revoluționare, 
eroice, pusă in slujba fericirii și demnității întregii națiuni, a instaurării 
unui climat de pace șl prietenie intre popoare, pentru înlăturarea pericolului 
războaielor, pentru asigurarea viitorului- nostru luminos. Noi. pionierii Și 
școlarii, șoimii patriei, intreaga tinărâ generație simțim, totodată, grija, 
încrederea șl atenția eu care ne înconjoară necontenit tovarășa Elena 
Ceaușescu. strălucit activist de partid și da stat, prestigioasă personalitate a 
științei contemporane.

Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, eS vom 
milita zi de zi, cu ardoarea și entuziasmul ce ne caracterizează, pentru trans
formarea întregii noastre activități intr-un amplu si înălțător program de 
educație patriotică, revoluționară, prin muncă și pentru muncă, pentru a fi 
oricînd capabili să îndeplinim in mod exemplar sarcinile încredințate de partid, 
pentru a pâși cu fermitate, eu fapt» demne de epoca pe care o trăim, pe 
drumul luminos pe care ne călăuziți cu atita dragoste.

Iubite și stimat» 
la Forumul tinerei

tovarăș» Nleola» 
generații, la des»

PROGRAMUL 1
9,30 Curs de limba spaniolă
9,30 Curs de limba franceză

10.10 Teiednemateca — reluare
11.40 Cum vorbim, cum scriem corect 1 
12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cuitural-artistic-sportiv.
18,13 Finlanda — țara celor i 000 da 

lacuri
10,33 Săptămlna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10,20 Călătorie prin țara mea
19.40 Teleenclclopedia
20.30 Film serial : „Neguțătorii da vi

suri" — episodul 2
21,35 Varietăți in nocturnă
32.10 Telejurnal
22.30 Crizantema de aur

PROGRAMUL 1

10,00 Telejurnal
10,20. Maeștrii artei muzicale — Beetho

ven și Kurt Mazur
19,so Spectacol de poezie
80.10 Recital de miniaturi 

cu Martha Joja
20,33 Oaspeți ai scenelor 

concert : formația „r 
Leningrad

21.30 Orizont tehnioo-științifie (reluare)
22.10 Telejurnal
22.30 Crizantema de aur — program de 

romanțe

Capitala Finlandei 
— țara care marchea
ză astăzi 63 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței — oferă vi
zitatorului o perfectă 
simbioză intre natură 
si arhitectonica orașu
lui. Vechile edificii cri 

I și noile construcții se 
încadrează firesc In 
peisajul natural, dînd 
acestei metropole a 
Nordului farmecul 
său specific.

Acest specific al ca
pitalei reflectă una din 
trăsăturile esențiale 
ale poporului finlan
dez : tenacitatea .cu 
care locuitorii acestor 
meleaguri au purtat o 
neîntreruptă bătălie 
pentru supunerea na
turii. Oameni mun
citori, ei au popu
lat pădurile Nordului 
prin a căror valorifica
re Finlanda se situea
ză pe primele locuri in 
lume în exporturile de 
lemn si hlrtie : in ace
lași timp, au lucrat pă- 
minturile sărace trans- 
formindu-le în ogoare 
roditoare, punind in 
valoare și alte resurse 
naturale ale Finlandei.

„Tara lacurilor și pă
durilor" și-a doblndlt 
în anii din urmă un 
binemeritat Renume 
prin produsele șantie
relor sale navale. În
deosebi spărgătoarele 
de gheață, ale indus
triilor constructoare de 
material rulant și de 
mașini și utilaje pen
tru industria lemnu
lui. realizări dublate de 
efortul pentru dez
voltarea In continuare 
a agriculturii, unde 
este ocupată aproxi
mativ 15 l,a sută din 
populație.

Munca și creația 
oașnică se imbtnă fi
resc cu vocația de pace 
a poporului finlandez. 
Politica Finlandei se 
caracterizează prin do
rința de a cultiva ra
porturi de prietenie și 
colaborare cu toate ță
rile lumii, indiferent 
de orindulrea socială, 
prin preocuparea sta
tornică de a contribui 
la consolidarea păcii si 
destinderii pe conti
nent ca și oe întreg 
globul. Ca o confirma
re a acestor aspirații. 
Helsinki a găzduit, așa

cum se știe, faza fina
lă a Conferinței pen
tru securitate și coo
perare in Europa.

Impulsionate puter
nic de întîlnirile și 
convorbirile pe care 
președintele Româ
niei. tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. lc-a avut 
cu președintele Finlan
dei. Urho Kekkonen, 
la București, în 1969. 
și Ia Helsinki, in 1971, 
relațiile prietenești 
dintre țările noastre 
cunosc o evoluție 
pozitivă, oferind pre
mise temeinice pen
tru diversificarea și 
amplificarea coope
rării in cele mai diver
se domenii de activi
tate. conform dorinței 
reciproce. Extinderea 
raporturilor româno- 
finlandeze, conlucrarea 
lor pe plan extern În
dreptată spre edifica
rea securități! euro
pene, spre promo
varea unei politici de 
pace ne continent, si in 
întreaga lume, slujesc 
deopotrivă intereselor 
celor două ponoare, 
nșn’rațif’or vitale ale 
tuturor națiunilor lu
mii.

șl muzică 
instrumentale

noastre de 
.Dixieland- din

Tîrgul de iarnă 
al meșteșugarilor 

sătmăreni

Revista „Ramuri" la 75 de ani
Ieri, la Teatrul liric din Craiova a 

avut loc adunarea festivă prilejuită 
de implinirea a 75 de ani de la apari
ția. la 5 decembrie 1905, a primului 
număr al revistei de cultură „Ra
muri*.  La manifestarea la care au 
fost prezenți activiști ai organelor lo
cale de partid și de stat, reprezentanți 
ai Uniunii scriitorilor și unor publi
cații culturale, membri ai cenacluri
lor literare craiovene, oameni de cul
tură șl artă, un numeros public, scrii
torul Marin Sorescu. redactorul șef al 
revistei ..Ramuri", a evocat drumul 
parcurs de această publicație de-a 
lungul a trei sferturi de veac de exis
tență.

Tovarășul Miu Dobrescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.. a transmis un salut din 
partea comitetului județean de partid 
și a consiliului popular județean.

Au fost, de asemenea, transmise 
saluturi de felicitare din partea unor 
instituții de cultură, edituri și publi
cații literare.

Exorlmindu-și întreaga gratitudine 
pentru grija deosebită pe care o ma
nifestă conducerea superioară de 
Dartid și de stat fată de slujitorii 
scrisului din patria noastră, față de

înflorirea culturii românești, partlci- 
panții la adunarea festivă au adresat 
0 telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român tovară
șului Nicoiae Ceaușescu, in care iși 
exprimă deplinul atașament La înțe
leaptă politică a partidului si statului 
nostru și se angajează să sporească 
^forturile pentru a releva in coloa
nele revistei, prlntr-o publicistică do 
înaltă ținută ideologică si artistică, 
eroismul și abnegația oamenilor mun
cii, conduși de Partidul Comunist Ro
mân, in activitatea eroică, pusă in 
slujba edificării socialismului șl co
munismului pe pâmintul românesc.

Adunarea festivă s-a încheiat cu un 
spectacol literar-art.istic, la care și-au 
adus contribuția artiști ai Teatrului 
liric din localitate, creatori șl recita
tori de poezie. în deschiderea festivi
tăților. vineri dimineață au avut loc, 
la sediul redacției revistei, vernisa
jul expoziției retrospective „Ramuri 

1905—1980“. precum și o masă ro- 
tpndă cu tema ..Revistele de cultu
ră — factori dinamizatori ai vieții 
spirituale".

in sala festivă a cooperativei 
„Munca" din Satu Mare s-a des
chis, pentru prima oară, Tirgul de 
iarnă al cooperației meșteșugărești 
sătmărene. Bogat aprovizionat cu 
o gamă diversă de articole de se
zon confecționate de meșteșugarii 
din 9 cooperative din județ, tirgul 
se bucură de un larg interes, de 
un aflux mare de vizitatori și 
cumpărători. După cum ne infor
mează președintele UJ.C.M. Satu 
Mare, tovarășul Adalbert Kuki. in 
standurile tirgului se află expuse, 
cu precădere, articole pentru sezo
nul rece : cisme ghete, articole 
tricotate, haine de piele velurată 
șt cin material sintetic imitație de 
blană, rochii, paltoane etc. Multe 
din standurile tirgului vădesc preo
cuparea meritorie a meșteșugari
lor pentru prelungirea duratei de 
funcționare a unor obiecte de uz 
casnic vechi cumpărate de la popu
lație (frigidere, televizoare, aspi
ratoare) și care, in urma recondi- 
țiorfării, s-au repus in vînzare la 
prețuri foarte accesibile. Totodată, 
prin numeroase alte articole se re
marcă rezultatele rodnice obținute 
de meșteșugarii sătmăreni in valo
rificarea superioară a materialelor 
refolosibile rezultate din procesul 
de producție Sint prezente șl o 
seamă de produse de folosință în
delungată — garnituri de hol. fo
tolii pat cu rotile, covoare, supor
turi de radio pentru autoturisme 
și multe altele.

Nfcolae PETOLESCU 
corespbndentul „Scintefl'

Ocfav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteîi"
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SPORTIVI ROMANI iN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
• La Palatul Sporturilor din Ca

pitală se va disputa astăzi primul 
meci dintre echipa Steaua șl forma
ția iugoslavă Kolinska Slovan Liu- 
biiana, contind pentru optimile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin.

Partida va începe la ora 17,00 șl va 
fi transmisă in întregime la televi
ziune.
• Campionatele internaționale de 

tenis de masă ale Franței au Început 
la Paris cu întrecerile probelor pe 
echipe. în optimile de finală ale 
concursului feminin, echipa Româ
niei a invins cu 3—2 formația se
cundă a Franței.

Rezultate înregistrate in sferturile 
de finală : Cehoslovacia — Polonia 
3—1; R.P. Chineză — România 3—0; 
Franța — Olanda 3—1; R.P.D. Co
reeană — Belgia 3—0.

® Gimnaștii și gimnastele prezenți 
la recentul concurs de Ia Nagoya au 
luat parte la o nouă competiție des
fășurată la Tokio, programul cuprin- 
zind numai finalele pe aparate.

în concursul feminin, pe primele 
locuri s-au situat Jana Labakova 
(Cehoslovacia) — 9,45 la sărituri; 
Tang Siao Li (R.P. Chineză) — 9.70 
la paralele: Ștefi Kraeker (R.D. Ger
mană) și Radka Zemanova (Ceho
slovacia) — ambele cu 9,50 la bîmă

și Tang Siao Li — 9,70 la sol. Ecace- 
nna Szabo (România) ș-a clasat pe 
locul doi la paralele, cu 0,60.

In concursul masculin, o evoluție 
deosebită a avut gimnastul chinez 
Zou Li Min, care a primit nota 10 
la bară fixă. La două aparate sol și 
sărituri, pe primul loc s-a clasat Pe
ter Hemmann (R.D. Germană) cu 9,46 
și, respectiv, 9,73.

Ciștigâtorli la celelalte aparate: pa
ralele : Li Xias Ping — 9,55; inele : 
Yamawaki (Japonia) și Donath (Un
garia) — cu cite 9,45 ; cal cu minere: 
Li Xias Ping (R.P. Chineză) — 9,80.
• In penultima rundă (a 13-a) a 

turneului feminin din cadrul Olim
piadei de șah, selecționata României 
a terminat ia egalitate : t.5—1,5
puncte cu reprezentativa R.P. Chine
ze șl se menține pe locul trei, avind 
insă de disputat un meci greu in 
runda finală, probabil cu formația 
Iugoslaviei.

In competiția masculină, echipa 
României a intilnlt selecționata 
U.R.S.S. La prima masă, marele ma
estru Florin Gheorghiu a remizat cu 
campionul mondial Anatoli Karpov, 
lâ cea de-a doua Ciocîltea a pierdut 
la Gheller, la mesele a treia și a pa
tra s-a consemnat remiza In partidele 
Șubă-Balașov și GhițesCu-Kasparov, 
scor final : 2,5—1,5 In favoarea șa
hiștilor sovietici. Alte rezultate ale

rundei a 13-a : Ungaria — Bulgaria 
2.5—1,3; S.U.A. — Cehoslovacia 2—1 
(1); Islanda — Olanda 2,5—1,5; Fill- 
pine — Polonia 2—1 (1): Suedia — 
Anglia 1—1 (2). în clasament pe pri
mul loc, la egalitate, cu cite 35,5 
puncte, se află formațiile U.R.S.S. șl 
Ungariei, urmate de Iugoslavia 31,5 p, 
(3), S.U.A. 31,5 puncte (1), Anglia 30 
puncte (2), Cehoslovacia 30 puncte 
(l); Islanda 29,5 puncte (1); România, 
Olanda. Bulgaria 29,5 puncte. Suedia. 
Danemarca 29 puncte (2), Polonia 
28,5 puncte. Argentina 28 nuncte (2).

• In sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de te
nia de la Sydney, jucătoare» româncă 
Virginia Ruzici a intilntt-o pe Hana 
Mandlikova (Cehoslovacia). Partida 
s-a Întrerupt din cauza ploii, după ce 
Mandlikova ciștigase primul set cu 
6—2. iar in cel de-al doilea scorul era 
egal t—1.

în cele două partide Încheiate s-au 
Înregistrat următoarele rezultate : 
Pam Shriver — Martina Navratilova 
6—4, 8—3: Sylvia Hanlka — Greer 
Stevens 6—4, 8—0.
• tn turneul internațional de 

hochei pe gheață de la Sofia s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Șahtior (U.R.S.S.) — 5.C. Miercurea 
Ciuc 10—0 (2—0, 5—0, 3—0) ; Volan 
Budapesta — Metalurg (Bulgaria) 
8—1 (1—0, 4—0, 3—1).

BOX i Steaua — învingătoare 
in lata unei selecționate a 

armatei italiene
La Palatul sporturilor șl 

din Capitală s-a desfășurat 
meciul internațional de box ____
echipa Steaua și o selecționată a 
armatei, italiene. Pugiltștii români 
au obținut victoria cu scorul de 15—9.

culturii 
asearA 
dintre

HANDBAL FEMININ t Campio
natul balcanic

în sala sporturilor din Tg. Mureș 
a început ier! campionatul balcanic 
feminin (senioare) la handbal. Echi
pa României a învins cu 23—19 
(10—9) selecționata de tineret a 
României. în meciul următor echipa 
Iugoslaviei a intrecut cu 6corul de 
28—1? (14—9) selecționata Bulgariei. 
Astăzi de Ia ora 18,15 au ioc urmă
toarele partide : România (tineret) — 
Iugoslavia și România — Bulgaria.

HANDBAL MASCULIN s Finala 
turneului balcanic

Vineri la Loveei, tn finala turneu
lui balcanic masculin de handbal, 
echipa Iugoslaviei a învins cu scorul 
de 21—ÎS (9—9) echipa României, in- 
trind tn posesia trofeului. Locul dot 
a fost ocupat de selecționata Româ
niei, urmată de echipele Bulgariei șl 
Turciei.

Recepție oferita de ambasadorul 
Finlandei la București

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Finlanda, ambasadorul acestei 
țări la București, Olli Bergman, a 
oferit vineri o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. loan Florea. ministrul economiei 
forestiere și materialelor de construc
ții, Aurel Duma, ministru secretar ds 
stat la Ministerul Afacerilor Exter

ne. Matin Rădoi. adjunct al minis
trului educației și învătămintului. Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

IALOMIȚA 9 în sala Ateneu
lui tineretului din municipiul 
Slobozia, in organizarea comite
tului județean al femeilor Ialo
mița. a avut loc simpozionul in- 
terjudețean prilejuit de acțiunile 
dedicate ..Deceniului Femeii" cu 
tema „Femeia — prezență ac
tivă in viață, muncă și in luptă 
pentru apărarea păcii", (Mihai 
Vișolu).

GALAȚI 9 în cadrul suitei 
de manifestări , cultural-educative 
și de creație tehnico-științifică 
„Danubius — ’ Galați 1330“, in 
aceste zile, pe scene din Galați 
și la cămine culturale din județ 
se desfășoară „Zilele dramatur
giei românești". ® Filiala din 
localitate a Uniunii artiștilor 
plastici a deschis la Galeriile 
de artă o expoziție-laborator, 
manifestare ce și-a propus să 
prezinte lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și artă deco
rativă. (Dan Plăeșu).

VASLUI © La Vaslui se des
fășoară lucrările unei reuniuni 
științifice a istoricilor și arheo
logilor din numeroase centre din 
țară in cadrul căreia se pre
zintă comunicări și referate pe 
tema „Valorificarea rezultatelor 
cercetării arheologice, istorice, 
de artă, etnografie, artă popu
lară și muzeologie privitoare la 
județul Vaslui in contextul is
toriei Moldovei și a țării". 
(Crăciun Lăluci).

DOLJ © La „Casa Băniei" din 
Craiova a avut loc vernisajul 
unei expoziții de ceramică a 
cunoscutului meșter popular Gri- 
gore Ciungulescu din Oboga. © 
Casa corpului didactic din Cra
iova găzduiește, in aceste zile, 
expoziția de artă plastică a pro
fesorilor de desen din județ. 
(Nicoiae Petolescu).

BIHOR © In tînărul oraș 
Marghita a avut loc un bogat 
program de activități cuitural- 
arttstice și politico-educative, re
unite sub genericul „Zilele ar
tei marghitene". Programul s-a 
Încheiat cu manifestările orga
nizate In cadrul fazei orășenești

a Festivalului național „Cintarea 
României". (Al. Peti).

BRAILA 9 In comuna Ulmu 
a avut loc o sărbătoare a poe
ziei, muzicii și picturii — ac
țiune organizată din Inițiativa 
cenaclului literar din localitate, 
la. care au participat scriitorii 
Fănuș Neagu, Gheorghe Tomo- 
zei, Mircea Micu și alții. (Cor- 
neliu lfrim).

ARGE$ 9 Artiștii amatori pi- 
teșteni au început întrecerile in 
etapa de masă a ediției ă treia 
a Festivalului național ..Cin
tarea României". La Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc 
s-au aflat in întrecere pe scenă 
brigăzile artistice din întreprin
derile orașului, far la casa de 
cultură a sindicatelor, formații
le de folclor. (Gh. Cirstea).

ILFOV 9 La casa de cultură 
din Buftea a avut loc simpozio
nul cu tema „Organizarea spa
țiului geografic al județului 
Ilfov", sub egida Inspectoratului 
școlar județean, a Casei corpu
lui didactic și Filialei Societății 
de științe geografice. Programul 
a cuprins comunicări științifice 
susținute de cadre didactice de 
la Universitatea din București, 
cercetători de la Institutul de 
geografie, profesori din liceele 
județului. (Lucian Ciubotarul.

IAȘI 9 „Festivalul filmului 
Ia sate" și-a început manifes
tările în județul Iași prin pre
zentarea de filme artistice șl 
documentar-artistice. cit și prin 
dezbateri, expuneri, recitaluri de 
muzică și poezie organizate la 
căminele culturale. (Manole 
Corcaci).

OLT 9 Ansamblul de cintece 
șl dansuri „Aurora" din Pravăț, 
Republica Populară Bulgaria, a 
susținut un spectacol folcloric 
la Scorniceștl. Artiștii amatori 
din țara vecină și prietenă au 
prezentat, de asemenea, specta
cole care s-au bucurat de succes 
la Pitești, Călimănești și Go
vora. (Emilian Rouă).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 decembrie. In (ară : Vreme în 
general rece. Cerul va fi schimbător, 
vor cădea ninsori temporare, iar pe 
alocuri tn regiunile din sudul țării 
precipitațiile indeoseot in a doua parte 
a intervalului, vor ti și sub tormă de 
ploaie. Vlnt moderat cu intensificări 
tn zona de munte unde pe alocuri va

viscoli zăpada. Temperatura aerului va 
marca o creștere ușoară. Temperatu
rile minime oscllind între minus 5 și 
plus 5 grade, iar cele maxime Intre 
minus 10 și zero grade. Ceață locală. 
Izolat condiții de polei. In București : 
Vreme în general rece. Cerul va fi 
schimbător favorabil precipitațiilor sla
be mai ales sub formă de ninsoare. 
Vlnt moderat. Temperatura maximă va 
fl Intre l și 3 grade, iar cea minimă 
Intre minus 5 și minus 2 grade. Ceață 
slabă. (Struții Margareta meteorolog de 
serviciu). '

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 5 decembrie 1980
Extragerea I : 82 66 51 69 31 68 40 28 75
Extragerea a II-a: 14 83 43 80 II 77 70 57 6

lin-calclu" explică relația, cu
noscută mai demult, dar neex- 
plicată oină acum. Intre canti
tatea de calciu din organism și 
capacitatea de contractare a 
mușchilor.
• „ÎMBRĂCĂMINTEA" 

GALAXIILOR. p“re că 
galaxiile eliptice sint structuri 
mai complexe decît o simplă 
concentrare de stele. La această 
concluzie au ajuns doi astro
nomi australieni. Folosind o 
aparatură fotografică perfecțio
nată. ei au descoperit învelișuri 
enorme, dar foarte slab eviden
țiate. care înconjoară patru ga
laxii gigantice eliptice, nesepa
rate prin nimic altceva. Despre 
natura acestor învelișuri se pot 
face doar presupuneri. La unele

galaxii ele se compun din mai 
multe straturi. Savanții presu
pun că stelele care compun în
velișurile fie că au fost „azvir- 
litc" dip nucleele galaxiilor cind 
acestea: din urmă erau foarte ti
nere. fie că s-au născut in exte
rior. în ultimul caz. ele ar fi pu
tut fi formate de către unda de 
șoc, care s-a răspîndit din nu
cleu și care a ..presat" în calea 
sa gazul intergalactic.

* ARBORI PETROLI
FERI ? Specialiștii francezi 
au anunțat că unele specii 
lemnoase conțin o mare can
titate de hidrocarburi. El susțin 
că dacă se tale coaja copacului 
„kobaifer", o specie foarte răs- 
pindltă in Brazilia, din el curg» 
un lichid care, introdus direct

tn rezervorul mașinii, pune in 
funcțiune motorul. De pe o su
prafață de un kilometru pătrat 
cultivată cu acest copac se poa
te recolta anual o cantitate în
semnată de petrol. După părerea 
specialiștilor, o țară ca Guyana 
ar putea produce pini la 400 mi
lioane barili anual.

® PORUMB TIMPU
RIU. Un nou soi de porumb 
timpuriu, a cărui durată de ve
getație nu depășește 60 de zile, a 
fost obținut de specialiștii iugo
slavi de la Institutul de cerce
tări agricole din Ostlek. Desti

nat tn principal regiunilor de
luroase si muntoase, unde ano
timpul cald are o durată mai 
scurtă, noui sol de porumb se 
prezintă ca o plantă viguroasă, 
eu înălțimea de 1.80 m, rezistent 
Ia boli, care va nutea da o pro
ducție de circa 10 090 kilograme 
la hectar.

• AEROSOLI CON
TRA INCENDIILOR. Sa 
știe că incendiile Izbucnite la 
depozitele sau cisternele de ben
zină. spirt, acetonă nu pot fl 
stinse cu ajutorul apel. O meto
dă ingenioasă pentru stingerea 
acestui gen de incendii a fost

propusă de specialiști din Har
kov. Este vorba de acidul car
bonic lichid depozitat la oresiune 
înaltă în cisterne speciale la o 
temperatură de minus 40 de gra
de. Atunci cind este îndreptat 
asupra tncendiului. el formea
ză un „nor" gros de aerosoli care 
atinge orice flacără coborind 
brusc temperatura. Noua meto
dă de stingere a Incendiilor a 
fost experimentată cu succes do- 
vedindu-se eficientă și economi
coasă : pentru stingerea unei 
cisterne cu 40 de metri cubi de 
spirt au fost, suficiente 30 de kg 
de acid carbonic.

• VIRUȘII HEPATITEI 
CEDEAZĂ TERENUL. 0 
primă victorie împotriva hepa
titei a constituit-o descoperirea, 
tn deceniul trecut, a așa-numi-

tei „antigene australiene" în sih- 
geie celor atinși de această boală 
a ficatului. în prezent se știe că 
hepatita poate ti provocată de 
trei tipuri diferite de viruși din
tre care primele două tipuri — 
A $i B au fost identificate. Cel 
de-al treilea tin — C n-a putut 
fi incă izolat deși existenta lui 
a fost dovedită. Deosebirea exis
tentă intre hepatita B și hepati
ta A a fost stabilită de către oa
menii de știință abia în anii din 
urmă. Dacă hepatita A este o 
boaiti relativ mai ușoară, hepa
tita B este mult mal grea, la 
unii bolnavi' puțind deveni cro
nică și duce la ciroză. Cu atît 
mal prețioasă este realizarea ob
ținută tn laboratoarele unei fir
me farmaceutice americane — 
un vaccin împotriva hepatitei B 
verificat cu succes de către cen

tre de cercetare din alte cîteva 
țări.
• GOANĂ DUPĂ 

DIAMANTE. In Australia de 
vest a început o veritabilă 
„goană după diamante", in 
urma difuzării știrii privind des
coperirea unor importante zăcă
minte de pietre prețioase. Din 
rezervele descoperite, la fiecare 
tonă de minereu prelucrat s-au 
obținut aproximativ 3 carate de 
diamante, adică de 4—5 ori mai 
mult decît produce cel mai bo
gat zăcăminl din Botswana. Alți 
specialiști consideră ci deo
camdată este prematur să se 
facă pronosticuri prea optimiste, 
întrucit primele cantități de dia
mante din noile zăcăminte aus
traliene au putut fi folosite nu
mai în scopuri industriale.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O N U.

> NECESARE EFORTURI PENTRU REALIZAREA 
UNEI AUTENTICE SECURITĂȚI INTERNATI0NA1E" 

» »

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Comitetul-pentru probleme po
litice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a examinat modul 
de aplicare a Declarației cu privire la intărirea securității interna
ționale — adoptată in 1970, printre coautori aflindu-se și România.

Prezențind aprecierile tării noastre 
cu privire la evoluția complexă și 
contradictorie a situației internațio
nale, caracterizată de accentuarea 
gravă a încordării și amplificarea 
fără precedent a cursei înarmărilor, 
reprezentantul român a evidențiat 
că în aceste condiții este nu numai 
firesc, ci și necesar ca și în cadrul 
O.N.U. statele membre să depună 
eforturi pentru realizarea unei secu
rități internaționale autentice, a unui 
climat politic în care fiecare popor 
să se simtă la adăpost de orice act 
de agresiune, de forță sau de ame
nințare cu forța, de ingerință în tre
burile sale interne și să se poată 
concentra nestingherit asupra pro
blemelor dezvoltării economice și 
sociale. Așa cum sublinia, recent, 
președintele Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, 
„nu există decit o singură alterna
tivă la politica de forță și război, și 
anume : colaborarea, destinderea, re
nunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța, soluționarea problemelor 
litigioase numai pe calea tratative
lor politice".

Delegația română a relevat însem
nătatea procesului de întărire a prin
cipiului reglementării prin mijloace 

pașnice a diferendelor, declanșat în 
cadrul Adunării Generale a O.N.U. 
din inițiativa României. Reprezen
tantul român a exprimat înalta apre
ciere pentru inițiativa Iugoslaviei și 
altor țări nealiniate vizînd elabo
rarea unei declarații a Adunării Ge
nerale a O.N.U. referitoare la princi
piul neamestecului și neintervenției. 
Delegația română a prezentat apoi o 
serie de considerații legate de con
ținutul unei asemenea declarații, 
astfel încît aceasta să contribuie la 
afirmarea și respectarea universală a 
principiului neamestecului și neinter
venției, la abandonarea unor menta
lități și concepte politice, cum este 
conceptul imperialist al „sferelor de 
influență".

Eforturile pentru întărirea secu
rității internaționale — a arătat vor
bitorul — trebuie să situeze la loc 
de frunte necesitatea unor măsuri 
hotărîte de oprire a cursei înarmări
lor și de trecere la o politică de de
zarmare efectivă, de creare a condi
țiilor necesare desființării concomi
tent a blocurilor militare și. de ase
menea, de asigurare a lichidării 
rapide și definitive a vestigiilor co
lonialismului, precum și a eliminării 
subdezvoltării și instaurării noii 
ordini economice internaționale.

Reuniunea general-europeană de la Madrid

! România se pronunță pentru noi măsuri 
i in sprijinul extinderii cooperării economice

MADRID 5 (Agerpres). — Trimi
sul Agerpres. Nicolae Chilie, trans
mite : Grupul de lucru care dezbate 
cooperarea în domeniile economiei, 
științei, tehnicii și mediului încon
jurător procedează în continuare la 
trecerea in revistă a rezultatelor 
obținute in ultimii ani în dezvol
tarea colaborării bi și multilaterale 
intre statele participante, precum și 
la relevarea unor dificultăți și ob
stacole care trebuie să fie depășite 
pentru a deschide cimp liber unei 
conlucrări fructuoase, egale și re
ciproc avantajoase, fără nici un fel 
de bariere artificiale și discriminări.

Luînd cuvintul în dezbaterile asu
pra acestor probleme, reprezentantul 
României a insistat asupra faptului 
că țările participante, cu toate pro
gresele obținute, dispun încă de 
multe și ample posibilități ce se cer 
valorificate pentru convenirea de 
noi măsuri care să corespundă po
tențialului lor economic, științific și 
tehnic, sâ contribuie la asigurarea 
progresului economic și social al fie
cărei ■ țări, in special al celor mai 
puțin dezvoltate.

Vorbitorul a evocat evoluția ascen
dentă în ultimii ani a comerțului 
exterior al țării noastre cu celelalte 
state participante la C.S.C.E.. posi
bilitățile de dezvoltare ale acestuia 

în următorii 5 ani conform obiecti
velor planului cincinal 1931—1985, in
sisted asupra, faptului că rezultatele 
obținute demonstrează creșterea con
tinuă a potențialului economic al 
României, participarea ei tot mai ac
tivă la schimbul de bunuri mate
riale intre națiuni.

Menționind faptul că unele pro
duse românești au beneficiat de. sis
temul de preferințe acordat de țările 
puternic dezvoltate, reprezentantul 
țării noastre a subliniat că aceste 
state trebuie să adopte măsuri supli
mentare pentru ca o gamă tot mai 
largă de produse, in primul rind cele 
ale industriei constructoare de ma
șini, să se bucure de regimul prefe
rențial. evidențiind, totodată, că se 
impune adoptarea de măsuri pentru 
eliminarea obstacolelor netarifare, a 
restricțiilor care mai persistă in ca
lea dezvoltării unni comerț liber, 
neîngrădit.

în încheiere, vorbitorul s-a referit 
la răspunderea pe care o are reu
niunea de la Madrid de a examina 
și adopta noi măsuri și acțitwii pen
tru impulsionarea cooperării între 
statele participante în aceste do
menii, apreciind că aceasta repre
zintă o componentă și o dimensiune 
esențială a edificării securității pe 
continentul european.

Vizita delegației
de activiști ai P.C.R. 

în R.D. Germană
BERLIN 5 (Agerpres). — O dele

gație de activiști ai P.C.R. condusă 
de Ștefan Croitoru, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice si 
Sociale, a efectuat o vizită de schimb 

■ de experiență in R. D. Germană pri
vind activitatea organelor si organi
zațiilor de partid din industria con
structoare de mașini.

Delegația a purtat convorbiri Ia 
C.C. al P.S.U.G., la Ministerul Con
strucției de Mașini-Unelte. a vizitat 
obiective economice din regiunile 
Karl Marx-Stadt și Dresda. Delega
ția a fost primită de Gunter Mittag, 
membru al Biroului Politic, secretat 
al C.C. al P.S.U.G.

Intensă activitate la bordul 
complexului spațial sovietic

• MOSCOVA 5 (Agerpres). — În cea 
de-a opta zi de zbor la bordul com-

i plexului spațial „Saliut-6"—„Soiuz 
I T-3“ — „Progres-11", cosmonauții 

sovietici Leonid Kizim, Oleg Maka
rov și Ghennadi Strekalov au conti
nuat lucrările legate de întreținerea 
și repararea sistemelor de bord. Cu 
ajutorul instrumentelor existente la 
bordul complexului a fost demontat 
parțial blocul electronic al sistemului 
telemetrie, înlocuindu-se unele ele
mente componente. Specialiștii apre
ciază că operațiunile de refacere a 
sistemului telemetrie au fost execu
tate integral.

Comunicatul plenarei C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 5 (Agerpres). - În 

comunicatul plenarei C.C. al P.M.S.U., 
dat publicității la Budapesta, se ara
tă că proiectul directivelor pentru 
planul economiei naționale și .al. bu
getului de stat al R. P. Ungare pe 
1981 are in vedere continuarea dez
voltării echilibrate a econorrtiei na
ționale. menținerea nivelului de trai 
stabilit și creșterea bunăstării po
porului. Pentru înfăptuirea planului, 
se subliniază necesitatea creșterii 
mal accentuate a eficientei produc
ției. transformării structurii ei si 
creșterii competitivității ei interna
ționale. Planul economiei naționale 
pentru anul viitor prevede o creș
tere a producției industriale cu 3—3,5 
la sută, a producției agricole cu 3 la 
sută, a venitului national cu 2—2,5 la 
sută și a veniturilor reale pe locui
tor cu 1 la sută.

Lucrările plenarei C.C. al U.C.L
BELGRAD 5 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, care a dezbătut 
tema „Aspecte politico-ideologice ale 
dezvoltării social-economice a Iugo
slaviei în perioada 1981—1985“ și a 
stabilit sarcinile ce revin in acest 
sens Uniunii Comuniștilor si celor
lalte organizații socialiste.

Agenția Taniug relatează că la ple
nară s-a pus un accent puternic asu
pra transpunerii consecvente în viață 
a politicii de stabilizare economică 
— pivot al politicii de dezvoltare a 
țării în următorii cinci ani. îri pe
rioada 1981—1985. informează agen

Documentul. transmite agenția 
M.T.I., stipulează necesitatea crește
rii. cantitative și calitative în indus
trie. care să servească sporirii renta
bilității exportului și îmbinării ra
ționale a importului cu producti i. 
autohtonă. în agricultură trebuie să 
se depună eforturi pentru creștere i 
recoltelor medii la hectar și pentru 
dezvoltarea continuă a zootehnie.. 
Comunicatul arată, totodată, că cele 
182 miliarde forinți care se aloca 
pentru investițiile in sectorul socia
list trebuie canalizate spre termi
narea obiectivelor aflate în șantier. 
Se preconizează, de asemenea, ca. în 
paralel cu menținerea ocupării inte
grale a forței de muncă. 6ă se acțio
neze pentru folosirea eficientă a 
acesteia.

ția citată. Iugoslavia urmează să 
realizeze o rată de creștere econo 
mică mai moderată, dar urmează să 
fie asigurate condiții mai stabil-- 
pentru o activitate economică mai 
eficientă. Comitetul Central al U.C.L, 
relevă Taniug, a chemat pe membrii 
de partid, oamenii muncii să dez
volte „cultul muncii" si nu „cultul 
consumului", munca fiind criteriul 
de bază de apreciere în societatea 
iugoslavă. în cursul dezbaterilor a 
fost subliniată necesitatea sporirii 
veniturilor de devize străine ale tării 
în vederea reducerii deficitului ba
lanței de plăți și participării mai in
tense a Iugoslaviei la diviziunea in
ternațională a muncii.

Adoptarea proiectului de rezoluție inițiat de țara noastră 
privind „Dreptul la educație"

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). «— Comitetul pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat, prin consens, proiectul de rezoluție propus de România, intitulat 
„DREPTUL LA EDUCAȚIE". La acest proiect s-au asociat, în calitate 
de coautori, 44 de state reprezentând toate zonele geografice ale lumii.

Prin prevederile sale, documentul 
adoptat dă expresie concepției 
profund umaniste care călăuzește 
acțiunea României în sfera promo
vării și ocrotirii drepturilor funda
mentale ale omului și pune în lu
mină importanța exercitării drep
tului la educație pentru înflorirea 
jnersona li tații umane. Atît in dezba
terile pe marginea acestei teme, cit 
si cu prilejul adoptării documen
tului. o serie de delegații au făcut 
elogiul inițiativei românești, care 
exprimă, deopotrivă, o concepție 
înaintată și sintetizează o bogată și 
valoroasă experiență in înfăptuirea

pentru toți membrii societății a unui 
drept primordial al omului — drep
tul la educație. Prin documentul pro
pus de țara noastră, Adunarea Gene
rală adresează un apel tuturor state
lor, chemindu-le să adopte măsuri le
gislative și administrative, inclusiv 
garanții pe plan material, în scopul 
asigurării exercitării plenare și uni
versalizării dreptului la educație. 
Toate statele lumii și mai ales țările 
dezvoltate sint chemate să sprijine 
activ eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare în domeniul invățămintu- 
lui și al pregătirii de cadre națio
nale.

Intervalul 1981-1990 a fost proclamat

„Cel de-al doilea deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezarmare"

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat in unanimitate o declarație prin care intervalul 
1981—1990 este proclamat „Cel de-al doilea deceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezarmare". (Primul deceniu consacrat problematicii dezarmării se încheie 
la sfirșitul acestui an). Cele 154 de state membre au aprobați astfel, reco
mandarea Comitetului pentru problemele politice și de securitate.

Premierul Portugaliei 
și-a pierdut viața 

într-un accident de avion
LISABONA 5 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Portugaliei, pre
ședintele Partidului Sociăl-Democrat. 
Francisco Sa Carnelro. șl-a pierdut 
viata intr-un accident de avion, joi 
seara la Lisabona. In accident au 
pierit alte șase persoane, între care 
si ministrul apărării, Adelino Amaro 
da Costa. Funcția de prim-ministru 
va fi asigurată de Diego Freitas do 
.Amaral, viceprim-ministru și minis
tru al afacerilor externe.

Alegerile prezidențiale, programate 
pentru 7 decembrie, vor avea loc la 
data stabilită.

Măsuri de austeritate 
ale guvernului belgian

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Pri
mul ministru belgian. Wilfried Mar
tens, a anunțat că. in pofida obiecții
lor formulate atît de sindicate cit și 
de patronat, va prezenta iii parla
ment programul guvernamental de 
austeritate și de redresare economi
că. El a afirmat că adoptarea aces
tui program de către forul legislativ 
va contribui la ieșirea economiei bel
giene din perioada de recesiune. în 
care se află în prezent. Programul 
guvernamental prevede. între altele, 
măsuri de limitare a creșterii sala
riilor și de reducere a bugetului 
destinat asigurărilor sociale.

gflGENTIILE DE PRESA
- pe scurt

PREȘEDINTELE SENEGALULUI 
A VIZITAT PAVILIONUL ROMA- 

I NIEI LA TIRGUL DE LA DAKAR. 
Președintele Senegalului, Leopold 

' Sedar Senghor, a vizitat pavilionul 
României la Tirgul internațional de 
la Dakar, aflat, anul acesta, la a 

| IV-a ediție. Apreciind produsele 
expuse, președintele Senegalului 

I și-a exprimat satisfacția pentru 
participarea României la actuala 

’ ediție a târgului de la Dakar.
CONFERINȚA CHINO - JAPO- 

I NEZĂ. La Beijing s-a încheiat 
vineri conferința ministerială chino- 

I japoneză, în cursul căreia membri 
ai Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze și ai Cabinetului Japoniei au 

I discutat aspecte ale relațiilor de 
cooperare dintre cele două țări în 
domeniile financiar, economic, ener
getic, agricol și al transporturilor, 

I efectuînd, totodată, un schimb de 
! păreri în probleme internaționale.
] CREȘTEREA NUMĂRULUI DE 

MEMBRI AI P.C. ITALIAN. P.C.
I Italian numără, în prezent. 1 752 000 

membri. în comunicatul Comisiei 
pentru probleme organizatorice se 

| precizează că în anul 1980 efecti
vul partidului a sporit cu 90 000 

I membri.
„DECLARAȚIA DE LA BUENOS 

AIRES". In capitala Argentinei au 
I luat sfirșit lucrările reuniunii mi- 
I nițtrilor de externe din țările bazi

nului La Plata. Participanta au 
I adoptat „Declarația de la Buenos 

Aires", care se pronunță, in esență, 
* pentru intensificarea cooperării din- 
. tre țările din zonă, în ideea valori

ficării mai bune a potențialului 
| socio-economic al regiunii.
( ÎNTREVEDERE LA DAMASC.
| Președintele Siriei, Hafez Al Assad, 

a conferit, la Damasc, cu Yasser 
I Arafat, președintele Comitetului 
I Executiv al Organizației pentru 

Eliberarea Palestinei, informează 
I agenția France Presse, citind agen

ția siriană de presă S.A.N.A. în 
. cursul întrevederii s-a procedat la

o examinare a ultimelor evoluții j 
din lumea arabă și a „măsurilor 
susceptibile să împiedice activită- i 
țile ce aduc prejudicii cauzei’ pa
lestiniene și O.E.P.", precizează • 
sursa citată. .

REUNIUNE O.P.E.C. La Viena j 
s-au Încheiat lucrările Comisiei eco
nomice a Organizației țărilor ex- I 
portatoare de petrol, în cursul că
reia, potrivit agenției U.P.I., au fost 
examinate aspecte ale situației eco- < 
nomice mondiale și perspectivele 
pieței petrolului în anul 1981. Au I 
fost discutate, de asemenea, tendin
țele de evoluție pe termen lung ale 
prețului petrolului și regimul pre- | 
țurilor la aoăst produs practicate în 
cadrul O.P.E.C. |

ACȚIUNI ANTITERORKSTE. După ‘ 
cum informează agenția France . 
Presse, poliția italiană a întreprins 
una din cele mai mari acțiuni I 
antiteroriste din ultimul timp, care 
s-a soldat cu arestarea principalilor 1 
conducători ai grupării extremiste | 
„Prima linea", inclusiv a liderului 
acesteia, Roberto Rosso. Operațiu- i 
nea a permis, totodată, descoperirea I 
unor mari cantități de arme.

MAJORARE DE PREȚURI ÎN I 
SPANIA. Guvernul spaniol a ho- | 
tărit j'oi majorarea prețurilor — 
între 5 și 16,4 lâ sută — la produ- I 
sele petroliere. Creșterile maxime, | 
precizează agenția France Presse, 
vor fi aplicate combustibilului des- i 
tinat încălzitului.

APROAPE JUMĂTATE DIN , 
POPULAȚIA AMERICH LATINE 
TRĂIEȘTE ÎN MIZERIE — se arată | 
într-un raport al Organizației In
ternaționale a Muncii (O.I.M.), ci- I 
tat de Julio Gales, director general | 
adjunct al O.I.M., într-un discurs 
rostit la Cuernavaca, în Mexic. I 
Participind la o reuniune a condu- | 
cerilor sindicatelor feminine din 12 
țări latino-americane, el a arătat 
că în această zonă a lumii sint I 
peste 7 milioane de șomeri.

în apărarea unui drept elementar al omului : DREPTUL LA MUNCĂ!
150 000 de persoane 

au participat zilele 
trecute la Liverpool la 

î o uriașă demonstrație 
- una din cele mai 
mari care au avut loc 
în Marea Briianie după 
cel de-al doilea război 
mondial - împotriva 
creșterii continue a șo
majului.

în luna noiembrie, 
după cum a anunțat 
Departamentul muncii, 
numărul șomerilor a 
crescut în Marea Bri- 
tanie cu peste 100 000, 
atingînd astfel cifra 
de 2175 704, ceea ce 
reprezintă cel mai înalt 
nivel atins în ultimele 
cinci decenii. Repre
zentanți ai oamenilor 
muncii din diferite 
colțuri ale țării au ve
nit în marele port Li
verpool, unul din cen
trele grav lovite de șo
maj; pentru a-șl expri
ma hotărîrea — subli
niată pe numeroase 
pancarte purtate de 
demonstranți - de a 
lupta pentru apărarea 
unuia din cele mai e- 
lementare drepturi ale 
ființei umane - drep
tul la muncă.

Toți cei care au luat 
cuvîntul la această 
mare demonstrație au 
cerut măsuri pentru 
garantarea ocupării 
forței de muncă, redu
cerea cheltuielilor mili
tare și folosirea fon
durilor economisite în 
acest fel pentru re
dresarea economiei, 
pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale 

■ celor ce muncesc.

PE MARGINEA 
SESIUNII ADUNĂRII - 
GENERALE A O.N.U. ,

NOILE INITIATIVE ALE ROMÂNIEI IN PROBLEMA DEZARMĂRII 
- expresie a consecvenței eforturilor pentru înfăptuirea marelui deziderat al umanității

în labirintul negocierilor ce se des
fășoară în diverse foruri, regionale 
și internaționale, in domeniul dezar
mării, sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. s-a finalizat in nu mai pu
tu de 43 de rezoluții. Este și aceasta 
o reflectare a preocupării la scară 
mondială fată de proporțiile ne care 
le-a căpătat competiția înarmărilor 
—■ cu alit mai mult cu cit ascensiu
nea curbei cheltuielilor militare sere 
cote de neimaginat vreodată — 500 
miliarde dolari în acest an — a 
coincis cu o creștere pină spre „zona 
critică" a tensiunilor politice. Si este 
cit se poate de semnificativ că cea 
mai mare parte a rezoluțiilor foru
lui universal al națiunilor au fost 
adoptate prin consens, ceea ce ilus
trează faptul că chiar șl statele an
gajate intens în această cursă au 
reticențe și rețineri de a apărea, in 
fața opiniei publice, ca potrivnice, 
din principiu, dezarmării.

Desigur, numărul mare al rezolu
țiilor, in sine, nu constituie și o ga
ranție a eficientei. De-a lungul ani
lor au fost adoptate sute de docu
mente — la O.N.U. și in alte foruri 
internaționale. — în problemele de
zarmării. fără ca prin aceasta să fi 
fost stăvilită cursa Înarmărilor. Ca 
șă nu mai vorbim de faptul că arse
nalele militare nu s-au micșorat 
in acest timp cu nici un tun. cu 
nici un avion sau rachetă, că dim
potrivă, au crescut, iar competiția 
•s-a accelerat. Atît pe „orizontală", 
prin sporirea cantitativă a armelor 
si armamentelor, cit și pe ..verti
cală", prin perfectionarea calitativă 
a mijloacelor de distrugere. Iată de 
ce in fata Națiunilor Unite, > ca cel 
mai larg și reprezentativ for inter
național, reunind cvasitotalitatea 
.statelor lumii, s-a impus drept o ce
rință de cea mai mare stringență de 
a lua in dezbatere măsuri parțiale 
menite să deschidă calea spre dezar
mare și susceptibile să întrunească 
consensul statelor membre, deci să 
determine angajarea lor în îndepli
nirea obligațiilor asumate.

în acest sens, se impune relevat 
largul ecou de care s-au bucurat la 
actuala sesiune două rezoluții ini
țiate de România : prima dintre ele 

se referă la înghețarea șî reducerea 
bugetelor militare, iar cea de-a doua 
la consecințele economice și sociale 
.ale cursei înarmărilor.

Este bine știut că, in mod stator
nic. România socialistă, președintele 
Nicolae Ceausescu au pus in atentia 
comunității internaționale primej
diile uriașe pe care le comportă 
pentru toate popoarele, pentru însăși 
existenta civilizației umane conti
nuarea neînfrinată a cursei înarmă
rilor, acumularea armamentelor nu
cleare și clasice. Totodată, creșterea 
necontenită a cheltuielilor pentru
înarmare reprezintă o povară de 
nesuportat pe umerii popoarelor,
constituie un factor de frînare a
dezvoltării economico-sociale a tu
turor statelor, indiferent de mări
me. de orinduire și grad de dezvol
tare. agravează fenomenele de criză 
din economia mondială. în repetate 
rinduri. România, președintele ei 
au chemat și cheamă insistent sta
tele și popoarele lumii să spună un 
NU ! hotărit cursei inarmărilor. să 
acționeze pentru reducerea bugetelor 
militare, pentru ca fondurile elibe
rate să fie destinate ridicării ni
velului general de viată șl civiliza
ție, lichidării subdezvoltării, sără
ciei. foametei șî mizeriei de ne în
tinse zone ale globului.

în spiritul acestei poziții princi
piale. profund umaniste, Romania 
s-a pronunțat și a propus „Înghe
țarea" și diminuarea treptată a bu
getelor militare, ca una din verigile 
principale care pot pune in mișcare 
procesul dezarmării. Ceea ce a con
ferit tărie morală acestei propuneri 
— devenită rezoluție a O.N.U. — este 
faptul că inițiativa aparține unei 
țări care ea însăși oferă un exem
plu demn de urmat în această direc
ție. Se știe că partidul și statul nos
tru au adoptat hotărîrea de a re
duce pe anul 1980 cheltuielile mili
tare cu circa 2 miliarde lei, realocind 
fondurile economisite pentru ridi
carea nivelului de trai al ponorului. 
Hotărîrea succede altor măsuri simi
lare, respectiv reducerea cheltuielilor 
militare din bugetele anilor 1979 și 
1980 în vederea sporirii alocațiilor 
pentru copii — toate acestea ilus- 

trînd perseverenta cu care țara 
noastră urmărește să stimuleze preo
cuparea generală pentru reducerea 
cheltuielilor militare, să accentueze 
curentul în vederea opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la dezar
mare.

Apare cit se poate de semnificativ 
faptul că proiectului de rezoluție ini
țiat de România i s-au alăturat in 
calitate de coautoare alte nouă state 
din diferite regiuni ale lumii, fiind 
apoi adoptat prin consens general. 
Pornind de Ia ideea. susținută per
manent de tara noastră, că un echi
libru militar real poate si trebuie 
obținut nu prin sporirea înarmărilor, 
ci prin diminuarea lor. rezoluția 
subliniază că este posibil să se trea
că Ia reducerea bugetelor privind 
forțele armate fără a se modifica 
echilibrul militar în detrimentul 
securității vreunui stat sau altul, 
în acest spirit, rezoluția adresează 
un apel tuturor statelor. în primul 
rind, celor mai puternic înarmate, de 
a manifeste, autoretinere în stabi
lirea cheltuielilor pentru înarmări 
pină Ia încheierea unor acorduri de 
înghețare și reducere a bugetelor 
militare, subliniind însemnătatea pe

Permanentă „sabie 
deasupra 

• Puterea explozivă a armelor nucleare strategice și 
tactice este apreciată la 60 000 000 kilotone, față de 20 de 
kilotone cite avea bomba de la Hiroșima - ceea ce revin 
cite 15 tone de exploziv convențional pentru fiecare locuitor 
al Terrei.

© Arsenalele nucleare ale Europei totalizează aproxi
mativ 50 000 000 kilotone, ceea ce înseamnă că fiecare locuitor 
al continentului poate fi ucis de 114 000 de ori !

® Pe teritoriul continentului nostru există la ora actuală 
aproape 75 000 de tancuri și 24 000 de avioane de luptă, iar 
în rada porturilor europene 4 500 nave de război.

care o au măsurile unilaterale în 
această direcție.

Consensul realizat asupra rezolu
ției inițiate de România capătă o 
importantă deosebită in condițiile 
actuale, marcate de persistenta în
cordării pe plan international, ea 
reliefînd o dată mai mult urgenta cu 
care se impune intensificarea efor
turilor statelor pentru a se ajunge la 
acorduri în vederea reducerii cursei 
inarmărilor și trecerii la dezarmare. 
Practic, este vorba de respingerea 
concepției prin care apariția unor 
focare de conflict sau. fenomene de 
încordare poate fi considerată ca jus
tificare pentru înarmări, ca moti
vare pentru eforturi în această pri
vință. Dimpotrivă, este o realitate 
că tocmai în asemenea condiții în
făptuirea unor pași, chiar mici, pe 
calea efectivă a dezarmării poate 
aduce substanțiale contribuții la 
micșorarea încordării, la diminuarea 
pericolelor.

Rezoluția adoptată tn aceste zile 
privind consecințele economice, și so
ciale ale cursei înarmărilor se înscrie 
pe linia preocupării constante a tării 
noastre de a acționa pentru ca toate 
popoarele, cercurile cele mai largi 

a lui Damocles"
omenirii

ale opiniei publice să fie informate 
asupra implicațiilor profunde ale 
acestei competiții absurde, a efecte
lor ei atît de grave pentru cauza 
păcii și securității internaționale, cit 
și a condițiilor de trai ale omenirii. 
După cum se știe. încă în 1972, tot 
din inițiativa țării noastre, a fost 
elaborat un prim raport asupra con
secințelor cursei inarmărilor. reac
tualizat în 1977. Cu atît mal acută 
apare cerința reliefării dimensiuni
lor și efectelor cursei înarmărilor 
acum cînd. paralel cu creșterea con
tinuă a cheltuielilor militare, se ac
centuează fenomenele de criză econo
mică, financiară, a materiilor prime 
și energiei. Fără îndoială că în în
făptuirea dezarmării o însemnătate 
hotăritoare are acțiunea maselor ce
lor mai largi, a forțelor sociale pro
gresiste. vital interesate în oprirea 
spiralei înarmărilor. Tocmai cunos- 
cînd exact cit de profund este afec
tată viata lor. popoarele pot si tre
buie să determine adoptarea de mă
suri concrete, in direcția micșorării 
și eliminării primejdiilor generate 
de cursa înarmărilor, realizării de 
pași efectivi spre dezarmare.

De o largă apreciere în cadrul se
siunii O.N.U. s-a. bucurat. partici
parea activă a României la ansam
blul negocierilor in problemele de
zarmării. Ilustrativ pentru dinamis
mul activității sale este si faptul că 
România se numără printre coauto
rii ai altor 15 rezoluții de maximă 
urgență pentru oprirea cursei inar
mărilor, cum sint cele privind : ne- 
folosirea armelor nucleare, nego
cierea asupra dezarmării nucleare 
sub toate aspectele, interzicerea unor 
noi arme și sisteme de arme de dis
trugere in masă, neamplasarea de 
arme nucleare ne teritoriile unde 
acestea nu există în prezent, interzi
cerea producției de materiale fisio
nabile in scopuri militare etc.

Consemnind această bogată activi
tate pusă în slujba nobilei cauze a 
dezarmării, se cuvine evidențiată 
totodată înalta apreciere de care se 
bucură inițiativele României, poziții
le sale realiste și constructive. O 
profundă semnificație are în acest 
sens alegerea tării noastre ca mem-

Uriașă risipă de resurse umane
© Peste 25 milioane de oameni sint înrolați în forțele 

armate regulate din întreaga lume.
® Forțele paramilitare și cele de rezervă reprezintă 

50 milioane de oameni.
® In serviciile cu profil militar, in cercetarea și producția 

de arme și în activități adiacente sint cuprinși peste 100 de 
milioane de angajați civili.

Povară de nesuportat
® Totalul cheltuielilor militare atinge în acest an circa 

500 de miliarde de dolari, adică peste un milion de dolari 
pe minut.

® Această sumă echivalează cu aproape de trei ori 
cheltuielile mondiale pentru sănătate și educație, reprezentînd, 
totodată, sporul economiei mondiale pe 3-4 ani.

• Cu numai 2 la sută din cheltuielile militare, adică cu 
10 miliarde de dolari, s-ar putea asigura lichidarea analfabe
tismului in lume (1,5 miliarde), lansarea unor vaste programe 
de hrană pentru copii (4 miliarde), asistența necesară pentru 
modernizarea și sporirea eficacității agriculturii în țările lumii 
a treia (3,5 miliarde), eradicarea unor boli infecțioase 
(1 miliard).

© Cu mai puțin de a 20-a parte din volumul cheltuielilor 
militare s-ar putea asigura nevoile de apă potabilă ale întregii 
populații a globului (actualmente 2 miliarde de oameni nu au 
acces la surse de apă potabilă).

bră In comitetul însărcinat cn pre
gătirea sesiunii extraordinare a 
O.N.U. din 1982. consacrată dezar
mării.

Sesiune care trebuie să se con
stituie, după cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. intr-un prilei de 
mobilizare și activizare a forțelor 

politice celor mal largi pentru a im
pune trecerea la măsuri concrete în 
direcția dezarmării, in numele telu
lui nobil al făuririi unei lumi fără 
arme și fără războaie, al păcii si 
progresului general.
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REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: Cod 71 34L București Plata Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții, tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P, O. BOX 136—137 telex; 11226. București, str, 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEU m360 > -• . : .,

»■


