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MUNCA NOAȘȚRĂ-KVORUL BUNĂȘȚĂRUNOAȘȚRE

Progresul, civilizația,
o viată
mai bună 9
rațiunile necontenitei bătălii
pentru productivitate înaltă
I

Viata noastră de fiecare zi, înțe
leasă in multiplele ei fațete, con
stituie, fără îndoială, dovada cea
mai concludentă că in anii con’ atracției socialiste, cu deosebire in
ultimul deceniu și jumătate, au
fost obținute realizări — cum
preciza nu de mult secretarul ge
neral al partidului — „cu ade
vărat istorice în ridicarea bu
năstării generale a poporului".
Cifrele au o mare forță de suges
tie. dar deseori ele
nu pot spune totul despre amploarea unui fenomen,
despre
profunzimea schimbărilor.
mai ales cînd este
vorba de „nivelul
de trai". Oricine
poate constata pri
vind în jur că. in
numai cîteva de
cenii de construc
ție socialistă, a dis
părut pentru tot
deauna din peisa
jul social al Româ
niei imaginea omului prost hră
nit. prost îmbră
cat. subminat de
boli, cu o brumă
de carte, lucrind in
ateliere insalubre
sau apăsind din
greu pe coarnele
plugului tras de
boi. Astăzi, po
porul român se În
fățișează lumii ca
un popor viguros;
cu un nivel de in
struire dintre cele
mai înaintate, ținzind spre generali
zarea învătămîntului liceal, un popor
capabil să minuiască mijloace teh
nice perfecționate,
să creeze produse
de mare complexi
tate tehnică, apte
să ne reprezinte
cu cinste in rela
țiile economice cu
alte popoare ale lumii.
reconstruirea din temelii a
șelor și satelor țării s-ai
neralizat elementele de viață modernă, civilizată. Dar cîte alte fapte
revelatoare nu ne sint la indemină
pentru a proba marele salt înre
gistrat în condiția materială și de
viață a poporului nostru !
Acum, la încheierea cincinalului,
care a marcat cele mai mari pro
grese în ridicarea nivelului de trai
ai poporului din întreaga istorie a
construcției socialiste in'România,
partidul nostru deschide in fata na
țiunii o nouă etapă de creștere a
bunăstării sale materiale si spiri
tuale.
Ca Întotdeauna, și de astă dată
secretarul general al partidului a
subliniat că este de neconceput creș
terea bunăstării în afara dezvoltării
forțelor de producție, sporirii bogă-

ției naționale, a venitului național.
Succesiunea cincinalelor reflectă
întru totul, legătura dintre progresul
multilateral al economiei naționale
și evoluția mereu ascendentă a ni
velului de trai. Fiecare pas făcut
înainte in direcția creșterii venitu
lui național a însemnat implicit și
un pas înainte în riaicare'a bună
stării noastre. Astfel, unei creșteri
de circa 15 ori a venitului național
in perioada 1951—1980 îi corespun

de o majorare a retribuției medii
nete lunare de 6,7 ori, adică de la
337 lei la 2 256 lei. în aceeași pe
rioadă, veniturile obținute de popu
lație din fondurile sociale de con
sum (pe un locuitor) au sporit de
17 ori, de la 215 lei la 3 666 lei.
Desigur, avuția unei națiuni poate
spori pe diverse căi, mergînd de la
cele mai oneste, întemeiate pe mun
că, pină la rapt și exploatarea altor
popoare, așa cum dealtfel s-au pe
trecut lucrurile într-o perioadă nu
prea îndepărtată a istoriei umanită
ții și cum, din păcate, pe alocuri se
mai petrec și astăzi in diferite zone
ale lumii. In ce privește poporul
nostru, elementul primordial, vital
l-a constituit întotdeauna muncă și
numai munca noastră fără preget,
mereu mai eficientă.
Rodnicia muncii este exprimată
sintetic prin evoluția productivîtă-

ții muncii. Este o lege a dezvoltării
sănătoase a oricărei economii că
între veniturile oamenilor muncii
și productivitate trebuie să existe o
strînsă corelare ; numai creșterea
mai rapidă a productivității muncii
în raport cu retribuția medie poate
asigura temelia trainică pentru un
progres continuu al nivelului de trai,
Dacă ar fi să descifrăm chiar si
numai sumar
_ _ ___
mecanismul
____ _ _____
acestei
corelații, se cuvine subliniat faptul
că ridicarea pro
ductivității muncii,
asigurind creșterea
cantității de bu
nuri produse într-o
unitate de timp,
determină reduce
rea cheltuielilor de
retribuție pe unita
te de produs. în
vreme ce majora
rea
retribuțiilor
acționează în sens
contrar, adică spo
rește ponderea acestor cheltuieli pe
produs. Drept ur
mare. creșterea mai
rapidă a producti
vității muncii fată
de retribuția me
die este de natură
nu numai să anihileze maj orarea
cheltuielilor de re
tribuție pe unita
tea de produs, ci
chiar să diminueze
costurile de pro
ducție in ansam
blul lor. Să presu
punem că o între
prindere cu 2 000
de lucrători are da
toria să realizeze
4 000 tone de pro
duse, pentru care
i-a fost prevăzut
un fond de retri
buție totalizînd 5
milioane de lei.
Avem în vedere
că. pentru fiecare
tonă de produs.
cota de beneficii
este de 100 lei. In
condițule In care productivitatea
muncii sporește cu 10 la sută,
același efectiv de lucrători va
produce 4 400 tone produse. In
aceeași perioadă, fondul de retribu
ție crește cu 5 la sută, adică de la
5 milioane la 5 250 000 lei. Deci re
tribuția medie pe lucrător va spori
de Ia 2 500 lei la 2 625 lei. Fondul
de retribuție majorat s-a plătit insă
pentru 4 400 tone produse, ceea ce
face ca cheltuielile aferente remu
nerației să scadă de la 1 250 la. circa
1 190 lei pe tona de produs. Cei
aproape 60 lei economisiți la fie
care tonă de produse contribuie la
majorarea volumului de acumulări
al societății. Astfel întreprinderea
va fi în măsură să verse lă buget
160 lei pentru fiecare tonă de nro-
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AU ÎNDEPLINIT
PLANUL LA EXPORT
COLECTIVUL COMBINATU
LUI DE PRELUCRARE A LEM
NULUI DIN SIGHETU MARMAȚIEI a încheiat perioada ce
lor 11 luni din acest an cu o de
pășire de plan la export de aproape 3,2 milioane lei valută.
Printre măsurile pe seama căro
ra s-a obținut acest succes se
numără cele privind profilarea
pe export a fabricației de mo
bilă de artă, realizarea unor
fluxuri tehnologice
distincte
pentru diverși parteneri, creindu-se posibilitatea concentră
rii și lotizării reperelor pentru
producția de export. Acestea, ca
și îmbunătățirea aprovizionării
au creat condiții pentru crește
rea calității mobilei și onorarea
cu promptitudine a contractelor.
(Gh. Susa).
ÎNTREPRINDEREA
META
LURGICA DIN BACĂU. De la
întreprinderea metalurgică din
Bacău a fost expediat ieri,
la export, un nou lot de armă
turi industriale din fontă. Pină
la această dată, au fost livrate
partenerilor externi din U.k.S.S.,
R.D. Germană, Polonia, Siria și
din alte 10 țâri, peste prevederi,
produse în valoare de 6 milioane
lei valută. Prin măsurile tehnico-organizatorice luate în ul
tima vreme, au fost asigurate
condiții ca pînă la 20 decembrie
să fie expediate partenerilor de
peste hotare toate produsele pre
văzute în planul de export ’ pe
acest an. Conducerea unității se
preocupă în același timp de asi
gurarea desfacerii producției din
1981, cînd planul la export pre
vede o creștere cu 15 la sută
față de anul în curs. Pînă la
această dată au fost încheiate
contracte pentru întreaga pro
ducție ce va fi realizată în pri
mul semestru al anului viitor.
(Gh. Baltă).

împlinirea unui secol de la înființarea Rafinăriei
Ploiești îmi oferă plăcutul prilej de a- vă adresa dum
neavoastră, muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din
această unitate de frunte a industriei românești, un
cald salut tovărășesc, in numele Comitetului Central
al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului,
precum și al meu personal.
Doresc, de asemenea, să vă adresez calde felici
tări pentru înalta distincție conferită rafinăriei —
Ordinul „Steaua Republicii'* clasa I — pentru contri
buția adusă la opera de construcție socialistă in
patria noastră.
Această aniversare constituie un prilej de a trece in
revistă trecutul de muncă și de luptă eroică al acestui
colectiv de frunte al clasei noastre muncitoare. Nu
putem să nu evocăm, la acest centenar, tradițiile revo
luționare ale petroliștilor ploieșteni, care, în anii grei
ai regimului burghezo-moșieresc, s-au ridicat cu dîrzenie și neînfricare la luptă împotriva exploatării și
asupririi, pentru o viață liberă și demnă, înscriind
minunate pagini de eroism în marile bătălii revolu
ționare din ianuarie-februarie 1933. Urmind cu adîncă
încredere Partidul Comunist Român — care a avut în
totdeauna aici o organizație puternică — muncitorii
rafinăriei au participat activ, în zilele insurecției din
August 1944, la apărarea întreprinderii împotriva tru
pelor hitleriste, iar apoi, după eliberarea țării, au
muncit cu dăruire și au făcut mari sacrificii pentru
a ridica uzina din ruine, pentru a contribui — împreu
nă cu întreaga noastră clasă muncitoare, cu întregul
popor — la munca de reconstrucție a economiei, de
democratizare a țării, la victoria revoluției și con
strucției socialiste în România.
Aplicînd ferm politica partidului, muncind cu elan și
abnegație, colectivul Rafinăriei Ploiești a asigurat în
anii edificării noii orînduiri o puternică dezvoltare și
modernizare a întreprinderii, aducîndu-și contribuția
activă la valorificarea cu rezultate tot mai bune a uneia
dintre cele mai importante resurse ale țării — petrolul.
Realizările deosebite obținute in toți acești ani au adus
colectivului de aici satisfacția cuceririi de 13 ori a
steagului de unitate fruntașă pe ramură, precum și
decernarea de 4 ori a înaltei distincții a Republicii
Socialiste România — „Ordinul Muncii". îndeplinirea.

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii
Socialiste România" clasa I Rafinăriei Ploiești
Pentru contribuția adusă la dezvoltarea și modernizarea
industriei chimice și participarea activă a colectivului de
oameni al muncii de la Rafinăria Ploiești la opera de
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în
patria noastră,

Președintele Republicii Socialiste România

Știința și imperativul
perfecționării

(Continuare în pag. a II-a)
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ÎN ACTUALUL CINCINAL
IN JUDEȚUL ARGEȘ : 150 de noi

ÎN JUDEȚUL IAȘI : Locuințe noi

obiective industriale

cît pentru un oraș cu peste 100 000
de locuitori

în actualul cincinal, in județul Argeș au fost alocate
investiții de 26,2 miliarde lei : din acestea, 80 la sută
au fost destinate dezvoltării și modernizării industriei,
îndeosebi a ramurilor sale de bază — petrochimia,
construcția de mașini, energia electrică. La 150 se
ridică numărul obiectivelor industriale puse în pro
ducție in actualul cincinal. între acestea se numără
instalațiile de normal-parafină pentru proteine si dimetiltereftalat de pe platforma petrochimică Pitești,
întreprinderea de scule, dispozitive și verificatoare
din Costești, zăcăminte noi de cărbune la întreprinderea
minieră Cimpulung, o fabrică de matrițe pentru au
tomobile la întreprinderea de autoturisme ARO din
Cimpulung etc. Toate sint unități moderne, dotate cu
utilaje de înalt randament, care sporesc simțitor po
tențialul productiv al județului. (Gh. Cîrstea).

Constructorii de locuințe din județul Iași au inserts în
bilanțul realizărilor din acest an un număr de 6100 apartamente construite atit la Iași, Pașcani. Tg. Frumos
și Hirlâu, cît și in cele 5 comune care urmează să de
vină centre urbane. Se mai află în stadiu de finisaj alte
800 apartamente în cartierele Tudor Vladimirescp. 7
Noiembrie. Dacia. Nicolina și Gară din municipiul
Iași și în celelalte orașe din județ. Cu acestea, in cin
cinalul care se încheie, in județul Iași s-au realizat
peste 28 500 apartamente, precum și 10 557 locuri in
cămine pentru nefamiliști. ceea ce reprezintă o zestre
edilitară echivalentă cu a unui oraș cu peste 100 000
locuitori. (Manole Corcaci).

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA HUNEDOARA : însemnate depășiri ia producția neta
De la începutul anului și pină în prezent, colectivul
întreprinderii miniere Hunedoara și-a îndeplinit rit
mic toți indicatorii de plan. Minerii au livrat supli
mentar 922 tone fier minereu marfă, 305 tone minereii
complex, 3 289 tone talc, 135 811 tone dolomită și 2 753
tone bauxită, realizînd peste prevederile de plan o
producție netă în valoare de 20,7 milioane lei.

Aceste realizări sint urmare firească a aplicării con
secvente a noului mecanism economico-financiar. defalcării și urmăririi realizării indicatorului producție
netă la nivelul sectoarelor miniere, reducerii consumu
rilor de materiale, folosirii la capacitate a mașinilor,
utilajelor și forței de muncă, creșterii productivității
muncii în abataje. (Sabin Cerbu).

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de existență a
întreprinderii,
Președintele Republicii Socialiste România
decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii
Socialiste România" clasa I Rafinăriei Ploiești.

NICOLAE CEAUȘESCU

loan ERIIAN

Acționați perseverent, printr-o muncă rațional organizată,
prin promovarea largă a mecanizării și automatizării producției, prin
ridicarea continuă a calificării, printr-o ordine șl disciplină desăvîrșită, pentru creșterea continuă, în ritm înalt a productivității mun
cii ! Pe această cale vă aduceți contribuția la sporirea producției ma
teriale, a eficienței economice, la creșterea avuției naționale - baza
sigură și trainică a ridicării bunăstării întregului popor!

în acest an. încă de la 25 aprilie, a prevederilor actualului cincinal constituie o nouă și importantă reali
zare, ce se înscrie — alături de succesele celorlalte co
lective muncitorești din întreaga țară — in ansamblul
realizărilor pe care întregul nostru popor le obține in
înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială a
țării în perioada 1976—1980, a mărețului Program de
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.
Am convingerea, dragi tovarăși, că bilanțul pe care
îl faceți la această aniversare va constitui pentru or
ganizația de partid, pentru muncitorii, inginerii și
tehnicienii rafinăriei un nou și puternic imbold de a
acționa și mai hotărît — in spiritul frumoaselor tra
diții de muncă și de luptă ale întreprinderii — pentru
îndeplinirea in cele mai bune condiții a importantelor
sarcini ce stau in fața colectivului dumneavoastră.
Sint încredințat că ințelegînd bine marea responsabili
tate ce vă revine in dezvoltarea și buna gospodărire
a resurselor energetice ale țării, în asigurarea progre
sului susținut al intregii economii, veți face totul pen
tru a spori și mai .mult realizările de pină acum, că
veți acționa cu hotărire pentru buna funcționare a
noului mecanism economico-financiar, pentru realiza
rea și depășirea prevederilor planului la" producția fi
zică și netă, pentru creșterea productivității muncii și
ridicarea nivelului calitativ al produselor, reducerea
consumurilor materiale și a costurilor de producție,
pentru creșterea eficienței intregii activități, întărind
și perfecționînd continuu autoconducerea muncitorească
și autogestiunea. Prin realizările voastre veți crea ast
fel o bază temeinică pentru trecerea la îndeplinirea
în cele mai bune condiții a importantelor sarcini ce
revin rafinăriei în anul viitor și pe întregul cincinal
1981—1985 și veți contribui, totodată, la eforturile in
tregii țări pentru transpunerea cu succes in viață a
mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea
al partidului în vederea propășirii multilaterale a pa
triei și ridicării gradului de bunăstare și civilizație al
întregului nostru popor.
Felicitîndu-vă, încă o dată, din toată inima, pentru
realizările cu care sărbătoriți centenarul întreprinde
rii dumneavoastră, vă urez, dragi tovarăși, succese tot
mai mari în activitatea viitoare, piuită sănătate și
fericire 1

Termocentrala Ișalnița. In Imagine, moderna cameră centrală de comandă

Afirmînd că revolu
ția tehnico-științifică
contemporană a trans
format știința in forță
nemijlocită de produc
ție nu facem decît să
consemnăm metamor
foza tehnologiei din
meșteșug în știință.
Marx vorbește primul
despre „știința cu to
tul modernă a tehnolo
giei", ca despre o ca
racteristică a trecerii la
marea industrie me
canizată. Se referea la
mecanică și la chimie,
cele dintîi pătrunderi
ale științei în produc
ție, odată cu transfor
marea revoluționară a
manufacturii in indus
trie. Mai tîrziu, în avintul tehnologic al
deceniilor noastre, alte
științe ale naturii au
făcut acest pas : fizi
ca electromagnetismu
lui și electronica, fizi
ca nucleară, biologia.
S-a inventat știința
muncii, întii a muncii
simple, apoi a muncii
de conducere. Concep
ția sistemelor tehnolo
gice a devenit o apli
cație a ciberneticii.
Odată cu aceasta, s-a
schimbat profund omul pus să gîndească
și să mînuiască tehno
logia. Bătrînul ..meș
ter știe-tot" a devenit

Ion CRIȘAN
director general
al Institutului central
pentru construcții
de mașini

tehnolog, s-a speciali
zat tot mai mult, a în
ceput să modeleze în
laborator procesele, încercînd să determine
parametrii de care de
pinde producția. Atunci
cînd influenta acestor
parametri a fost cu
noscută nu numai ca
litativ, ci și cantitativ,
cînd s-au stabilit și s-au
verificat experimental
corelații și reguli de
optimizare, tehnologul
a devenit cercetător.
Atunci cînd proiecta
rea unei noi capacități
de producție a implicat
abordarea globală a
sistemului care trebuie
creat, analiza compa
rativă a variantelor,
experimentarea
ele
mentelor de noutate,
cercetarea, proiectarea,
execuția și darea în
funcțiune nu au mai
fost meserii separate,
ci doar fazele succesive
ale aceluiași proces de
creație tehnică.
Această transforma
re nu a venit și nu
vine de la sine. Expe

riența de mulți ani
m-a învățat că este
mai ușor să pui in miș
care mașini complica
te și să le faci să pre
lucreze otelul, decît să
realizezi trecerea de la
abordarea pragmatică
la abordarea științifică
a problemelor de teh
nologie. Obișnuit să se
războiască singur cu
marea varietate a cazu
rilor particulare, tehno
logul este de multe ori
tentat să desconsidere
ajutorul pe care 1-1
poate acorda ordinea
și precizia investiga
ției științifice, să re
nunțe la înțelegerea
teoretică a problemei
generale in care se
înscrie problema lui
concretă. Iar nu o dată
noi, cei care răspun
dem de conducerea
acestei munci, ne lă
săm
„furat i“ de
promptitudinea solu
ției de azi. subestimînd
gîndirea rezolvării de
mîine.
Apreciez că nu ne
ocupăm pe măsura ce
rințelor de speciali
zarea
cadrelor din
cercetare și inginerie
tehnologică. Astăzi nu
(Continuare
în pag. a IV-a)

Valorificarea fierului vechi nu poate fi

făcută cu metode și deprinderi vechi
CE PAGUBE SE ADUC ECONOMIEI NAȚIONALE PRIN NEAPLICAREA PREVEDERILOR LEGALE IN ACEST DOMENIU
Se vorbește despre poluarea aerului, a apei, a mediului înconjurător.
Dar despre poluarea fierului vechi ați auzit ? Da, poluarea fierului vechi
este o realitate, o practică — din păcate mult prea răspindită — cu grave
consecințe economice și căreia trebuie să-i punem capăt in mod definitiv.
Nu este vorba de rugină, care macină și ea anual cantități considerabile de
metal, ci de amestecarea fierului vechi, rezultat din operațiile de pre
lucrare mecanică sau din casarea unor obiecte de inventar, cu alte metale
feroase sau. ceea ce este și mai’ grav, cu metale neferoase.
Anual, pe ansamblul economiei naționale se colectează și se folosesc la
producerea oțelului circa 6 milioane tone de fier vechi. O cifră care vor
bește de la sine despre importanța acestei resurse materiale. Numai că.
pentru a putea fi folosit în oțelării. fierul vechi trebuie să întrunească
anumite condiții : să nu fie amestecat cu alte metale feroase și, in spe
cial. neferoase, să fie sortat pe categorii (șpan. tablă, fier masiv), să
aibă anumite dimensiuni, să fie balotat. Șeful serviciului pentru contro
lul calității din Ministerul Industriei Metalurgioe ne arată că elementele
poluante, adică alama, cuprul, nichelul, aluminiul, bronzul și alte mate

Câutînd acul în... vagonul
cu șpan
După cum scrie în avizul de expe
diție. la întreprinderea „23 August"
din București se încarcă și se tri
mite spre Combinatul siderurgic Hu
nedoara. un vagon de șpan mărunt.
Vagonul ajunge la destinație, dar cînd
să fie descărcat se constată că, de
fapt, conține scoarțe de turnătorie.

Siderurgiștii întocmesc un proces-verbal, în care consemnează ceea ce au
găsit în vagon. Nici nu puteau face
altceva, nu puteau să facă acolo se
pararea, să caute acul în carul cu
fin, deoarece alte sute de va
goane așteptau să fie descărcate și
nu puține dintre ele ofereau surprize
mai mult sau mai puțin asemănătoa
re. întreprinderea de alumină din
Oradea, de pildă, trimite un vagon
cu fier vechi, dar care se dovedește

riale străine din fierul vechi nu trebuie să depășească. în nici un caz,
0.3 la sută. Altfel, există pericolul ca șarjele de oțel să fie rebutate. Deci,
citeva fire de cupru aruncate intr-un container cu șpan — dincolo de
faptul că înseamnă o risipă a cuprului — pot compromite o șarjă întreagă
de oțel. „Dacă fierul vechi este amestecat cu plumb, de exemplu,
există pericolul să fie străpunsă vatra cuptorului, ne spune ing. Mihai
Tuchel, șef de secție pe schimb la oțelăria electrică nr, 2 din cadrul
Combinatului de oțeluri speciale Tîrgoviște. Dar nici celelalte metale
amestecate cu fierul vechi — cuprul, bronzul, tabla inoxidabilă — nu pro
duc pagube mai mici. Necazul cel mai mare este că, din această cauză,
se schimbă compoziția șarjelor și nu putem realiza mărcile de oțel
programate".
Ne poate fi indiferentă o asemenea situație? în mod categoric — nul De
ce. totuși, sute, mii de tone de fier vechi sînt amestecate cu alte metale
sau sint trimise spre oțelării fără să fie pregătite corespunzător î Iată
tema anchetei noastre.

a fi „îmbogățit" cu... aluminiu. De la
„Tractorul" — Brașov se primesc 4
vagoane cu fier vechi amestecat cu
plumb, cupru și aluminiu. Combina
tul de celuloză si hîrtie din Brăila
supralicitează și expediază 6 vagoa
ne cu un amestec asemănător. în
treprinderile județene de recuperare
și valorificare a materialelor refolosibile Iași, Brașov, Arad. Oradea nu
se lasă mai prejos și trimit 8 va
goane cu fier vechi „înnobilat" cu...

plumb, aluminiu, cupru. Lista este
însă mult mai lungă și se referă la
situația dintr-o singură lună. Pen
tru a înțelege mai bine dimensiunile
fenomenului să notăm că. în luna
septembrie, combinatul hunedorean a
primit 94 844 tone de fier vechi și a
făcut acte de refuz pentru 9 343 tone.

Ion TEODOR
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Nici măcar
o ștampilă...

De 35 de ani, Ion Glineschi de
la l.T.A. Buzău străbate la vo
lan drumurile județului și ale
țării. Cineva a calculat distanța
străbătută de el pină acum, care
echivalează cu de zeci de ori în
conjurul Pămintului pe la Ecua
tor. De 35 de ani, el se prezintă
la lucru și iși ia mașina in pri
mire cu o punctualitate după
care poți să-ți potrivești ceasul.
Nici o intirziere. Nici o absență.
Nici o abatere de la regulile de
circulație. .
— Nici măcar o ștampilă pe
permis ? — l-a întrebat cineva.
— Nici măcar.
— Și care-i secretul ?
— Nici un secret. Am făcut și
eu ce-a zis un poet : m-am
grăbit incet.

Anul și izvorul
Nicolae Lepădatu, din comuna
Jlbert, județul Brașov, ni-l pre
zintă pe un consătean, na
tion Aroneasa, un om stimat si
prețuit de toată lumea, atit pen
tru părul lui ca neaua, cit și
pentru izvoarele de apă limpe
de și curată, pe care le-a des
coperit, le-a ocrotit și dăruit lo
calnicilor și celor care drumetesc prin Jibert, Grinari, Retiș,
Țelina și prin alte sate.
Am solicitat o completare la
scrisoare, cu o întrebare:
— Cite izvoare?
— 100 !
— Și citi ani are meșterul ?
— Tot 100!
Multi inainte!

Cine-o mal
face ca mine...
— Ospătar! încă un rind.
— Nici gind! Nu vezi ci pici
sub masă? Du-te acasă!
Dar Toader Vermeșan din
Prundu Birgăului s-a cut
cat intr-un boschet aflat in
preajma restaurantului „Coroa
na de aur" din Bistrița. Trezit
de un om al ordinii publice și
invitat să-și caute culcușul in
propriul pat, intrucit e ger si
răcește, în loc de mulțumire,
chefliul și-a ieșit din fire și a
sărit la bătaie.
' S-a ales cu o
amendă usturătoare. A doua zi)
pe trezie, și-i■a spus : „Cine-o
__ mine, ca mine să
mai face_ ca
pățească!"
Și să se liniștească.

Din dragoste
pentru tel
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I ..Am........
citit faptul divers cu ti
tlul „Copacii de pe strada Par I
fumului" și m-am bucurat pen
inițiativa de a planta arbori
această frumoasă arteră I
I trupebucureșteană,
in consonanță cu
denumirea ei — ne scrie Gheorghe
Bujdei
din
Pitești. Și mie I
I imi plac foarte mult
copacii, în
deosebi teii, pentru parfumul lor
suav. De opt ani de zile, in fie I
I care
primăvară, in părculețul
din fața blocului unde locuiesc
cițiva tei și alți arbori, le
pun apă la rădăcină, ii ingrijesc. I
I plantez
dar degeaba. Pină toamna dis
par. Unii sint smulși, alții sint
tăiați sau striviți in picioare de I
I niște
inși răi. Din 60 de arbori pe
care i-am plantat in 8 ani, acum
mai sint in picioare numai doi
I aceste
tel și o salcie. Poate că vor citi I
rinduri și răii care le-or
fi pus... gind rău și-i vor lăsa
crească, să înflorească, să-i I
I săbucure
și pe ei primăvara...
I
I S-a intîmplat
I
I inAflațiBucegi
intr-o excursie in Bu
o tinără și un tlnăr din
Turda au hotărit să coboare de I
I cegi,
la cabana Babele pe un traseu
de dificil chiar și pentru
turiști încercați, mai ales la vre I
I extrem
me de iarnă. La punctul Bucura-Cruce, tinăra, care cobora in
prietenului său, plecat mai
I urma
înainte pentru încercarea tere I
nului, a alunecat și s-a rostogo
citeva sute de metri pe un
foarte abrupt. N-a mai I
I litversant
putut fi salvată.
O intimplare care îndeamnă
chibzuință și prudență pe I
I lamunte,
cu atit mai mult acum,
la vreme de iarnă.
I
I Caracterizări
I ...necaracteristice I
Ziarul „Informația Harghitei"
reproduce textual un extras din I
I caracterizarea
făcută unei ges
tionare trimisă in fața instanței
judecată, caracterizare sem I
I deICSAP
nată și parafată de conducerea
Miercurea-Ciuc:
„De la incadrare, numita a I
I primit
următoarele sancțiuni
disciplinare : avertisment pen
tru lipsuri in gestiune; retrogra
I luni
darea din funcție pe timp de 2 I
cu decizia 35/705/1979 pen
tru nerespectarea prevederilor
privind depunerea zilnică I
I legale
a sumelor incasate din vinzări;
cu decizia nr. 8/1980 a fost sanc
ționată pentru lipsă in gestiune.
I corespunzătoare.
Apreciem activitatea numitei ca I
pe motivul
că are o pregătire corespunză
(sic!); că lipsă putem a- I
I toare
minti unele lipsuri (și iar sic!)
pentru care a fost sancționați
conducerea noastră".
I
I deCum
poate fl apreciată o ase
menea... apreciere? Făcindu-șt
instanța a apreciat — și
I datoria,
bine a făcut — că „numita'" se I
face vinovată. Firește, a fost
I
I condamnată.
I
I Petre POPA
Rubrică realizată de

și corespondenții „Scinteii

MUNCA POLITICA DE LA OM LA OM
— folosită cu pricepere și perseverență
in educația comunistă
Pe bună dreptate se spune că
schimbarea oamenilor, formarea lor
ca oameni cu o înaltă conștiință, cu
o concepție înaintată despre lume si
viață și o morală superioară con
stituie un proces complex, in multe
privințe mai dificil decît schimbarea
condițiilor materiale de viată. Este
nevoie pentru aceasta, odată cu pre
facerile aduse de construcția socia
listă în viața materială a societății
și in sfera relațiilor sociale, de o ac
tivitate educativă stăruitoare, care
să sădească convingeri profunde, să
disloce reziduurile mentalităților și
deprinderilor proprii vechii socie
tăți. In practica muncii politico-edu
cative de zi cu zi a organizațiilor de
partid apar mereu acțiuni și initia
tive apte să-i sporească forța de înriurire. să-i deschidă drum spre
mintea și inima oamenilor. înfăți
șării unor asemenea acțiuni, aparținînd organizațiilor de partid din în
treprinderi ale municipiului ClujNapoca. le sint ~msacrate rindurile
de fată.
De cițiva ani. în secția III Motor
a întreprinderii „16 Februarie" fiin
țează un „COLECTIV DE MUNCA
ȘI VIAȚA COMUNISTA". Obiective
le pe care și le-a propus — muncă
de calitate în producție, perfectiona
rea pregătirii profesionale, compor
tare înaintată in societate si în fa
milie — afișate pe un panou al co
lectivului și discutate de multe ori
— sint binecunoscute tuturor mem
brilor lui. Inițiatorii nu și-au în
chipuit că simpla arborare a unei
asemenea embleme va face să dis
pară, ca prin minune, orice încălcări
sau abateri de la normele eticii noi.
Doar oamenii, chiar atunci cind fac
parte dintr-un asemenea colectiv, nu
trăiesc sub un clopot de sticlă ; ei
sint supuși la tot felul de influente.
Ca atare, preocuparea principală a
constituit-o crearea unui climat iu
care mentalitățile și deprinderile
purtând amprenta vechii societăți să
nu poată dăinui și să nu prolifere
ze ; un climat care să dezvolte res
ponsabilitatea fiecăruia pentru pro
pria muncă, să adîncească convinge
rea că nimic nu ne vine de-a gata, că
progresul general, creșterea nivelului
de trai se pot obține numai prin an
gajarea tuturor, cu întreaga capaci
tate și putere de muncă în efortul
pentru creșterea continuă a produc
ției și imbunătățirea calității. A de
venit o regulă în viața colectivului
ca în fiecare luni dimineața să se
reunească și să-și analizeze munca ;
se discută despre mersul producției,
despre aportul fiecăruia la realizarea
sarcinilor de plan, dar Și despre pro
gresele în pregătirea profesiona
lă. despre relațiile în cadrul co
lectivului și chiar despre atitudi
nea față de familie, cînd viata o re
clamă. Desigur, dacă se ivește vreo

în care locuiesc — discuții urmate,
firește, în fiecare caz, de ajutorul
concret necesar. Acestor intîlniri li
se adaugă, intr-o continuitate fi
rească. grija permanentă tată de
unii tineri anume dintre noii anga
jați din partea dirigintelui, desem
nat In această calitate nu numai in
virtutea virstei și autorității sale, dar
și a aptitudinilor educative, a pri
ceperii și căldurii cu care știe să se
apropie de tineri. Aptitudini pe care
un diriginte cum este maistrul prin
cipal Tunăru Iacob, de la atelierul 2
cazangerie, le-a dovedit în discu
ții foarte exigente in jurul unor
piese rebutate. soldate chiar cu la

situație mai deosebită care Impune o
atitudine imediată, nu se așteaptă
intilnirea de luni dimineața ; condu
cerea colectivului, din care tac oarte
secretarul de partid și alți comuniști
care se bucură de un înalt prestigiu
in secție, stă de vorbă cu cel in
cauză. Ne-am propus — ne spunea
tovarășul Ioan Olteanu. secretarul
organizației de bază — să ne facem
întotdeauna timp să discutăm cu oa
menii. să înțelegem ce se petrece cu
ei. de ce se comportă tntr-un fel sau
altul.
Această atitudine atentă fată de
oameni, efortul de a-l cunoaște, de
a-l Înțelege, de a se apropia de su

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
• înțelegerea relației muncă-bunăstare — un puter
nic stimulent al responsabilității în îndeplinirea sarci
nilor de producție • Secretul succesului unui „colec
tiv de muncă și viață comunistă** • Dirigenția munci
torească în acțiune ® Cu atenție și solicitudine față de
fiecare om
crimi șl angajamente, din partea
unor tineri, dar și prin ideea de a
marca ziua de naștere a membrilor
grupei cu flori și calde felicitări din
partea întregului colectiv, prin soli
citudine față de oameni în situații ,
dificile — când, de pildă, mama unei
muncitoare s-a îmbolnăvit grav, toa
tă grupa s-a prezentat la spitalul
unde aceasta fusese internată. 20 au
donat singe. Mai este oare nevoie
să subliniem ce ecou au asemenea
relații tovărășești în conștiința oa
menilor. cît de mult influențează
mentalitatea și comportarea lor 7
De cînd funcționează instituția dirlgenției muncitorești — ne spunea
tovarășul loan Cioca. secretarul Co
mitetului de partid pe combinat —
absentele nemotivate si cazurile de
desfacere a contractelor de muncă
s-au redus foarte mult, s-a stăvilit
fluctuația care înainte cauza mari
pierderi producției. Mai mult decît
atît : noii angajați. în cea mai mare
parte tineri, sub atenta îndrumare a
dirigintilor. s-au înscris aproape toți
la cursurile de calificare si perfec
ționare care funcționează în cadrul
uzinei și Ie urmează cu bune rezul
tate.
Iată cit este de important ca pro
blemele bunului mers al producției,
ale întăririi disciplinei să nu fie re
zolvate numai prin măsuri admini

fletul lor, n! se pare a fl însăși
cheia suceeselor ce au fost obținute
în munca educativă. Dintr-o grupa
re eteroclită de oameni, cum era la
început, colectivul de la secția a
III-a Motor s-a transformat intr-un
colectiv bine închegat, acționînd in
tr-un spirit de solidaritate si răs
pundere comunistă pentru realizarea
unei sarcini dificile, cum este asigu
rarea unor reparații de bună calita
te la motoarele locomotivelor diesel
hidraulice.
*
La Combinatul de utilaj greu am
întilnit o altă inițiativă interesantă
— „DIRIGENȚIA MUNCITOREAS
CA". Este vorba de un sistem de edu
care a noilor angajați prin care se ur
mărește integrarea cit mai rapidă a
acestora în colectiv, ridicarea nivelu
lui lor profesional și de conștiință. In
ce constă acest sistem ? înainte de
toate în faptul că cei Investiți cu
munci de răspundere se lntîlnesc
sistematic cu noii angajați : la înce
put li se prezintă întreprinderea, obligatiile pe care le au. regulile de
comportament, ei înșiși sint prezen
tați colectivului, apoi se discută
despre problemele lor de muncă și
de viață — de la regulile de pro
tecție a muncii și pină la condițiile

Un eveniment deosebit în viața
organizațiilor democrației și unității socialiste

In această perioadă are loc inminarea carnetelor de membru al
O.D.U.S., eveniment important in viața acestor organizații, moment
semnificativ in procesul dezvoltării continue a democrației socialiste in
țara noastră. Introducerea sistemului de evidență a membrilor O.D.U.S.
corespunde hotăririlor celui de ai doilea Congres al Frontului Democrației
și Unității Socialiste, marcind intr-un mod corespunzător opțiunea poli
tică a diferitelor categorii de cetățeni care nu sînt membri ai P.C.R., dar
care participă cu convingere și devotament la înfăptuirea politicii parti
dului. Simbol ai hotăririi de a milita și mai decis pentru realizarea Pro
gramului partidului, primirea carnetului de organizație devine, pentru
fiecare membru al O.D.U.S., o zi de seamă, ziua unui puternic angajament
față de societate.
Ieri după-amiază. în sala de festi
vități a binecunoscutei Întreprinderi
bucureștene „Tricodava". am avut
prilejul să asistăm la un asemenea
moment : adunarea generală a mem

primim astăzi nu este un simplu for
mular de evidență, ci atestarea unei
opțiuni politice, revoluționare. Ceea
ce va contribui cu siguranță la întă
rirea rolului organizației in viata' co
lectivului nostru de muncă, la stimu
larea tuturor membrilor O.D.U.S. din
Întreprindere și a fiecăruia in parte,
pentru o muncă mai bună, pentru ca
litate, eficiență, productivitate.
Acestea au fost dealtfel exigențele
care au caracterizat și pînă acum ac
tivitatea membrilor O.D.U.S. din
„Tricodava". Ne Îndreptățesc aceas
tă apreciere cele cîteva date de
„bilanț" amintite. In cuvintul de des
chidere a adunării, de către tovarășa
Mariana Doina Firulescu. directoarea
întreprinderii și membră a biroului

brilor organizației democrației si uni
tății socialiste.
— Pentru noi, primii membri al
O.D.U.S. din'„Tricodava" — ne spune
tovarășa Paraschiva Bucur, președin
ta organizației — carnetul pe care îl

strative, d să se acționeze concomi
tent pe plan politico-educativ. cu
atenție și grijă față de fiecare om in
parte.
★

Din experiența muncii educative,
la fabrica de confecții „Flacăra"
am reținut nu o anume acțiune
sau inițiativă, cît grija, pricepe
rea In crearea unei ambianțe de
respect reciproc Și apropiere în
tre oameni, realmente stimulatoa
re. Aici o ședință cu activul a fost
consacrată analizării felului In care
conducătorii formațiilor de lucru
se poartă cu cei pe care-i con
duc. Cu bune rezultate acționea
ză COLECTIVELE DE AGITATORI
formate din membrii de partid cu o
bună pregătire politică și cu autorita
te morală. Ele sînt fermentul discuții
lor vii care au loc în secții despre
problemele politice actuale, dar șl
despre problemele producției și mo
dalitățile optime de a le rezolva,
despre tot ceea ce îi preocupă pe
muncitori. In cazurile în care tinere
angajate se dovedesc mai
greu
adaptabile normelor de comportare
proprii unui colectiv muncitoresc,
sint vizitate familiile, se stă de vor
bă cu părinții, cu soțul.
Organizația de partid se preocupă
și de timpul liber al oamenilor. „Le
cerem producție peste plan, calitate,
dar de sufletul lor cum ne ocupăm 7“
Din aceste gînduri s-au născut săr
bătorirea în colectiv, la clubul fabri
cii, a unor evenimente mai deosebite
din viața personală, serile literare
sau concursurile urmate de dans,
excursiile, la a căror organizare
„Flacăra" s-a asociat cu întreprin
derea „16 Februarie", care „are
băieți", succesul fiind astfel pe de
plin asigurat.
★

Idei, inițiative, acțiuni, născute din
necesitățile vîetii. din cerințele de zi
cu zi ale muncii educative. Diverse
prin conținutul și modul lor de des
fășurare. ele au însă un numitor co
mun și evidențiază o concluzie ma
joră. care, la o recentă analiză a
muncii politico-educative. In cadrul
comitetului municipal de partid, a
fost formulată în mod explicit : suc
cesul în munca educativă îl asigură
nu numărul mare de ședințe care i
se consacră și nici frazele generale
sau îndemnurile moralizatoare, ci
preocuparea atentă față de fiecare
om. Cînd se discută cu oamenii,
cînd se cunoaște cum gîndesc. ce
preocupări șl ce nevoi au. se găsesc
și argumentele în măsură să-i con
vingă și să-i influențeze, spre a se
comporta ca oameni înaintați.

Ada GREGORIAN
Alexandru MUREȘAN

F.D.U.S. din sectorul 6 al Capitalei:
realizarea sarcinilor economice pe
acest an. la toți indicatorii ; depă
șirea planului la producția marfă și
netă cil 5 procente ; depășirea planu
lui la producția fizică cu 60 000 bu
căți tricotaje și 500 000 mp țesături.
Sînt realizări la care au contribuit
și inițiativele, preocupările si reuși
tele de pînă acum ale membrilor
O.D.U.S. : în producție — recuperarea
materiilor prime secundare si repu
nerea lor în circuitul productiv, re
ducerea consumurilor de energie
electrică și termică, reducerea im
porturilor prin recondiționarea în
Întreprindere a pieselor de schimb ;
in sectorul social-gospodăresc — cul
tivarea terenurilor din incinta unită
ții cu legume de sezon și de toamnă,
în beneficiul „micilor locatari" de la
grădinița și căminul întreprinderii,
înfrumusețarea și mai buna gospo
dărire a căminului pentru nefamiliști,
pentru a căror decorare, spre pildă,
s-au executat picturi murale, cu
verturi ș.a. ; în sectorul cultural-educatlv — vizionări de. filme si alte
spectacole, abonamente permanente
la universitatea cultural-stiintifică.
acțiuni de propagandă juridică, edu
cație ateist-științifică și lgienico-sanitară.
După inminarea carnetelor de mem
bru, cei care au luat cuvîntul tn adu
nare — economista Maria Ghica,
maistrul Gheorghe Nlță și a.iutoarea
de maistru Petra Petre — au făcut,
o dată în plus — prin angajamentele
asumate — dovada întregului ata
șament, a înaltului simț de răspun
dere. a angajării plenare în îndepli
nirea sarcinilor politice, profesionale
și civice care le revin in calitatea lor
de membri O.D.U.S.

Florin CIOBANESCU
Foto : Eugen Dichiseanu

Rațiunile necontenitei bătălii pentru productivitate
(Urmare din pag. I)

duse fabricată, in loc de 100 lei cit
se stabilise initial.
Deci numai atunci cind fiecărui
procent de creștere a retribuției
medii îi corespunde o majorare
superioară a productivității muncii
se creează condițiile efective pentru
reducerea generală a costurilor de
producție, cerință indispensabilă
pentru sporirea acumulărilor. Cu
alte cuvinte, dacă dorim să trăim
tot mai bine, productivitatea mun
cii trebuie să se afle permanent
cu un pas înaintea creșterii venitu
rilor ; altfel riscăm să batem pasul
pe loc sau chiar să dăm înapoi.
Tocmai avînd în vedere această
Inexorabilă realitate, partidul nos
tru a tinut permanent seama în
adoptarea măsurilor de creștere a
nivelului de trai de „pulsul" pro
ductivității muncii. Faptul că în
perioada anilor 1951—1980 producti
vitatea muncii în industrie a sporit
de 9.3 ori a făcut posibilă majora
rea retribuției medii nete lunare de
6.7 ori.
Marea valoare a acestui salt lese
și mai bine in evidență atunci cînd
descifrăm evoluția timpului de mun
că utilizat pentru realizarea venitu
rilor necesare achiziționării unor
produse de larg consum. (Baza cal
culată o formează retribuția medie
netă lunară și prețul de vinzare cu
amănuntul din perioadele res
pective).
Iată cum se prezintă situația la
citeva produse de bază ln acest an
față de 1955.

Produsul

U.M.

Timpul de muncă utilizat pentru realizarea
veniturilor necesare cumpărării unor
produse de larg consum
1980
1955
1975
1965

Piine albă
500 g
54'
Mălai tip superior
1 kg
1 h
Zahăr tos
1 kg
3 h 41’
Lapte de vacă
1 1
49'
Cartofi
22’
1 kg
Orez călit. I
1 kg
3 h 16’
Paste făinoase
1 kg
2 h 42’
Ouă
21’
1 buc.
Carne de pore tranșată 1 kg
5 b 19’
Pui de găină
1 kg
7 h 9’
Salam italian
8 h 59’
1 kg
Bere blondă
500 ml 1 h 14’
Costum tără vestă
(stofă 360 lei/m) pt
bărbați
I buc. 522 h
Palton (stofă 400 lel/m)
pt. bărbați
1 buc 549 h 53*
Rochie (stofă 130 lel/m)
pt. femei
1 buc. 157 h 24’
Pantofi din piele
bărbătești
Pantofi din piele
pt femei

17’
19’
h 9’
18’
11’
h 1*
51’
8’
h 12*
b 4’
h 36’
23’

12’
13’
48’
12’
8’
43’
35’
6’
2 h 14*
2 h 8’
3 h 12’
16’

253 h 22’

163 b 19*

113 b 46*

266 b 52’

172 h

119 h 50*

71 h 50’

46 b 18*

32 b 15’

1
1
1
3
4
5

26’
30’
h 47’
25’
13’
h 35’
h 19’
12’
h 58’
h 58’
h 33’
36’

1
1

3
3
4

1 per.

85 h 51*

41 h 40*

26 b 51*

18 h 42*

I per.

77 h 16’

37 h 30’

24 b 10’

16 h 50’

La toate aceste produse, ca și Ia
numeroase altele s-a înregistrat o
diminuare însemnată a timpului de
muncă utilizat pentru realizarea
veniturilor necesare cumpărării lor,
cu deosebire in ultimii 5 ani. cind
și rodnicia muncii a fast mai mare,
ceea ce atestă că creșterea retribu
ției a însemnat o creștere reală,
consistenă a nivelului de trai, că
in întreaga perioadă a construcției
socialiste a sporit necontenit pute

rea de cumpărare exprimată tn
produse de interes general. Reve
lator in acest sens este faptul că
dacă tn anii 1951—1975. deci ln 25
de ani. productivitatea muncii in
industrie a sporit de 6,6 ori. la
sfirșitui acestui an. deci după nu
mai alți cinci ani. nivelul acesteia
va fi de 9,3 ori mai mare ca in
1950.
Tocmai sporirea tn ritm înalt a
productivității muncii tn acest cin

cinal a permis majorarea substan
țială a retribuțiilor, in condițiile in
care numeroase prețuri de vinzare
cu amănuntul au rămas neschim
bate -r la piine. mălai, orez, zahăr
— unele prețuri chiar reducindu-se (aparate de radio, televizoa
re, biciclete, antibiotice).
Desigur. în această perioadă, ca
urmare a creșterii considerabile a
preturilor materiilor prime pe piața
mondială, a efortului mare de in
vestiții făcut de societatea noastră,
la unele produse de larg consum
s-a impus o majorare a preturilor
de vinzare cu amănuntul : faptul
că aceste majorări de' prețuri au
avut un ritm lent, comparativ cu
evoluția retribuției, fiind o bună
perioadă de timp chiar sub nivelul
creșterii de preturi anticipate prin
plan, a făcut să nu fie afectată
creșterea generală a nivelului de
trai al oamenilor muncii.
Dacă urmărim firul raționamen
tului. ajungem lesne La concluzia
că pirghia cea mai eficientă de anihilare a efectului creșterii pretu
rilor — de producție și de vinzare
cu amănuntul — o constituie ridi
carea accelerată a productivității
muncii — sursa viabilă de sporire
a veniturilor oamenilor muncii.
Să mal zăbovim cîteva clipe asu
pra înțelesului mai profund al ci
frelor. Diferența dintre retribuția
medie netă lunară din acest an,
estimată la 2 256 lei. și cea din 1955,
de 499 lei — adică cei 1 757 lei asi
gură tn prezent cumpărarea tn plus
față de 1955 a unui costum bărbă
tesc din stofă de 360 Iei/m cu vestă

Din noul peisaj al orașului Motru

Medicina în slujba omului
Cea de-a Xl-a sesiune științifică a
din grupa rifampicinef și reducerea
Academiei de științe medicale — avînd
importului. Toate acestea s-au reflec
ca temă „Realizări ale cercetării me
tat in scăderea zilelor de incapacitate
dicale din ultimii 5 ani și orientări
de muncă și a numărului de bolnavi.
de perspectivă" — a făcut un bilanț
— In ultimii ani cercetarea medi
cală a fost orientată și spre promo
al activității specialiștilor din acest
varea stării de sănătate, in sensul
important domeniu al vieții sociale și
păstrării ei. Alimentația joacă un rol
a trasat liniile directoare pentru
principal asupra stării de sănătate, de
viitorul cincinal. Dintre multiplele
aceea vă rugăm să vă referiți la re
aspecte dezbătute am solicitat tov.
prof. dr. Radu PAUN, vicepreședinte
zultatele cercetării medicale in acest
domeniu.
al Academiei de științe medicale, să
ne vorbească despre aportul cercetă
— Specialiștii nutriționiști au revi
rii medicale la prevenirea si redu
zuit valorile nutritive pentru princi
cerea gravității unor boli cronice.
palele alimente, în colaborare cu co
— Efortul multor colective din țară
lective din Ministerul Agriculturii șl
a fost concentrat pe prevenirea și
Industriei Alimentare, și au funda
combaterea bolilor cardiovasculare,
mentat științific principalele direcții
principala cauză de mortalitate. Sini
de acțiune și propuneri de măsuri
lucrări ample cu caracter interdisciincluse în programul național de ali
plinar, aplicativ și fundamental care
mentație rațională. Aceste fundamer
ne oferă o bază științifică Ln măsură
țări au fost făcute pe baza cercetă
să contribuie la ameliorarea acestor
rilor științifice privind alimentația și
boli.
starea de nutriție în legătură cu frec
Rezultatele cercetării exprimate
vența unor boli cu largă răspindire
printr-o corectă diagnosticare si mă
(boli cardiovasculare, diabet, obezi
suri adecvate de prevenire, tra
tate, boli reumatismale etc.) a popu
tament sau de recuperare au nu
lației din diferite localități urbane și
numai un efect economic, dar și
rurale, diverse categorii de colecti
social prin refacerea in timp
vități. în funcție, de virstă. sex și ocu
mai scurt a cardiacilor suferinzi.
pație. Cercetările vor continua si în
Uneia din aces
cincinalul viitor
te Cercetări com
pentru perfecțio
plexe s-au efec
narea actualului
Rezultate
tuat la Institutul
program.
de medicină in
— In ultimii ani
șl direcții noi
ternă, în cadrul
s-a
intensificat
în cercetarea
stației-pilot pen
cercetarea pentru
tru
prevenirea
obținerea de me
științifică
cardiopatiei
is
dicamente de ori
chemice și hiper
gine vegetală. Ce
tensiunii arteria
rezultate au fost
le. cercetare întreprinsă pe circa 10 000
comunicate tn sesiunea de bilanț pe
persoane din regiuni cu moduri de
acest cincinal ?
viață specifice și particularități ale
— Pe baza cercetărilor efectuate In
mediului ambiant. Investigațiile au
toată tara se încheie în acest an car
contribuit la cunoașterea științifică —
tarea (inventarierea) plantelor medi
bazată pe depistarea activă a frec
cinale în vederea elaborării lucrării
ventei reale a acestor boli — a facto
de mare interes științific si econo
rilor de risc, a interferențelor unor
mic, „Flora plantelor medicinale din
factori de mediu și psihosociali, ca și
România". Cercetările pe teren per
rolul unor componente biochimice.
mit estimări calitative și cantitative
Modul cum a fost gîndită si efectua
privind zonele naturale de plante
tă această vastă activitate de cerce
medicinale din țară. Hărți originale
tare a permis nu numai acumularea
și ușor de interpretat prezintă canti
unor importante cunoștințe cu va
tățile de materie primă vegetalAcare
loare teoretică, dar și aplicarea unor
pot fi recoltate în fiecare zonă. S-au
metode de diagnostic, dispensarizare.
descoperit astfel bazine naturale ne-,
tratament și. recuperare. Merită subli
cunoscute încă și care au devenit baze
niat faptul, că această cercetare se
de materie primă pentru multe spe
situează, din punct de vedere cali
cii utilizate ca atare sau in industriaș
tativ, cel puțin la nivelul celor cîtorde medicamente. Menționăm că țara
va studii similare întreprinse, pe plan
noastră este printre putinele state din
mondial.
lume care au extins lucrările de car
— Rezultate asemănătoare au fost
tare pe întreg teritoriul.
obținute și in aplicarea unor metode
— Așa cum se știe, Programul-dicu eficiență superioară in prevenirea
rectivă de cercetare științifică adop
fi combaterea tuberculozei.
tat la cel de-al XII-lea Congres al
— Deși tuberculoza, ca boală cu
partidului prevede „dezvoltarea cer
largă răspîndire, s-a redus în ulti
cetării pentru prevenirea și reducerea
mele deoenii in mod considerabil, ea
gravității bolilor cronice, îmbunătă
continuă să reprezinte o problemă
țirea
mijloacelor terapeutice, recupe
prioritară de sănătate publică pentru
rarea capacității de muncă". Ce ne
mai mult de două treimi din țările
puteți spune despre aceste orientări
de pe glob, inclusiv din tara noastră.
in perspectivă ?
Aceasta justifică intensificarea nu
— Rezultatele cercetării medicale
numai a luptei împotriva bolii, dar
desfășurate în perioada 1976—1980,
și a cercetării în acest domeniu.
concretizate în recomandări, date și
Țara noastră se situează intre pri
soluții, fundamentează științific orien
mele țări din lume care au realizat
tarea, măsurile si acțiunile concrete
cu succes un program de chimiotera
necesare — întreprinse atit la nivel
pie modernă antituberculoasă bazat
individual, cît și populațional — ce
pe cercetările proprii. Un obiectiv
vor fi puse la dispoziția Ministeru
primordial l-a constituit experimen
lui Sănătății pentru a fi larg aplicate.
tarea celor mai adecvate regimuri de
tn spiritul sarcinilor stabilite pen
chimioterapie în condițiile tării
tru cercetarea științifică medicală ro
noastre. In acest sens, specialiștii In
mânească, programul de cercetare
stitutului de fizioterapie, printr-o me
pentru cincinalul următor are un ca
todologie originală, au fundamentat
racter predominant aplicativ si prin
aplicarea intermitentă, de la început,
aceasta
considerăm că va fi în mă
a medicației antituberculoase. ceea
sură să contribuie la ameliorarea con
ce face posibilă o mai bună supra
tinuă a celor suferinzi și la promo
veghere a tratamentului, concomitent
varea stării de sănătate. Avem con
cu o scădere a costului acestuia și
anume: vindecări durabile in 93 la
vingerea că rezultatele acestor cerce
sută din cazuri și o reducere a costu
tări vor contribui în anii viitori la
lui tratamentelor cu 50 la sută. Noul
prelungirea vieții active și la creș
vaccin BCG, îmbunătățit și experi
terea capacității de muncă a popu
mentat împreună cu institutul „Canlației noastre.
tacuzino", a fost extins în ultimii 5
ani la întreaga populație. De remar
Convorbire consemnata de
cat. de asemenea, preocuparea pentru
Elena MANTU
obținerea de medicamente specifice
și a cite o pereche de pantofi băr
bătești de 210 lei, de pantofi pentru
femei (189 lei) și de pantofi pentru
copii. Dacă ar fi să reluăm același
calcul în echivalentul unor produse
alimentare rezultă : 100 de franzele
a 500 g, 20 kg came de porc de 34
lei kg, 30 de kg zahăr, 100 litri lapte
și circa 250 kg cartofi
Să nu trecem cu vederea faptul
că acestea reprezintă cifre medii.
Dacă operăm cu date particulariza
te, aflăm că retribuția minimă netă
lunară se ridica în 1955 abia la 240
lei, ceea ce însemna 48 la sută din
retribuția medie ; or un mare nu
măr de oameni ai muncii se aflau
tocmai la nivelul retribuției mini
me, ceea ce însemna o retribuție
zilnică de numai 9,40 lei. adică aproximativ echivalentul unui kilo
gram de orez sau de zahăr. In acest
an. retribuția zilnică minimă, care
reprezintă aproape 64 la sută din
cea medie, se estimează la aproape
54 lei, ceea ce înseamnă o majorare
de aproape 6 ori față de 1955. Sem
nificativ este faptul că. odată cu
ridicarea simțitoare a retribuției
minime, s-a înregistrat o deplasare
masivă a personalului muncitor
spre nivelul de retribuție situat in
jurul retribuției medii, ceea ce atestă că ln atții socialismului pre
cumpănitoare a fost tendința de asigurare a unui standard mediu de
viață cit mai ridicat prin creșterea
mai rapidă a retribuțiilor.
Desigur, s-ar putea face și altfel
de comparații, in sensul de a mă
sura realizările noastre de azi cu
cele ale țărilor avansate din punct
de vedere economic. Un asemenea
calcul pune in evidentă faptul că în
R.F.G., de pildă, pentru un costum
de haine este necesar să lucrezi in
jur de 30 de ore, ln vreme ce la noi
aproape 114 ore. Sau că pentru un

kilogram de carne de porc este ne
cesară doar 1 oră și cîteva minute
in R.F.G., față de aproape 2 ore și
un sfert la noi.
Dacă există decalaje Intre nivelul
nostru de trai și cel din țările avan
sate economic, cauza principală re
zidă și în decalajul care se mai
menține pe planul productivității
muncii. Ghiar dacă la noi producti
vitatea muncii a sporit destul de
mult, nivelul absolut la care am
ajuns este Încă inferior celui atins
de țările avansate industrial. Or.
atit timp cît persistă decalaje pe
planul productivității muncii, nu
pot să nu persiste decalaje și în ce
privește nivelul de trai. Legea pro
gresului ne impune să nu consu
măm mai mult decît producem. A
o încălca ar însemna să dăm -îna
poi pe planul dezvoltării econo
mice.
Desigur* dorim să atingem un
nivel mai Înalt de bunăstare. Am
scris bunăstare și nu opulentă, pen
tru că societatea noastră respinge
înclinarea spre risipă, spre lăco
mie. Pentru a ajunge la fireasca
bunăstare nu avem de ales decit
un singur drum — creșterea rapidă
a productivității muncii, pe fondul
unui strict regim de economie.
Pentru Că orice act de risipă, ori
unde s-ar petrece el. în uzină, pe
ogoare sau pe șantiere. înseamnă
o diminuare a resurselor de creș
tere a bunăstării noastre.
De cine depinde cîștigarea aces
tei ample bătălii ? Se înțelege că
de fiecare dintre noi. de milioa
nele de brațe care trebuie să hră
nească mai bine milioane de guri,
să îmbrace mai bine milioane de
trupuri, să creeze frumosul pentru
milioane de priviri și de auzurL
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O importantă îndatorire a oamenilor muncii de la sate

LA FONDUL DE STAT
UT MAI MULTE PRODUSE
AGRICOLE

ÎNTREPRINDEREA DE MECANICA FINĂ DIN CAPITALĂ

Grafitul realizării

planului la producția

în aceste zile, în sate din județul Neamț

Avem de unde, și livrăm suplimentar

netă indică
invariabil „DEPĂȘIT"
Nu mai prezintă astăzi nici o difi
cultate calculul matematic exact al
producției nete în fiecare Întreprin
dere și, nu de puține ori, chiar pe
tipuri de produse și la fiecare loc de
muncă. Desigur, asupra corectitudinii
formulei propriu-zise de calcul al
producției nete — diferența dintre
producția globală și cheltuielile ma
teriale — s-au purtat și se mai pot
purta multe discuții. Indiferent de
formula de calcul, in ultimă in
stanță, producția netă nu poate fi
mai mare sau mai mică decit cea
realizată prin valoarea nou creată de
fiecare muncitor și tehnician, de fie
care colectiv de întreprindere. Din
această perspectivă să , abordăm
cițiva din factorii care au influen
țat direct creșterea producției nete
intr-o unitate reprezentativă a in
dustriei noastre constructoare de
mașini — întreprinderea de mecani
că fină din București. Ce relevă, in
acest sens, bilanțul activității desfă
șurate de colectivul întreprinderii in
perioada care a trecut de la începu
tul anului ?
In 10 luni prevederile de plan la
producția netă au fost depășite cu
7.6 milioane leL în același timp, ca
urmare a reducerii sub nivelul pla
nificat a cheltuielilor Ia 1 000 lei
productie-marfă. economiile la cos
turile de producție însumează 8,4
milioane Iei. O primă concluzie : așa
cum se desprinde din datele prezen
tate. intre nivelul cheltuielilor de
producție și nivelul producției nete
există o strinsă legătură. O legătură
care atestă că reducerea cheltuielilor
de producție. îndeosebi a cheltuieli
lor materiale, constituie o problemăcheie a funcționării in bune condiții
a noului mecanism economico-financiar. Care este, în întreprinderea
bucureșteană. efectul practic al înțe
legerii clare a acestei cerințe esen
țiale a noului mecanism economicofinanciar. a autogestiunii muncito
rești 1 în fiecare secție si atelier, la
fiecare loc de muncă, oamenii știu
nu numai cit trebuie să producă, ci.
în primul rind. cu ce cheltuieli ma
teriale și de forță de muncă trebuie
să realizeze un produs sau altul,
pentru ea activitatea lor să fie efi
cientă. rentabilă. Creșterea produc

ției nete a constituit, astfel, obiecti
vul major al unei acțiuni perma
nente menite să pună cit mai bine
in evidentă priceperea profesională,
inițiativa creatoare si răspunderea
fiecărui muncitor, tehnician și in
giner.
Să ne oprim la cîteva fante care
dau dimensiunea reală a acestei noi
atitudini a oamenilor muncii de aici
fată de gospodărirea resurselor ma
teriale. Valoarea unui kilogram de
metal prelucrat a crescut in acest an,
fată de 1976, de peste 4 ori. iar un
milion lei producție-marfă se reali

in avangarda progresului tehnic. Iar
realizările acestui colectiv vin să
confirme că aplicarea noului me
canism economico-financiar incumbă
o inaltă răspundere pentru înnoirea
tehnică și tehnologică continuă a
producției. O cifră semnificativă : tn
actualul cincinal, ponderea produse
lor noi șl modernizate se ridică aici
la aproape 75 la sută. Adică, din
patru produse, trei au fost introduse
in fabricație sau modernizate în anii
actualului cincinal. Să. ne oprim, fie
și numai la un singur exemplu : prin
Introducerea în fabricație a manome-

O realitate care înseamnă un efort stăruitor
pentru reducerea cheltuielilor materiale, în
noirea producției și creșterea productivității
muncii
zează in prezent cu un consuni de
energie electrică și combustibil cu 43
la sută mai mic.
Concludent este totodată că astăzi,
comparativ cu anul 1976, dintr-un
kilogram de metal prelucrat se obți
ne o producție netă cu 40 lei mai
mare. Și incă un fapt : în acest an
se realizează, numai pe baza soluții
lor privind valorificarea materialelor
refolosibile. o reducere a cheltuieli
lor materiale de aproape 700 000 lei.
Ca un corolar al acestor realizări,
beneficiile peste plan obținute în
anii actualului cincinal însumează
peste 45 milioane lei.
Care este cota de contribuție a
progresului tehnic, a efortului pentru
înnoirea și modernizarea produselor
la creșterea producției nete 7 Poate
mai pregnante decit preocupările
pentru reducerea cheltuielilor de
producție sînt aid acțiunile initiate
de consiliul oamenilor muncii si co
mitetul de partid pentru promovarea
noului, pentru ridicarea continuă a
parametrilor tehnico-economici ai
produselor. Desigur, sintem intr-o
întreprindere de mecanică fină, care
prin excelentă trebuie să se situeze

trului 2 DE modernizat, la fiecare mie
de lei cheltuieli de fabricație se obține
un spor de producție netă de 272 lei.
Efortul de înnoire și modernizare
a producției are insă și un alt efect :
asimilarea unor produse care se im
portau a permis ca în acest an. pe
lingă reducerea cu 42 milioane lei
valută a importurilor, întreprinderea
să acopere in proporție de peste 70
la sută necesarul de produse de me
canică fină și scule din profilul ei.
Iar unul din factorii care au stimulat
această afirmare rapidă a noului o
constituie, neîndoielnic, faptul că în
această vastă acțiune sînt angajați,
deopotrivă, muncitori cu Înaltă cali
ficare. cadre tehnice și specialiști din
întreprindere și institutul de cerce
tări. în acest scop, îh întreprindere
au fost constituite — începind din
1978. odată cu aplicarea noului me
canism economico-financiar — colec
tive mixte de cercetători, proiectanti
și muncitori specialiști, al căror rol
este de a găsi soluții optime de re
zolvare. intr-un timp cit mai scurt,
a celor mai importante probleme ale
producției. Pe această cale s-a redus
cu aproape 40 la sută timpul afectat

introducerii în fabricație a produselor
și tehnologiilor noi.
Analiza pirghlilor prin care se ac
ționează in intreprindere pentru spo
rirea continuă a valorii nou create
scoate in 'evidentă un alt factor de
maximă importantă : creșterea in
ritm înalt a productivității muncii.
Numai in ultimii doi ani, productivi
tatea muncii a crescut aici cu peste
30 la sută, depășlndu-se prevederile
de plan. Un ritm înalt, care de fapt
înseamnă că fiecare lucrător a rea
lizat, în aceeași unitate de timp, mai
multe produse si. implicit, o masă
mai mare de valoare nou creată, de
producție netă. Bunăoară, tn 11 luni
din acest an planul la producția
marfă a fost depășit cu peste 27 mi
lioane lei, spor realizat în întregime
pe seama creșterii productivității
muncii. Și dacă avem in vedere că
în actualul cincinal nivelul produc
ției nete a crescut de aproape două
ori, iar fondurile fixe cu numai 80
la sută, avem o imagine sintetică,
dar foarte convingătoare, atît asupra
factorilor care au dus la sporirea
productivității muncii, cit si asupra
aportului acesteia la creșterea valorii
nou create.
Este un fapt pozitiv că pe fondul
acestor rezultate bune obținute prin
creșterea productivității muncii, co
lectivul de aici caută noi resurse
menite să asigure randamente tot
mai înalte tn producție. De pe acum,
în întreprindere au fost stabilite
măsuri precise pentru creșterea sus
ținută a productivității muncii în
anul viitor. Astfel, prin reducerea
numai cu 5 la sută a manoperei —
extinzîndu-se mecanizarea si automa
tizarea în sectoarele de montaj — în
anul 1981 Se va realiza un spor de
producție netă de peste 1.4 la sută.
Desigur. Ia întreprinderea de me
canică fină se întreprind o serie de
acțiuni energice menite să asigure
reducerea mai substanțială a cheltu
ielilor materiale, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, pro
movarea largă a progresului tehnic,
astfel ca rezultatele bune din acest
an să fie consolidate în anul viitor
cu noi succese.

Dr. Constantin ÎUREA

Ho

CONSTRUCTORII

Am irosit cea mai prielnică
perioadă de lucru
„Mi-am petrecut aproape trei decenii din
viată pe șantiere de izolații si mă simt legat
de meseria mea, convins fiind de impor
tanța ei pentru buna exploatare a clădirilor.
Am citit cu interes articolul din „Scinteia" pe
această temă și împărtășesc punctul de vedere
exprimat in ziar în legătură cu producerea
noilor materiale izolatoare. Problema îmbu
nătățirii izolării termice a spatiilor construite,
de care depinde in bună măsură economi
sirea unor importante cantităti de energie,
nu se pune de ieri, de azi. ci de mai multă
vreme. Or. așa cum s-a relevat și In articolul
publicat, producătorii nu oferă constructorilor
decit promisiuni in locul materialelor noi.
mai ieftine, mai ușor de pus in operă.
Pe șantierul unde lucrez, la întreprin
derea de utilaj chimic de la Turnu Mă
gurele, din cauza lipsei materialelor de
izolare necesare am pierdut, incepind din
luna mai. perioada cea mai bună de, lucru
pentru execuția izolărilor. A trebuit să mu
tăm oamenii pe alte șantiere, am suportat o
diminuare a ciștigurilor noastre. Iată de ce
întreb și pe tovarășii din conducerea Cen
tralei de materiale de construcții cind isi vor
onora angajamentele, cind ne vor livra ma
terialele izolatoare dă care avem atlta
nevoie ?“
maistru, șef de lot,
șantierul întreprinderii de utilaj chimic
Turnu Măgurele

(Urmare din pag. I)

din care 1 595 tone U>4 vagoane) s-au
dovedit a . fi impurificate cu metale
neferoase și materiale nemetalice.
Semnificativ pentru tema care o dez
batem este faptul că nici una din
unitățile cu pricina, nu a contestat
aceste refuzuri de calitate, care atrag
după sine și un preț mai mic plătit
pentru fierul vechi livrat. De Ia în
treprinderea „Oțelul roșu" ni se sem
nalează o situație asemănătoare. într-o singură lună s-au primit 600
tone de fier vechi necorespunzător
din punct de vedere calitativ.
Așadar, deși prin Decretul nr. 465
al Consiliului de Stat se prevede
obligativitatea tuturor unităților eco
nomice de a lua măsuri concrete pen
tru identificarea, stringerea. sortarea
pe tipuri și calități a tuturor catego
riilor de materiale refolosibile, la o(elării ajung mii de tone de fier vechi
amestecat cu alte metale feroase și
neferoase sau insuficient de bine pre
gătit. Cum și de ce se poluează fle
rul vechi ?

„M-am grăbit" — bulgarele
care declanșează avalanșa
...Secția aparataj a întreprinderii
,.23 August" din Capitală. Pretutin
deni domnește, o atmosferă de mun
că intensă, muncitorii sint concen
trați asupra lucrărilor pe care le au
de executat De mai multă vreme tl
observăm pe un strungar care prelu
crează o piesă de otel. Operația de

Constantin BLAGOVICI
corespondentul „Scînteii"

Ne aflăm de cîteva zile în locali
tățile din lunca.Dunării. Poposim ceva
mai mult Printre locuitorii comunei
Pristol. Aici se află numai 830 de
gospodării. în vara acestui an,
în zona Mehedlntiului a fost o secetă
excesivă. Timp de peste 90 de zile
n-a căzut aproape un strop de
ploaie. Culturile au fost mult afec
tate din această cauză. Ambițioși din
fire, întreprinzători, cei din Pristol
au știut insă să învingă vitregia
naturii. Cum anume? Aplicînd agro
tehnica modernă, efectuînd la timp
toate lucrările -agricole. îhlăturînd
pierderile de recoltă, cu deosebire în
perioada cind s-a trecut la stringerea

producțiilor. Rezultatele au răsplă
tit această trudă. La griu, producția
obținută a fost de 5 200 kg la hectar,
față de 5 000 kg prevăzute in plan.
La cultura porumbului, de pe cele
651 hectare s-au recoltat, in medie,
în sistem neirigat. 7 000 kg boabe la
hectar. Producții la fel de bune s-au
înregistrat aici și la floarea-soarelui.
la sfecla de zahăr, la soia, la cele
lalte culturi.
•— Cu toate că unitatea noastră
dispune doar de 2 126 hectare teren
arabi! — ne spune Ilie Leca. pre
ședintele cooperativei agricole — in
acest an. ca urmare a depășirii pro
ducțiilor la majoritatea culturilor, am

Vlrglliu TATARU
corespondentul „Scînteii*

—

despre cei care vorbesc prea mult despre
nou și nu mai au timp să-l promoveze

După publicarea articolului „Unii vor
besc atît de mult despre nou, incit nu
mai au timp sâ-l promoveze", in „Scinteia"
nr. 11910, Io redacție ou sosit numeroase
ecouri de pe șantierele de investiții in
care constructorii iși exprimă părerile față
de problemele ridicate in coloanele zia
rului. lată citeva dintre acestea :

Nicolae TIȚA,

pildă, cooperatorii din Moldoveni
vor furniza peste contracte 800 hi de
lapte și 16 tone de carne de vită.
Astfel de angajamente și-au luat și
cooperatorii din Gherăești, Tămășeni, Bira și alții. Numeroși locui
tori ai satelor livrează și ei însem
nate cantități suplimentare de lapte.
Cei din Secuieni, de pildă, vor da
pînă la sfîrșitul anului 300 hl. iar
cei din Dobreni 500 hl. Primarul co
munei Dobceni, tovarășul Nicolae
Nistor, a ținut să sublinieze aportul
deosebit la realizarea acestei canti
tăți a celor mai buni crescători in
dividuali de animale din comună.
Grija gospodărească a locuitorilor
satelor nemțene pentru asigurarea
hranei animalelor se concretizează
și in ritmul intens cu care in aceste
zile se achită de contractele înche
iate cu fabricile de nutrețuri com
binate.
Distonează însă cu ritmul general
modul în care se achită de aceste
obligații unele unități agricole care
nu și-au onorat decit pe jumătate
pină acum contractele încheiate cu
fabricile de nutrețuri combinate,
între acestea se află cooperativele
agricole din Gherăești, Averești, Icușeștl, unde mijloacele de transport
trebuie să fie mai bine folosite,
astfel Incit In următoarele zile să
fie îndeplinite Integral obligațiile.

0 comună mehedințeană cu adevărați
producători agricoli

—-ț—
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Chibzuind cu înțelepciune la rostu
rile roadelor muncii lor, ale surplu
surilor și rezervelor de produse ob
ținute în acest an, locuitorii satelor
nemtene livrează in aceste zile în
semnate cantități suplimentare de
produse agricole la fondul centralizat
al statului. Unitățile agricole, ca și
cetățenii, după analizarea în cadrul
formațiilor de lucru, al organizațiilor
F.D.U.S., prin discuțiile de Ia om la
om a posibilităților reale pe care le
au, au comunicat consiliilor popu
lare cifrele ce reprezintă angaja
mentele lor privind suplimentarea
contractelor de livrare și au și trecut
la îndeplinirea lor. Iată în cele ce
urmează cîteva exemple. Coopera
torii din Dochia vor livra peste pre
vederile inițiale 350 tone de porumb
la> fondul centralizat. De asemenea,
întrucît în unitățile consiliului unic
agroindustrial Girov s-a obținut o
bună recoltă de cartofi, cea mai
mare din județ, contractele cu statul
la acest produs vor fi suplimentate
cu peste o treime. Aflăm apoi că și
cooperativele agricole din Urecheni,
Moldoveni, Dumbrava Roșie. Piatra
Neamț vor livra fiecare ptnă la sfirșitul acestei săptămini in plus față
de contracte cantități cuprinse între
80 și 150 de tone de porumb.
Pe măsura sporurilor de producție
obținute atît de sectoarele zooteh
nice, cît și de crescătorii individuali,
la fondul centralizat al statului vor
fi livrate suplimentar și importante
cantități de produse animaliere. ‘De

reușit să livrăm suplimentar la fon
dul de stat însemnate cantităti de
produse. Din munca noastră, a celor
din Pristol, am livrat la fondul de
stat 2 500 tone griu și orzoaică. peste
5 600 tone porumb. 510 tone floareasoarelui, peste 9 000 tone sfeclă de
zahăr, 230 tone carne de taurine,
ovine și pasăre. 153 tone căpșuni.
455 tone fructe. în loc de 5 000 hl
lapte, cit ne-am prevăzut pe întregul
an, am livrat pină la această dată
5 200 hl. ceea ce înseamnă că pină la
sfirșitul anului mai putem valorifica,
în plus. încă cel puțin 200 hl lapte.
La aceste cantităti se mai adaugă si
cele 5 402 tone legume recoltate de
pe cele 200 hectare în cultură pură
și 120 hectare in cultură succesivă,
cantităti pe care le-am dirijat in
întregime la fondul de stat.
Locuitorii comunei Pristol muncesc
cu pricepere tot timpul anului in
cooperativa agricolă, care constituie
izvorul bunăstării lor. Dar ei cultivă
în gospodăriile proprii legume, aresc
multe animale și păsări. Este o co
mună de producători agricoli în
adevăratul înțeles al cuvintuluL Ei
iși asigură produsele de bază nece
sare consumului propriu, creindu-și,
în același timp, multe rezerve pe care
le valorifică prin cooperație, obtinind
și pe această cale venituri conside
rabile.
— Evaluind rezervele existente in
gospodăriile
locuitorilor
comunei
noastre — ne Preciza Constantin
Neamțu,'primarul comunei — am tre
cut deja Ia preluarea altor cantităti
de produse. Numai în două zile, la
cantitățile preluate pină acum din
gospodăriile populației s-au mai
adăugat încă il tone carne de porc
și pasăre. 800 kg ceapă. 1 200 kg
cartofi, 120 kg fasole, 2 000 de
ouă. Desigur, continuind acțiunea de
preluare in zilele următoare, canti
tățile de produse de la populație vor
crește. Răspunzind chemării secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, de a face totul
pentru a asigura fondul de stat, locui
torii comunei noastre iși valorifică
surplusul din gospodăriile proprii,
fiind convinși că in felul acesta iși
sporesc simțitor veniturile proprii și,
in același timp, contribuie la buna aprovizionare. a populației.
Pristolul are deci numai 830 de
gospodării. Dar este in schimb o
comtină cu oameni care contribuie,
pe măsura hărniciei și priceperii lor,
cu un plus substantial la cota
bunăstării noastre, a tuturor. Pentru
că ei s-au convins dealtfel de mult
că bunăstarea lor depinde de ceea ce
înfăptuiesc, de modul cum muncesc
pămintul și știu să-i smulgă rod cit
mai bogat.

De ce unii da și alții ba
„Șantierul nostru execută lucrări de .izolații
termice pentru obiectivele industriei chimice.
Acestea se caracterizează prin ponderea
foarte mare a izolațiilor termice la instalații
Industriale amplasate in aer liber, conducte,
utilaje și rezervoare care, prin condițiile teh
nologice speciale de funcționare,, impun uti
lizarea vatei minerale. Trebuie să arătăm că
greutățile noastre in realizarea unor lucrări
corespunzătoare sint Jegate de deficientele
calitative ale produselor din vată minerală
livrate de unele fabrici din M.E.F.M.C. Alt
fel.' saltelele de vată livrate de unitatea din
Șimleu Silvaniei nu corespund normativelor
de calitate in vigoare, ceea ce conduce la
manoperă suplimentară pentru reconditionarea lor. Mă intreb de ce întreprinderea din
Berceni poate livra materiale de calitate, in
timp ce aceea din Șimleu Silvaniei. cu toate
intervențiile făcute, nu reușește acest lucru.
Cred că în acest sens trebuie luate măsuri
de către conducerea M.E.F.M.C.
Și materialele Tiidroizolatoare ne-au creat
unele dificultăți. A fost cazul țesăturii bitumate din fire de sticlă, si relon care nu a re
zistat in exploatare, necesitind forte de mun
că și materiale suplimentare pentru reme
dieri.
. Cred că s-au acumulat suficiente, constatări
negative pentru a tnceta producerea acestui
material și a-1 Înlocui cu alte sortimente cu
noscute ca bune.
La aceste probleme de calitate ar mai fi
de adăugat și ritmicitatea livrărilor. Ar fi de
dorit ca aceste materiale să sosească pe mă
sura eșalonărilor din comenzi și contracte.
Astfel s-ar evita multe pierderi de materiale,
de timp de muncă și s-ar asigura lucrări de
calitate superioară".

Ing. Ștefan TEODORU, șef șantier
Pitești

prelucrare s-a încheiat Evident pe
strung și in jurul lui s-a adunat șpan.
Piesa de oțel este pusă cu grijă de
o parte și in locul ei este montată, in
batiul strungului, alta de bronz. Nu
putem preintimpina momentul în care
primele bucăți de șpan de bronz se
amestecă cu șpanul de oțel. Inter
venim.
— O clipă. De ce nu ati curătat.
mai întîi, șpanul de otel pentrU a nu
se amesteca cu cel de bronz ? ’
— M-am grăbit, ne răspunde. SI
eu cîteva gesturi... grăbite aruncă pe
jos șpantil de otel de pe strung.
Și așa. problema nu numai că nu
«ste rezolvată, dar devine chiar mai
complicată. Pentru că de aici, de la
locul de prelucrare a metalului por
nește de fapt primul bulgăre care
declanșează avalanșa poluării fierului
vechi. Strungarul, frezorul, rabotorul
prelucrează metalul și printr-un gest
reflex — un gest cu adinei implicații,
care trebuie eliminat definitiv din
toate unitățile — aruncă șpanul pe
jos. Apoi vine un muncitor auxiliar
care mătură acest amestec de snan
și îl răstoarnă, chipurile, sortat,
intr-un recipient pe care scrie „otel",
sau ..fontă", „bronz", „alamă" ș.a. Dar
metalele sint de acum amestecate.
Actul poluării metalului s-a produs
și, in continuare, orice încercare de
a salva situația, de a sorta metalul,
fie că este imposibilă, fie că necesită
o muncă de 10. de 20. de 100 de ori
mal mare.
Tovarășul MIhăescu Constantin, di
rectorul comercial al întreprinderii
„23 August", ne-a vorbit pe larg.

Care este aportul specialiștilor,
al cercetătorilor ?

Deficitari nu numai ia cantitate,
ci și la calitate

„Lipsa acută de materiale termoizolatoare.
tn perioada cea mai propice efectuării lucră
rilor de termoizolații. ne-a determinat să
sistăm luni de zile activitatea pe o serie de
șantiere: secția de ansamble sudate de la
întreprinderea de utilaj chimic Bistrița, ate
lierul mecanic-șef al platformei industriale
Zalău, întreprinderea de utilaj minier din
Negrești, hala de prelucrări mecanice de la
Corpbinatul de utilaj greu din Cjuj-Napoca.
Deși sînt obiective de investiții de primă im
portanță,- n-am putut să realizăm decit niște
simple bariere de vapori, a trebuit să mutăm
oamenii de la o lucrare la alta, nu ne-am
putut realiza sarcinile de plan Ia indicatorii
principali.
Cit privește țesătura din fire de relon si
fire de sticlă bitumată. Ia o serie de inves
tiții, cum sint trăgățoria de țevi de la în
treprinderea metalurgică. Fabrica de anve
lope . — din Zalău, întreprinderile mecanică
și de utilaj chimic — din Bistrița, toată vara
a trebuit să executăm lucrări de reparații,
din cauza acestui produs. Pe banii cui?
Cred C4 problema Calității materialelor izo
latoare trebuie să facă obiectul unei analize
temeinice din partea factorilor responsabili.
Si cu acest prilej să nu fie omisă nici cali
tatea vatei minerale,: livrate de furnizorii din
Centrala materialelor de construcții. Dificul
tățile ei calitative — conține zgură, greutate
foarte mare — fac ca izolația termică să
nu-și atingă scopul. Care este aportul cerce
tării, al institutulai de specialitate, dacă dau
„drum liber" unor asemenea materiale ?

,.Intr-adevăr, așa stau lucrurile cu țesătura
din fire de relon și fire de sticlă bitumată
— TSERELA. Grupul nostru de șantiere a
fost obligat să izoleze cu acest material
hidroizolator suprafețe întinse de hale, la
întreprinderea de piese forjate și matritate
grele și forja grea din Drobeta-Turnu Seve
rin, hala monobloc de la întreprinderea de
tractoare și mașini agricole Craiova, la Com
binatul de articole tehnice din cauciuc Tg.
Jiu. în total, peste 80 000 mp de izolații.
între timp, țesătura — un produs necores
punzător calitativ — s-a contractat, a fisu
rat și am fost puși in situația să luăm lucrurile
de la capăt : să identificăm zonele cu fisuri și
să le remediem. Afirm cu toată răspunderea :
facem o treabă meșteșugărească, pentru că
aceste reparații nu sint trainice. Iată dar
care este rezultatul folosirii acestui mate
rial : ne-am transformat in echipe de între
ținere a unor lucrări deja executate. Ce con
secințe are acest fapt? Oamenii sint scoși
din producție, apare o lipsă artificială de for
ță de muncă. în plus, consumul de manoperă
pentru refacerea unor lucrări este mare, așa
cum mare este și consumul de materiale și
bitum.
Regret că articolul din „Scinteia" nu a
luat in discuție și un alt material necores
punzător calitativ : hîdrobitul. Deși defici
ențele sale sînt cunoscute și semnalate —crăpături ale stratului de acoperire, impreg
nare neuniformă, lipsă totală de bitum oe
anumite porțiuni — producătorii ne obligă
să-l folosim. De ce, din moment ce pagubele
sint evidente ?“

Tlberiu STREZA,

șef de

șantier

izolații, platforma Cluj

chiar frumos, despre măsurile luate
pentru recuperarea și valorificarea
superioară a materialelor refolosi
bile. „Dacă vom vedea că se oot
folosi și frunzele salclmilor. le vom
recupera și pe acestea" — ne spunea
dinsul la un moment dat. Apoi am
aflat și despre acțiunea de inventa
riere a tuturor materialelor refolo
sibile din întreprindere despre sta
bilirea unui adevărat regulament de

Toni CHIRIAC, șeful

șantierului

izolații Craiova

Ștefan GUEIAN,
organizației

interes. Poate s-ar Îmbunătăți chiar
acest regulament.

Neglijența - un atentat
la buzunarul
oamenilor muncii
Ce-i de făcut ? Citeva lucruri tre
buie bine înțelese. în primul rind,
este necesar că întreaga activitate

de

secretarul
partid

uitat o serie de lucruri elementare,
pe care ni le impune însăși actuala
conjunctură economică. Gestul reflex
al muncitorului care amestecă spâ
nul de oțel cu cel de cupru este un
atentat — da, un atentat — la munca
lui și a întregii clase muncitoare.
Printr-o asemenea neglijentă, mii de
tone de fier se degradează, ceea ce,
in siderurgie, duce Ia zeci de șarje
de otel rebutate, la obținerea unui

VALORIFICAREA FIERULUI VECHI
colectare și transport al acestora. Si.
intr-adevăr, la ora actuală secțiile
întreprinderii sint impinzite cu con
tainere pentru colectarea separată a
fierului, a fontei, a bronzului ș.a.
Numai că uitîndu-ne in circa 50 de
asemenea containere, in nici unul nu
am găsit numai fier, fontă sau bronz,
ci un amestec de metale greu de
precizat. Incit nu poți să nu te în
trebi : care mai este atunci rostul
acestor containere ? „Avem oameni
de serviciu pentru adunarea spânu
lui. chir nu-și fac datoria cum tre
buie" — încearcă o explicație
ing. Anton Stach, șeful atelierului
nr. 1 din secția aparataj. Aici, „aca
rul Păun" este omul de serviciu !
Chiar așa să stea lucrurile ? Dacă
tot s-a întocmit un regulament de
colectare și sortare a materialelor
refolosibile, am sugera să se facă și
o analiză a felului cum este el res
pectat Concluziile nu ar fi lipsite de

de recuperare a metalului să fie alt
oțel de slabă calitate. De unde se re
fel organizată. Oare hu este mai
cuperează aceste pagube ? Nu tot din
simplu, mai firesc ca fiecare strun- . buzunarul economiei, al oamenilor
gar să aibă o măturică și un fă
muncii ? Indiferent că fierul vechi se
raș și să strings șpanul in mo
poluează la o Întreprindere din Bucu
mentul in care Începe să prelu
rești. Iași sau Timișoara, iar consecin
creze o piesă din alt metal ?
țele se resimt Ia Hunedoara. Reșița
După cum n-ar fi mal firesc ca și
recipientele sau containerele pentru ' sau Tirgoviște. Desigur, fiecare mun
colectarea fierului vechi să fie puse
citor trebuie să facă mai mult, să fie
la indemina muncitorului si nu la
conștient că cele citeva minute in care
capătul halei ? tn acest fel, nici mun
stringe șpanul nu înseamnă timp
citorul n-ar mai invoca graba sau
pierdut. Dar totodată este necesar ca
lipsa de timp pentru aruncarea la
intimplare a resturilor metalice, tn
și munca să fie mai bine organizată.
altă ordine de idei, trebuie să în
țelegem că din punct de vedere edu
Cum s-ar putea cîștiga
cativ. mai sint multe de făcut. Se
impune ca fiecare muncitor să în
în plus un milion de lei
țeleagă necesitatea acestui gest sim
plu. de a aduna și pune intr-un
pe lună
container separat otelul, bronzul sau
Ne continuăm investigația pe dru
cuprul. Am realizat o industrie mo
dernă, complexă, dar se pare că am
mul fierului vechi. Ia baza de sar-

Intr-una din secțiile întreprinderii de porțelanuri din Alba lulla

O inițiativă a constructorilor de autoturisme

de teren ARO :

Utilajele produc înainte ca noile hale
industriale să fie terminate
în întreprinderea de
autoturisme de teren
ARO din Cîmpulung
se află în construcție
trei hale principale
destinate.
îndeosebi,
pentru fabricarea au
toturismelor „ARO 10".
Grupul local de con
strucții. care Înaltă
obiectivele
respecti
ve,
neorganizîndu-și
judicios munca, nu a
putut respecta terme
nul prevăzut In con
tract pentru darea lor
In exploatare in luna
septembrie a.c. în a-

ceste condiții, harnicii
constructori de auto
turisme nu au încru
cișat brațele. Dimpo
trivă, ei au luat lău
dabila inițiativă ca o
parte din utilajele so
site in devans de Ia
furnizori — strunguri,
freze, mașini de gău
rit și filetat și altele
— care nu necesitau
platforme speciale de
montaj, să fie ampla
sate provizoriu în ha
lele existente ale în
treprinderii. Au fost

jare a metalului refolosibil din în
treprinderea „23 August" din Ca
pitală. locul unde se vede cel mai
bine cum se respectă in secțiile de
producție regulamentul amintit. Re
marcăm că și aici există boxe spe
ciale pentru depozitarea fierului, cu
prului, bronzului ș.a.m.d.
— Locuri speciale de depozitare
avem, dar nu ne sînt de prea mare
folos, ne spune maistrul Ion Popa,
șeful bazei de șarjare.
— De ce ?
— Pentru că tot metalul pe care il
primim din secții este impurificat.
în șpanul de otel, de pildă, găsim
cutii de conserve, bucșe de bronz,
span de cupru, cauciuc, otel de
scule, chiar și plumb. Dar ce nu
găsim ? Șpanul de alamă este ames
tecat cu cel de aluminiu : șpanul de
bronz conține și șpan de otel. Or. cu
toate eforturile noastre, nu mai pu
tem sorta metalele amestecate. Nu o
să credeți, dar șpanul vine amestecat
și eu pastile de vidia, un material
de scule deosebit de prețios si de
scump. în ultimul timp am strins
citeva zeci de kilograme de pastile,
dar nimeni nu știe cite mai sint în
aceste grămezi de șpan.
— Pastile de vidia in span ? — se
miră Gheorghe Moraru, șeful bi
roului de recuperare și valorificare a
materialelor refolosibile. Dar noi
avem plan de colectare a plăcutelor
dure. Din planul anual de 2,7 tone de
plăcute dure am strins numai vreo

astfel montate, cu for
te proprii, peste 200
de asemenea utilaje
de la care se reali
zează zilnic o produc
ție de diferite piese
în valoare de circa 2
milioane lei. Și acțiu
nea de montaj conti
nuă, pină ce construc
torii vor reuși să
pună cît mai grabnic
în
funcțiune noile
hale de producție în
care vor fi mutate
utilajele pentru care
sint destinate. (Gb.
Cirstea),

500 kg. Și uite că plăcutele ajung la
fier vechi !
Specialiștii care ne-au însoțit în
acest raid au făcut cîteva calcule.
Ce rezultă ? Dacă șpanul de oțel nu
ar fi amestecat cu alte metale ar
putea fi folosit în proporție mult
mai mare în propria turnătorie a
întreprinderii. Așa insă. Întreprin
derea refolosește lunar numai 700—
800 tone de șpan și expediază in
afară circa 1 200 tone. Deci, se
aruncă „balastul" tn curtea altor
unităti și se pretinde, pe de altă
parte, fier vechi bine sortat și pregă
tit. Numai că preturile de livrare
sint în acest caz mult mai mici.
Șpanul de bronz curat, de pildă, este
plătit cu 11 lei kilogramul. Iar ames
tecat cu alte metale este preluat ca
cenuși cuproase, pentru care se plă
tesc numai 2,5 le! pe kilogram. Adu
năm și facem socoteala : lunar. în
treprinderea ,.23 August" pierde 1—
1.5 milioane Iei deoarece nu sortează
metalul refolosibil. Cît pierde insă
economia națională ? Pentru că si in
alte unități se procedează in același
fel. Cert este că, din această cauză,
pe lingă cheltuielile suplimentare
care se fac pentru sortarea ulteri
oară a metalului. Ia ora actuală, la
C.S. Hunedoara consumul de fontă
și fier vechi a crescut fată de anul
trecut cu 4 kg pe tona de otel
Siemens-Martin.
• Dar. despre alte aspecte ale poluă
rii fierului vechi, intr-un număr
viitor al ziarului.
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CUM SELECTEAZĂ VALORILE CRITICA DE ARTĂ POPULARĂ
Arta populară este, cum materiale șl estetice ale
bine se știe, o prezentă vieții din epoca respectivă.
marcantă in Festivalul na
Variatele ocazii în care
tional „Cîntarea României'*. putea avea loc. în trecut,
•Stimulată pe multiple căi, aprecierea critică a colecti
imbrătișată cu pasiune da vității. judecata de valoare
creatori, virstnici și tineri,
și selecția constau din
de țărani, muncitori, func ciăci. șezători, horă, colin
ționari. intelectuali, produ dat, ceremoniale ale ritu
sele ei (unele continuînd rilor de trecere (botez,
vechea faimă a unor cen nuntă, inmormîntare). alte
tre de creație populară, obiceiuri cu manifestări co
altele' conturîndu-și in ul lective, tirguri, nedei etc.,
timii ani personalitatea) în toate momentele vieții
ajung în casele oamenilor. comune
a colectivității.
In expoziții și tîrguri, în
magazine. Așadar, un pro
ces creator viu. puternic,
departe de a stagna. în
aceste condiții este firesc
să ne preocupăm de inten
sificarea muncii de selec
ție, de creșterea exigentei
fată de autenticitatea aces
tor produse. AVEM O CRI
TICA DE ARTA POPU
LARA 7 CUM FUNCȚIO
NEAZĂ, CE ECOU ARE ?
Ca orice altă manifestare
artistică, șî arta populară
generează, pretinde o cri
tică avizată, aprecieri de
valoare, considerații teore
tice, estetice, selecție, pro
cesul de acceptare sau res
pingere etc. Putem deci
consemna și existenta le
gică a unei critici de artă
populară. Aceasta însă, la
fel ca și creațiile artistice
populare, a cunoscut șl cu structurate in modelele
noaște sensibile mutatii în sale tradiționale, in socie
trecerea sa de Ia o cultură tatea sa ..folclorică". Cri
tradițională, creată în con teriile de apreciere ale cri
dițiile unei economii închi ticii colective (deci ale se
se de tip feudal, la aceea lecției, integrării sau res
pingerii) aveau la bază. în
contemporană, socialistă, ge
rînd. ..matricea"
neratoare de noi tradiții. primul
Se prefac, se schimbă ast stilistică tradițională, speci
ficul, unitatea de stil a cul
fel și semnificațiile obiectu
turii și artei noastre popu
lui ei.
lare.
cit si evoluția socioîn societatea arhaică, arta
populară se manifesta drept economică a societății res
un proces cultural încadrat pective într-o epocă dată,
formelor
complexe
de inclusiv variantele zonale,
viată ale poporului, reflec- în baza acestor criterii
tind caracterele sale spe funcționa si fenomenul de
cifice. Creatorul popular — apreciere și integrare, cît si
fie el individ care lucra acela de respingere, care —
pentru nevoile gospodăriei obligatorii și in consensul
Si familiei sale, fie meșter întregii colectivități. întruspecializat — crea pentru cît abaterile duceau la
colectivități mai restrinse obrobriul ei — constituiau
sau mai largi, bine Circum -procesul criticii, critica de
scrise, însă cu variate arii artă populară avind un ca
de difuzare, obiecte cu pre racter participativ, de con
cise funcționalități. Odată tinuitate.
în creația populară con
create, obiectele intrau sau
nu în circuitul colectivității, temporană constatăm dis
în funcție de criteriile de continuitatea in primul rînd
apreciere ale acesteia, care a raportului functie-creale integra în măsura în tie, cu unele interferențe
care răspundeau nevoilor de supraviețuire, proces de

aculturatie și de Impact eu in multitudinea de forme
procedee tehnice și mate de creație. Este. apoi, per
riale noi, cit si profunde fect legitim să dorim ca.
mutatii în economia și paralel cu înmulțirea volu
cultura rurală și în con mului de produse care se
ceptul de artă populară. revendică de la conceptul
Arta populară nu se mai de „artă populară" (deși
manifestă azi exclusiv in doar o parte din ele se pot
cadrul imperioaselor nevoi numi așa), critica să capete
funcționale de confecționa un loc mai distinct în pu
re a unor bunuri necesare blicațiile noastre. Pe de
muncii, traiului și tuturor altă parte, după opinia
aspectelor de. cultură ma mea. încă prea putini pro
terială si spirituală ale ducători. dar și beneficiari
vieții. Procesul de creație. tin cont de îndrumările, de
selecția pe care o face sau
o poate face critica de artă
populară și trebuie să spun
că aceasta nu se întimplă
din pricina defectelor pe
Care le poate presupune
critica Însăși (nu le exclud),
cit mai ales datorită fap
tului că în acest domeniu
își spun cuvîntul. uneori
decisiv, prea multi oameni
care apreciază „după ure
che" etc.
Rolul criticii este de a
analiza și selecționa valo
rile. provocînd si îndrumind procesul de decantare
a nonvalorilor, eliminind
ceea ce constituie non-arta
și kitch-ul. Din păcate
însă trebuie să spunem că
în pofida unor simpozioane
ori dezbateri cu specialiști
organizate la diverse tîr
guri. în diferite locuri, ul
mai bine spus de produc terior, concluziile acestor
ție, la rîndul său îmbracă discuții, relativ numeroase,
și alte forme organizate nu sînt urmărite consec
decît cele tradiționale. Tot vent și nu sînt aplicate
mai mult se evidențiază, peste tot. Există un dău
pe lingă producția coopera nător paralelism Intre ceea
tistă, creatori care își ma ce se discută și ceea ce se
terializează simțămintele în face : în simpozioane se
obiecte artistice, unele con cere artă autentică. In
tinuînd tradiția, altele în- tîrguri și chiar în magazine
noind mijloacele de expri se mai vinde „marfă" de
mare artistică, inovînd in parte de a putea fi apreci
domeniul tehnicii si al ma ată drept artă, populară
terialelor. căutînd noi ex sau nu. Un rol deosebit de
presii de exteriorizare es important II are educația
tetică. în cadrul Festivalu prin canalele mass-media,
lui
national
„Cîntarea care nu întotdeauna ser
României" se cristalizează vesc in mod util critica de
tot mai pregnant o nouă artă populară., difuzînd și
măsură a actului creator valorificînd uneori și con
și se definește un nou con trafaceri ale bunului gust.
cept al artei populare, care Este aici cazul să subli
va îngloba pe lingă arta niem și daunele produse de
țărănească tradițională și diletantism în unele apre
arta de amatori și arta cieri de valoare ale crea
naivă — acela al sensului ției artistice populare care
de artă a părtinind între pare uneori să constituie o
gului popor. în aceste con
diții este de la sine înțeles producție la îndemîna ori
că și critica de artă popu cui, deși își are cadrul ști
lară își sporește rolul, re ințific bine definit.
clamă o intervenție mai
frecventă, mai competentă Tancred BANAȚEANU

Competență
și discernămînt în locul aprecierilor
„după ureche"

lecții incomplete
la „școala profesorilor46
Cu cîtva timp în urmă, într-o discuție cu cadre didactice din Iași și
Buzău, relevam preocupările privitoare la perfecționarea pregătirii per
sonalului didactic, semnalam cu deosebire minusurile înregistrate în orga
nizarea și desfășurarea acestei activități vitale, am spune, pentru ridica
rea calității procesului instructiv-educativ. Lunile au trecut, au fost pro
gramate noi cursuri și forme de perfecționare, alte sute și sute de învăță
tori și profesori și-au susținut examenele pentru obținerea gradelor
didactice, un nou an de învățămînt i-a chemat la lucru pe toți oamenii
școlii.
CE PROGRESE S-AU ÎNREGISTRAT ÎN PERIMETRUL PERFECȚIO
NĂRII PERSONALULUI DIDACTIC 7 La întrebare ne răspund, de
această dată, cadre didactice șl inspectori școlari din Suceava.

Liceul industrial nr. 6 din București, aspect din laboratorul de chimie

r

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:
„MUNȚII

1N

FLĂCĂRI"

o producție a Casei de filme 5
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„Noaptea ultimelor gînduri"
de Virgil STOENESCU

la Teatrul „Mihai Eminescu"
din Botoșani
Propunîndu-și să cin
stească personalitățile
marcante ce s-au năs
cut pe meleagurile
botoșănene.
Teatrul
„Mihai Eminescu" din
Botoșani a adoptat de
cîteva stagiuni două
modalități distincte :
valorificarea creații
lor acestora (prin re
constituirea și punerea
în scenă a marii ma
jorități a lucrărilor
dramatice ale lui Emi
nescu, Iorga. Sorbul și
alții) ; marcarea unor
aniversări sau come
morări ale acestora
prin spectacole dedica
te vieții lor. apelîndu-se fie la colaje din
lucrări autobiografice,
fie la piese evocatoare
ale unor autori. De
curînd, colectivul botoșănean a prezentat
„Noaptea
ultimelor
gînduri" — piesă într-un act de Virgil
Stoenescu,
realizată
după volumul „Ulti
mele"
da
Nicolae
Iorga.
„Noaptea ultimelor
gînduri" reconstituie
de fapt cea din urmă
oră din viața lui Ni
colae Iorga înaintea
asasinării sale barbare

de către bandele de
legionari. Virgil Stoe
nescu recurge nu doar
la decorul camerei de
lucru de unde savan
tul a fost răpit, ci și la
citate (preluate din
volumul „Ultimele"),
expresii șl versuri apartinind lui Nicolae
Iorga. Spectatorul de
vine astfel „martor
ocular" al uneia dintre
cele mai monstruoase
tîlhării ce se punea la
cale cu patru decenii
în urmă, stipendjatii
legionarilor călcînd in
picioare.
batjocorind
și murdărind cu singe
conștiința curată, inte
gritatea ființei națio
nale a poporului. Condensînd firul eveni
mentelor. autorul re
curge doar la patru
personaje : profesorul
(Iorga). soția acestuia,
mesagerul bandei de
legionari și necunos
cutul (în fapt unul
dintre viitorii călăi).
Dialogul învederează
noblețea de spirit,
demnitatea
marelui
cărturar patriot, fățăr
nicia. lașitatea, cruzi
mea celor ce erau dis
puși să vîndă orice,
în numele unui crez

inuman. în fața aces
tei situații, deși iși
întrevedea
sfirșitul,
Iorga nu a acceptat
nici un compromis.
Dimpotrivă, le-a aruncat tilharilor în
fată tot ceea ce meri
tau. arătîndu-le hido
șenia,
prezicîndu-le
condamnarea, plata pe
măsura crimelor co
mise.
Spectacolul, așa cum
a fost gîndit și pus în
scenă de. regizorul
C. Dinischiotu. se con
stituie într-o evocare
emoționantă a unui
moment tragic din is
toria tării. O evocare
emoționantă realizată
cu concursul actorilor
Doru Buzea (Iorga),
Elena Ligi (soția). Geo
Popa (mesagerul) și
Boris Perevoznic (ne
cunoscutul).
Credem
că prezentarea în școli
și așezăminte culturale
a acestei piese-document înseamnă săvîrșirea unui act de cul
tură cu mari valențe
educative.

Silvestri
AILENEI
Corespondentul
„Scînteii"

Premieră la Teatrul popular din Zalău

Scenariul : Petre Sălcudeanu ; decoruri : arh. Georgeta Solomon, Virgil Popa; costume: Ileana Oroveanu*
Kosman, Cristina Păunescu ; muzica : Tiberiu Olah ; montajul : Alex
Petrescu ; sunetul : Daniel Rusu;
imaginea : Valentin Ducari i ; regia : Mircea Moldovan

cu : Vlad Rădescu, Cornel Ciupercescu, Ștefan
Velniciuc, Mircea Cosma, Mircea Moldovan, Alexandru
Drâgan, George Oancea, Silviu Stănculescu, Stelian Stancu, Paul Lavric, Andrei Raleâ ți Cornel Coman

Film

realizat In

studiourile

Centrului

de

Producție Cinematograficâ „București"

în coloanele „Scîn
teii" s-a mai scris des
pre activitatea Teatru
lui popular din Za
lău. Debutind cu „Acești îngeri triști" de
D.R. Popescu și continuind cu alte piese nu
mai puțin pretențioase,
artiștii amatori și-au
cîștigat o binemeritată
încredere a publicului.
Iată-i din nou pe sce
nă in aceste zile cu
o premieră absolută :
„La broscuța de sub
Codru". O piesă scrisă
de un sălăjean, Inter
pretată de sălăjeni și
„văzută" regizoral tot
de un' sălăjean. Auto-,
rul Mircea Dulfu, eco
nomist la întreprinde
rea de conductori e-

lectrici emailați, oferă r-ză pe lîngă casa de
un text „smuls" din
cultură a sindicate
realitate, cu replici lor din Zalău, reușesc
gindite pe îndelete,
realmente să se trans
pună în rol, să facă
prin care supune ju
decății opiniei publice să ajungă la public
atitudini, prezente încă mesajul piesei.
pe alocuri, care stînjeîn concordantă cu
nesc urcușul nostru în
textul, viziunea regi
formarea omului nou.
zorală a lui Eugen
Subiectul își are sor
Borda completează în
gintea într-un colectiv
chip fericit replicile
muncitoresc, în care
prin
aranjamentul
victoria noului in fața
scenic.
rutinei și nepăsării evi
Așadar, la Zalău se
dențiază îndeosebi ati
face teatru. Un teatru
tudinea dîrză a unor ti pe măsura exigențelor
crescînde ale publicu
neri inimoși sosiți de
lui, un teatru de ținu
pe băncile facultății.
tă.
Se poate spune acum că
interpreții
loan MUREȘAN
amatori ai teatrului
corespondentul
popular, ce ființea„Scînteii"

Pentru început, o opinie unanimă
să-i reîmprospăteze cunoștințele, dar
a celor 16 participant la dezbaterea
să-i și ofere elementele noului, me
inițiată de redacție, la Casa corpului
nite să-l ajute în ridicarea calitativă
didactic din Suceava : perfectionarea
a activității sale de profesor, de di
trebuie să fie un proces complex,
rector de școală, de educator, activist
desfășurat constant, fără întrerupere,
al organizației U.T.C. sau de pionieri.
prin modalități diverse, pe parcursul
— Ca director al Casei corpului di
anilor de lucru la catedră, adaptat
dactic, menționează prof. Gheorghe
continuu la cerințele dezvoltării și
GIURCA, iau cunoștință adesea cu
modernizării procesului instructiv, ale
tematica lucrărilor științifice pentru
ridicării calității actului educativ, dar
obținerea gradului I sau de încheiere
și la orizontul și experiența fiecărui
a ciclurilor de perfecționare, deoarece
educator, care se îmbogățesc pe mă
numeroase cadre didactice ne solicită
sura exercitării profesiei. Dar în rea
bibliografii, materiale documentare
litate 7 în realitate, aceste principii
etc. Unele dintre ele au un caracter
continuă să rămînă încă la stadiul de
general, fără prea mult folos pentru
deziderat. Numeroase exemple, ofe
ridicarea competentei autorului res
rite de interlocu
pectiv in pro
tori. justifică cu
cesul instructivprisosință
afir
educativ. Bună
mația.
oară, o asemenea
— Din anul
lucrare cu tema
1968 șl pînă acum, Opinii ale cadrelor didac „Viața și activi
relatează
prof. tice din Suceava privind tatea lui Radu
Rodica OPREA,
Greceanu", căr
directoarea
Li propria perfecționare pro turar a cărui oceului economic
peră este doar ași de drept ad fesională — în pas cu ce mintită în pro
ministrativ,
am
grama
școlară,
participat la trei rințele
ridicării calității cum îi poate servi
cicluri de perfec
autorului la ridi
ționare. Cam a- întregului proces instruc carea
nivelului
ceeași tematică,
calitativ al lecții
aceleași
cursuri
lor de limba ro
tiv-educativ
și expuneri, mai
mână pe care le
mult sau mai pu
predă la catedră?
țin aduse la zi,
La rîndul său,
aceleași dezbateri
prof, emerit Ro
generale în seminarii. Nici o preo
dica ALEXANDRU, de la Liceul pe
cupare vizibilă, de la un ciclu la al
dagogic, semnalează că inspecțiile
tul. pentru aprofundarea succesivă a
speciale din sistemul de acordare a
unor laturi fundamentale ale pregă
gradelor didactice au. in multe ca
tirii de specialitate și pedagogice a
zuri. un caracter festiv, totul este
profesorilor, pentru aprofundarea —
„regizat". „Dacă nu cunoști învățăto
și prin aplicații practice — a unor
rul sau profesorul respectiv din ac
aspecte specifice de modernizare, de
tivitatea sa anterioară la catedră,
optimizare a procesului de învătăaceastă «inspecție specială» nu este
mînt.
deloc concludentă pentru acordarea
unui calificativ real".
Cazul relatat nu este singular. Pre
Am reținut, în această ordine de
ocupate de realizarea unor „cifre de
Idei,
propunerea ca Ministerul Edu
plan" la perfecționare, forurile locale
și învătămintului să elaboreze
cației
de învățămînt, nu numai din județul
norme unitare pentru elaborarea lu
Suceava, tac
uneori
înscrierea
crărilor științifice, modalități mai
cadrelor didactice la asemenea
eficiente de organizare și efectuare a
cursuri din birou, programează la
inspecțiilor speciale, in vederea apre
aceeași formă de studiu oameni cu
cierii obiective a pregătirii profesio
pregătire științifică și mai ales cu
nale a candidaților la examenele de
experiență la catedră diferite, ceea
grade didactice.
ce face ca dialogul de lucru, schim
Se poate spune. In concluzie, așa
bul de opinii și de experiență să se
cum au confirmat participant^ la
infiripe cu dificultate, să nu aibă
discuție, că actualul sistem de per
nivelul și eficiența scontate. Sînt însă
și cazuri cînd unele cadre didactice
fecționare, realizat prin intermediul
consideră activitatea de perfecțio
și cu concursul instituțiilor de învă
nare o corvoadă, de care se achită de
țămînt care au pregătit cadrele di
formă, continuîndu-și apoi munca Ia
dactice (respectiv instituțiile de învă
catedră ca mai înainte,
țămînt. superior și liceele pedago
— Cum. să aprofundeze principiile
gice), asigură cadrul general propice
modernizării procesului de invățăînfăptuirii' obiectivelor de ridicare a
mînt, modalitățile concrete de per
competenței științifice și măiestriei
fecționare a predării, adaugă la rîn
profesionale a personalului didactic,
dul său prof. Gica PlNZARU. de la
formulate în documentele Congresu
Liceul pedagogic, cînd programele
lui al XII-lea al partidului, concre
ciclurilor de perfecționare sînt ex
tizate în Legea educației și învățătrem de încărcate cu prelegeri și
mîntului. Este necesar însă să se
dezbateri, nu-i lasă timp cursantului
acționeze mai hotărît pentru înlătu
pentru studiul individual care, la
rarea lipsurilor ce mai dăinuie în
urma urmelor, este baza autoperfecorganizarea și desfășurarea concretă
ționării noastre 7
a diferitelor forme și modalități de
într-adevăr. Reîntors In orașul stu
perfecționare — dintre care unele au
diilor sale universitare pentru ciclul
fost amintite și în rindurile de fată.
de perfecționare, profesorului dintr-o
„Școala profesorilor" trebuie să tină
localitate oarecare, depărtată de
mai ferm pasul cu viata scolii, să
marile orașe, nu-i este lăsat răgazul
răspundă cu mai multă operativitate
necesar frecventării bibliotecii uni
cerințelor ridicării calității întregului
versitare, librăriilor, altor instituții
proces instructiv-educativ.
cultural-știintifice, pentru o infor
mare de specialitate, aptă nu numai
Florica DINULESCU

Știința și imperativul perfecționării
între autor și interpre
ts săi se pot stabili va
riate relații. Există scrii
tori pe care criticii îi iau
în discuție cu întirziere
sau fără vreun interes ma
nifest: alții beneficiază
din capul locului și în
chip constant de numeroși
comentatori.
Cazul
din
urmă l-a ilustrat în litera
tura noastră și Alexandru
Ivasiuc. Fiecare roman, nu
velă sau eseu purtindu-i
semnătura i-a incitat pe
exegeți la noi și noi luări
de poziție, favorabile sau
deloc; pe întreaga ei des-,
fășurare, opera »i-a fost în
soțită de analize entuzias
te sau aspre, angajate în
tensionate dialoguri nu
numai cu respectiva scrie
re, dar și între ele, într-o
deschisă încrucișare de ar
gumente.
Constantin Preda și-a asumat, în aceste condiții,
un scop generos: acela de
a reconstitui atît traiecto
ria parcursă febril de Iva
siuc însuși, cît și interac
țiunea numeroșilor săi co
mentatori cu opera sa și
chiar retroacțiunea acestor
comentarii asupra operei *).
Căci nu numai Ivasiuc a
fost, prin natura incitantă
a scriiturii sale, în măsură
să-și oblige confrații cri
tici la depline mărturisiri,
ci aceștia au exercitat, la
rîndul lor, o constantă pre
siune inversă asupra auto
rului, dispus la polemici
pe parcursul cărora să și
valorifice multe dintre ob
servații.
Supratema
antologării,
pe care Constantin Pțeda
a dus-o la bun sfîrșit cu
probitate și aplecare sim
patetică, aceasta se și cu •
venea să fie: o dialectică a
acțiunii, reacției și reacției
la reacții, o vie împletire
de „voci" concurente și armonizabile chiar în anti*) Biblioteca critică ; Alexandru Ivasiuc interpre
tat de... ; studiu introduc
tiv, argument, antologie,
cronologie și bibliografie
de Constantin Preda; Edi
tura Eminescu, 1980.

nomiile lor. Un artist al
contradicției,
îndrăgostit
de contradicții și încreză
tor în forța lor purificatoa
re a fost răsplătit de un pe
cît de generos, tot pe atît
de contradictoriu evantai
al receptărilor, pe care —
mulțumit de chiar disonan
tele lor — n-a pregetat să
le recepteze cu luciditate.
Se verifică încă o dată fo
losul pe care un scriitor
autentic îl trage de pe
urma tuturor și a fiecărei
în parte critici la adresa
operei pe care o edifică.
Alexandru Ivasiuc a pu
blicat zece cărți în zece

cadrul confruntărilor pro
si contra, punciînd și mo
dificările lor în timp, de
la un romar. la altul.
Prin maniera scrisului
său, prin formula sa litera
ră, personală și partizană,
întrucîtva prevestită de un
Camil Petrescu sau Anton
Holban, Alexandru Iva
siuc a bruscat de la în
ceput și publicul și critica.
S-a spus, în bine și In
rău, că proza sa ar fi ab
stractă, eseistică, geometri
că, esențializată, apoi s-a
convenit că aceste esențe
tin de însăși ex siență, de
existenta distinctă a unor

existențialului simbolic ori
parabolic și alta a efecti
vei existențe efectiv deru
late, cu prevalente sau aparente prevalente într-o
direcție sau alta. Datorită
sporului de substanță epi
că tradițională, caractero
logică și narativă, cîte un
critic a socotit Apa acel
reviriment salutar și salva
tor de talent pe care' au
torul ar fi fost obligat șă-1
aprofundeze, drept care
viitoarea abatere a Iul Iva
siuc de la acest sfat a fost
deplînsă ca sterilizatoare ;
cîte un altul s-a opus, dim
potrivă, din răsputeri anu-

PATOSUL CUNOAȘTERII
ani. Din 1967. clnd a debu
tat cu romanul Vestibul, și
pînă în tragica zi de
4 martie 1977, i-au apărut
șapte romane, un volum
dt nuvele și două de ese
uri. Iar de la primul stu
diu, consacrat lui în iulie
1967, în care Paul Geor
gescu vestea apariția unui
scriitor matur și a unei opere importante („sînt con
vins că nu mă înșel"), s-au
succedat cîteva sute de ar
ticole privind aceste zece
cărți, acceptîndu-Ie sau
refuzîndu-le, dialogînd și
polemizînd cu ele.
S-au
preocupat constant de ele
Virgil Ardeleanu, Nicolae
Balotă, Nicolae Ciobanu,
Valeriu Cristea, Dan Culcer, Gabriel Dimisianu,
Paul Georgescu, Mircea
Iorgulescu, Nicolae Manolescu, Liviu Petrescu, Al.
Piru, AL Protopopescu,
Cornel Regman, Eugen Simion, C. Stănescu, Mircea
Tomuș. Mihai Ungheanu,
Cornel Ungureanu și mulți
alții; dintre care Constan
tin Preda trebuia să alea
gă un eșantion reprezenta
tiv — reprezentativ pentru
cît mai multe nuanțări din

eroi surprinși In răstim
puri de criză și obligati la
cruciale decizii. Ceea ce a
plăcut multora, iar unora
le-a displăcut a fost acui
tatea
confruntărilor
de
idei, de convingeri, de op
țiuni, cînd și cînd suspec
tate de linearitate tezistă.
O proză „de idei", asimilînd multe elemente de
eseu, dar programatic se
condată și printr-o eseis
tică exterioară ei, de care
să nu poată fi decît con
vențional distinsă, o uni
tate mereu reafirmată a
căutărilor, dincolo de cezu
rile de gen secundare, a
îmbinat și derutat, in orice
caz a stimulat, lecturi și
meditații pe marginea lec
turilor. A derutat și mobi
litatea lui Ivasiuc înlăuntrul felului său inconfundabil de a fi, mutația de
după Vestibul, Interval si
Cunoașterea de noapte,
inaugurată de Păsările,
accentuată de Apa, retrac
tată de Iluminări, parcă
întrucîtva din nou prezen
tă în Racul. Este vorba de
pendulările între „ideal" și
„real", „abstract" și „con
cret", între o proză a

me acestui roman și anu
me din pricina cedărilor
față de știutul cadru și
povestire
mecanism de
îmbietoare, convins că toc
mai primele romane sînt
cele care defrișează modernitatea procedeelor și
de fond, demnă de a fi
continuată și statornicită.
Ar fi instructivă o „critică a
criticii" care să surprindă
motivații sociologice și psi
hologice, de continuități și
așteptări, de sensibilitate
și gust în cazul tuturor acestor opțiuni șl aprecieri.
adesea polare.
Mai presus de ele ceea
ce ne urmărește Insă pe
parcursul acestui bine contrapunctat „dosar" rămîne
însăși personalitatea lui
Ivasiuc, cel atît de variat și
totuși sieși identic, contu
rîndu-și propria față prin
tre ale atîtor predecesori
și contemporani, sigur de
menirea sa, dar și urmărin
d-o cu neslăbită vigilență,
înfrățind
extremele
și
mentinîndu-le
opoziția,
gîndind și regindind, în
ipostaze felurite, cam aceeași tipologie umană,
neliniștită, scrutătoare, an

gajată In riscante pariuri
și explorînd acute crize.
Ivasiuc nu credea că lite
ratura ar fi altceva decît
viata, iar viața omului
altceva decît gindirea ge
neratoare de soluții. Cel
mai „teoretic" scriitor al
generației sale era și unul
dintre scriitorii foarte în
crezători în practică, atent
la ce se întîmplă in eco
nomie sau politică, în mo
rală sau filozofie, modelîndu-și pe acest temei
personajele.
Constantin
Preda a inserat pe tot par
cursul mărturiilor despre
Ivasiuc mărturisiri ale Iui
Ivasiuc, despre provenien
ța sa, destinul său, planu
rile sale, convingerile sale.
Te cucerește franchețea acestor destăinuiri, orgo
lioase pe măsura talentu
lui, dar deloc infatuate,
dornice de neîncetate per
fecționări. Prin ele se ro
tunjește portretul unui colțuros, care prin neliniște
a urmărit să obțină echili
brul — al cărților sale și
al său propriu. Alexandru
Ivasiuc, ne-o mărturisește
chiar el, știa că totul este
istorie. istorie dramatică
pe care omul se străduieș
te s-o ia în stăpînire. El
credea în raționalitatea lu
mii umane, credea în con
tradicție, credea în mișca
re. Cunoștea inseparabilitatea valorii de radicalitate, nevoia cunoașterii, de
zi și „de noapte", neslăbi
tă și neiertătoare, impera
tivul lucidității fără de
care nu ne putem aștepta
Ia iluminări. S-a grăbit,
simțea că timpul îl' pre
sează, că trebuie să spună
cît mai multe din cîte are
de spus. Antologia lui Con
stantin Preda îl readuce
în atenția noastră în toată
ardoarea sa. Cît a fost de
împlinit ca scriitor, o va
stabili un răstimp mai în
căpător. Deocamdată îi as
cultăm pe toți cei ce ne-au
vorbit despre el. cîntărindu-le dreptatea. Și ne pă
trunde dorința de a-1 reciti.

Ion IANOȘI

(Urmare din pag. I)

mai avem nevoie de proiectant! care
„știu de toate", ci de specialiști în
cutare sau cutare mașină sau proces
tehnologic. Dacă înainte un bun cu
noscător în prelucrarea metalului
făcea față în orice împrejurare, as
tăzi nu poți cere ca un specialist in
mașini cu comandă numerică "să cu
noască și prelucrarea prin electroeroziune sau tehnologia montajului
automat. După cum nu poți pretinde
unui proiectant de mașini-unelte să
proiecteze bine altceva decît mașinile-unelte. Cu toate că ne dăm sea
ma cu toții de importanța și eficiența
specializării, cîți dintre cei care ne
ocupăm direct de concepția tehnică,
în institute și fabrici. contribuim
efectiv la formarea unor adevărați
specialiști 7
Alte laturi ale modului științific deabordare a problemelor de tehnologie
implică, de asemenea, deprinderi not

Concursul tinerilor
muncitori tipografi
La Sibiu, în zilele de 6 și 7 decem
brie, a avut loc faza finală a celei
de-a Vl-a ediții a concursului profe
sional al tinerilor muncitori tipografi,
dotat cu trofeul „Cartea de aur".
Organizată de Comitetul uniunii sin
dicatelor din presă, tipografie și
edituri, împreună cu Centrala indus
triei poligrafice, acțiunea a fost de
dicată sărbătoririi „Zilei tipografilor"
și a marcat încheierea unei ample
manifestări profesionale pe ramură.
La faza finală s-au prezentat 101
tineri, concursul evidențiind buna
pregătire a majorității concurentilor.
posibilitățile pe care aceștia le au de
a executa lucrări valoroase, atît din
punct de vedere calitativ, cit si al ra
pidității.
în urma analizei lucrărilor execu
tate, juriul concursului a stabilit pe
cei 15 cîștigători (premiile I. II și III),
pentru următoarele categorii profesio
nale : zețari, linotipist), tipărltori —
tipar înalt și tiplar plan — legători
de cărți.
La această ediție, trofeul transmi
sibil „Cartea de aur" a revenit în
treprinderii poligrafice Sibiu.
(Agerpres)

Ca de exemplu necesitatea studiului
multilateral, care impune munca in
colective polidiscipiinare. De cele mai
multe ori un utilaj tehnologic nou
nu poate fi realizat decît prin
aprofundarea unor fenomene de care
depinde procesul respectiv, de simu
larea în laborator a acestor fenome
ne sau de realizarea unor materiale
noi. îmbinarea muncii de laborator cu
cea de planșetă, ca și conlucrarea in
colective multidisciplinare și coordo
narea lor nu se învață de la sine,
ci trebuie învățată. Este nu numai o
metodă nouă de lucru, ci și un mod
nou de a înțelege răspunderea. Asu
pra acestei răspunderi de tip nou.
prelungită pînă dincolo de ceea ce s-a
mai făcut, pînă la recoltarea efectivă
a rezultatelor din producție, trebuie
să ne oprim cu atenție. Această răs
pundere derivă tocmai din înțele
gerea științei și tehnologiei ca „fac
tor primordial al progresului contem
poran", căreia ideologia partidului
nostru îi atribuie un rol de avangar
dă în asigurarea creșterii economice
și în sporirea bunăstării poporului.
Regăsim in această teză a Progra
mului aprobat de Congresul al
XII-lea încrederea nețărmurită în
forța creatoare a omului, pusă în va
loare de cadrul social avansat si de
relațiile sale profund umane. Astfel
privită, tehnologia capătă orizontul
larg al fenomenului de cultură, crea
tor de civilizație.
Dincolo de părerile oscilante ale
unei lumi care nu își găsește echili
brul, gravitînd intre entuziasmul teh-

tV
16,00 Telex
16,05 Laborator metodic TVS pentru
profesori. Utilizarea laboratorului
de electrotehnică
16,30 Curs de limba germană
16,50 Album coral. Corul de cameră
„Miorița" al Casei de cultură din
Reșița (dirijor Doru Morartu) și
corurile reunite din comunele
Măru și Bucova
17,05 Tragerea Pronoexpres
17.15 Forum cetățenesc. (Emisiune reali
zată la Oradea)
17,40 O voce de neuitat : Ion Dacian
18.15 Spectacol de poezie și muzică. So
nete (I). Versuri de Mihai Emlnes-

nologlei capabile de orice si depre
siunea în fața falsului progres care
distruge pînă la urmă totul, orizon
tul spiritual al poporului nostru și
creațiile sale culturale au reflectat
întotdeauna o atitudine optimistă fată
de tehnologie ca factor de progres
și civilizație.
Aș aduce pentru argumentarea
acestei afirmații o mărturie străve
che, din minunata legendă a Mește
rului Manole. întrebat de NegruVodă dacă este în stare să dureze o
altă operă, mai frumoasă decît cea
de-abia terminată, înțeleptul Manole
rămîne pe gînduri. Dar meșterii, cal
fele și zidarii nu ezită și răspund
afirmativ : „Doamne Negru-Vodă /
Noi că ne legăm / Si ne apucăm /
Alta să durăm, / Altă mănăstire /
Pentru pomenire / Mult mai strălucioasă / Și mai arătoasă / Si mult
mai frumoasă". Iată, exprimată într-o
sclipitoare formă poetică, tendința
nestăvilită a omului spre desăvirșirea propriei sale creații. Nici nu a
fost dată încă in folosință opera —
am zice astăzi — și pe planșeta pro
iectantului, în laboratorul de cșeație
s-a născut o operă nouă, cu perfor
manțe mai înalte.
Cum să nu fii sensibil la acest
mesaj transmis peste veacuri de echi
pa meșterului Manole 7 Cum ai pu
tea să mai uiți vreodată că dincolo
de propria ta muncă, cu care con
tribui la mersul înainte al acestui
popor, te leagă de tară și de popor
firele Indestructibile ale unei stră
vechi și minunate culturi I

cu, W. Shakespeare, Alexandru
Macedonskl, Mihai Codreanu, Vasile Voiculescu, Nina Casslan,
Cristian SIrbu, Gheorghe Tomozel,
Petre Ghelmez, Mlrdea Micu
18,56 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19,40 Noi, femeile ! In pas cu timpul pe
care îl trăim. (Anchetă-dezbatere
realizată la Timișoara)
20.30 Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele
ecranului". „Uși Închise". Premie
ră pe țafă. Producție a studiouri
lor americane. Cu : George Ken
nedy, Vera Miles, James Woods,
William Wlndm. Regia : J. Lee
Thompson
21,45 De la serenadă la operă
22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului
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Adunarea festivă consacrată
aniversării a 100 de ani de existentă
a Rafinăriei Ploiești
Colectivul Rafinăriei Ploiești a ani
versat 100 de ani de la crearea aces
tei unități a industriei chimice româ
nești.
La sărbătorirea acestui centenar,
lucrătorii rafinăriei prahovene se
prezintă cu succese remarcabile —
îndeplinirea, încă de la 25 aprilie, a
sarcinilor de plan ale cincinalului la
toti indicatorii, ceea ce creează co
lectivului condiții de a realiza pînă
la finele anului o producție supli
mentară evaluată la 1.9 miliarde lei ;
întregul spor de producție se va ob
ține in condițiile creșterii productivi
tății muncii, valorificării superioare
a „aurului negru" și reducerii costu
rilor de fabricație.
Participanții la adunarea festivă,
dedicată acestui jubileu, au primit cu
entuziasm, cu sentimente de vie
bucurie, mesajul tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, aducînd conducătorului iubit al partidu
lui Și statului nostru un profund oma
giu, recunoștința lor fierbinte pentru
cuvintele pline de căldură și îndem
nurile mobilizatoare adresate oame
nilor muncii din Rafinăria Ploiești.
Mesajul a fost citit de tovarășul Ion
Cîrcei, prim-secretar al Comitetului
județean Prahova al P.C.R. Cu satis
facție a fost primit, de asemenea. De
cretul prezidențial prin care rafină
riei i-a fost conferit Ordinul „Steaua
Republicii Socialiste România" cla
sa I.
La adunare au luat cuvîntul Dumi
tru Ilinca, secretarul comitetului de
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii, ing. Ion Bivolaru,
directorul rafinăriei. Ștefan Bunușiu,
maistru, Nicolae Călina, maistru,
președintele comitetului sindical,
Em:ț Dinu, lăcătuș, secretarul comi
tetului U.T.C., Eugenia Bitir. maistrp;
președinta comisiei de femei, și
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participantii la adunare au

adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nii, în care se spune, intre altele :
Vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că bilan
țul cu care colectivul nostru se pre
zintă în fața partidului acum, la îm
plinirea unui secol de la înființarea
întreprinderii, la confluența celor
două cincinale, este un bilanț pozi
tiv care poartă amprenta prefacerilor
revoluționare înfăptuite în întreaga
dezvoltare economico-socială a pa
triei în cei 15 ani care au trecut de
la istoricul Congres al IX-Iea. de
cind vă aflați în fruntea partidului —
epocă de aur a întregii istorii a po
porului nostru. în acești ani. Rafină
ria Ploiești și-a triplat capacitatea
de producție, prin construirea unor
instalații noi. moderne, care asigură
obținerea unor produse de înaltă ca
litate. necesare economiei naționale.
Strîns uniți în jurul partidului, al
dumneavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general, colectivul de oameni
ai muncii de la Rafinăria Ploiești,
alături de toti ceilalți oameni ai mun
cii din județul nostru, vor face totul
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea. pentru triumful
întregii politici interne Și externe a
partidului și statului nostru.
în numele întregului nostru colectiv
vă urăm. mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate,
viață lungă și putere de muncă, spre
binele și fericirea poporului, pentru
făurirea comunismului pe pămîntul
străbun al patriei noastre.
•

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din
Capitală a început, marți seara. „Săptămîna filmului italian", cuprinzînd
o retrospectivă din creațiile regizori
lor Vittorio și Paolo Taviani. In ca
drul spectacolului de gală a fost
prezentat filmul artistic „Pajiștea",
cel mai nou film al fraților Taviani,
realizat anul acesta și reprezentativ
pentru maniera artistică originală a
cunoscuților regizori italieni. Cu pri
lejul „Săptămînii filmului italian"
vor mai fi programate filmele „Un
om de sacrificat". „Sub semnul Scor
pionului", „San Michele avea un
cocoș" și „Allonsanfan".
La spectacolul de gală au luat
parte Ion Găleteanu, secretar de stat
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, Asociației cineaș
tilor, alți oameni de artă si cultură,
un numeros public, precum si dele
gația de cineaști italieni aflată cu
acest prilej în tara noastră.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11,
12 și 13 decembrie. In țară : Vremea se
va încălzi ușor, lncepînd din nordul
țării, mențln!ndu-se rece, geroasă noap
tea In regiunile din sudul și centrul

Situația în transporturi

zitele de materii crime, pentru a se
asigura astfel o bună aprovizionare
a populației și a unităților indus
triale.
La acțiunea de deszăpezire au
luat parte numeroși lucrători din
gospodăria comunală, din insti
tuții, unități comerciale de pe
șantierele de construcții, precum și
militari ai forțelor armate. De ase
menea. răspunzînd apelului adresat
de Consiliu] popular municipal, zeci
de mii de cetățeni au participat la
curățirea trotuarelor, desfundarea ri
golelor. degajarea streșinilor de țur
țuri. precum și la încărcarea zăpezii.
Comandamentul municipal cheamă
populația Capitalei să-și aducă in
continuare contribuția la efectuarea
lucrărilor de deszăpezire pentru ca.
In cel mal scurt timp, toate arterele
de circulație bucureștene să asigure
condiții normale de desfășurare a
activității cotidiene.
(Agerpres)

Comandamentul de deszăpezire din
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor informează :
în cursul zilei de marți toate li
niile de cale ferată au fost deschise
circulației, iar instalațiile s-au aflat
în stare de funcționare. Din cauza
timpului care se menține nefavorabil
și a căderilor abundente de zăpadă
circulația trenurilor de călători și
marfă se desfășoară. în continuare,
cu întîrzieri pe regionalele căilor fe
rate Constanta. Galați și București.
Au fost luate măsuri pentru îndepăr
tarea grabnică a efectelor viscolului
prin asigurarea utilajelor necesare,
precum și prin antrenarea în această
activitate a peste 5 000 de muncitori.
Drumurile naționale sînt închise
circulației pe următoarele trasee :
Vadul Oii — Hîrșova (km. 116—124);
Băneasa — Cobadin (km. 222—224) ;
Pogoanele — Slobozia (km. 50—70) ;
Bărăganu — Țăndărei (km. 8—9) ;
Celelalte tronsoane de drumuri na
ționale afectate de viscol au fost
deschise circulației în cursul zilei de
marți, asigurîndu-se lărgirea pârtii
carosabile și îndepărtarea zăpezii de
pe acostamente.
în transporturile auto, ca urmare
a cantităților de zăpadă căzute în ul
timele zile au fost suspendate,
prescurtate sau deviate unele curse
de călători pe trasee din județele Bu
zău, Brăila, Constanța, Ialomița, Tulcea. Prahova. Argeș. Vîlcea. Ilfov
și Suceava. în traficul de mărfuri
erau marți imobilizate 3 809 autove
hicule. Unitățile de transport acțio
nează cu mijloace proprii pentru de
gajarea zăpezii de oe platformele de
parcare și scoaterea din imobilizare
a autobuzelor rămase pe trasee sau
Ia capete de linii, precum și a auto
vehiculelor de marfă.
Activitatea în porturile maritime
și fluviale, precum și navigația pe
Dunăre sint îngreunate ca urmare a
condițiilor meteorologice nefavorabi
le. Se acționează energic în porturi,
pe platforme și pe drumurile de
acces pentru înlăturarea zăpezii.
(Agerpres)

Distribuirea energiei

In Capitală a nins abundent. La Gara de Nord utilajele pentru deszăpezire
au intrat in acțiune. Acțiune îngreunată de unii automobiliști care și-au
lăsat autoturismele, ca acesta din fotografia de jos, pe carosabilul
bulevardului I. G. Duca
Foto : E. Dichlseanu

de irigații din Stepa Flămîndă
au avut o influentă favorabilă
asupra faunei, constată cercetă
torii din Uzbekistan. La numai
cîțiva ani de la începerea lu
crărilor de valorificare agricolă
a acestei stepe secetoase, a
crescut numărul mamiferelor,
păsărilor, reptilelor și peștilor
care trăiesc permanent în zona
Stepei Flămînde. Existenta re
țelei de irigații, apariția unor
mici oglinzi de apă. cantitatea
mare de stufăriș pe malurile
canalelor de aductiune au creat
condiții pentru apariția unor animale. cum sint nutriile și al
tele. De aceea, in Stepa Flămîn
dă au fost înființate ferme pen
tru creșterea acestor animale.

României", este recenzată de către
prof. univ. dr. Ilie Văduva.
Sînt publicate. în continuare, unele
materiale bogate in conținut și la
rubricile obișnuite ale revistei :
„Schimb de experiență", „Afirmarea
puternică a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid", „Organizația
de partid în sistemul autoconducerii
muncitorești". „Viată de partid vi
guroasă, bogată în conținut". „Pre
gătirea ideologică a comuniștilor în
pas cu cerințele dezvoltării economico-sociale a țării", „Propaganda —
forța dinamizatoare a energiilor crea
toare ale poporului" și „Răspunsuri
la întrebările cititorilor".

★

Adunarea a fost urmată de un spec
tacol cultural-artistic, susținut de
formații artistice din localitate, par
ticipante la Festivalul național „Cîntarea României".
în aceeași zi a fost vernisată ex
poziția documentară și de produse
„Rafinăria Ploiești în cei 100 de ani
de existentă".
(Agerpres)

Măsuri luate de Comandamentul Capitalei

• IRIGAȚIILE Șl ME
DIUL AMBIANT. LucrărUe

★

Ambasadorul Austriei la Bucu
rești, Andreas Somogyl, a oferit
marți după-amiază un cocteil prile
juit de decorarea scriitorului român
Franz Johannes Bulhardt cu Distinc
ția de onoare în argint.
Distincția a fost acordată pentru
traducerile efectuate din literatura
celor două țări, pentru contribuția
adusă la mai buna cunoaștere a li
teraturii austriece in România și *
celei române în Austria.
Au participat reprezentant! ai
Uniunii scriitorilor. Ministerului Afa
cerilor Externe, I.R.R.C.S.. oameni
de cultură și artă, ziariști.
(Agerpres)

A apărut MUNCA DE PARTID nr. 12/80
$i ultimul număr al revistei pe anul
1980 are un conținut bogat și divers.
El se deschide cu editorialul : „De
butul primului an al viitorului cin
cinal — temeinic pregătit" și continuă
cu alte două articole la ordinea zi
lei : „Sprijin efectiv organizării adu
nărilor și conferințelor sindicale pen
tru dări de seamă și alegeri" și „In
struirea anuală a secretarilor organi
zațiilor de partid — la un nivel cit
mai înalt".
Lucrarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu „Afirmarea și Întărirea
independentei economice a Româ
niei", apărută in cadrul ciclului „Din
gîndirea economică a președintelui

în acțiunea de deszăpezire
Cantitățile mari de zăpadă căzute
in ultimele zile pe teritoriul Capita
lei au determinat luarea unor măsuri
operative pentru degajarea arterelor
de circulație și asigurarea unor con
diții bune de desfășurare a activită
ții în toate domeniile de activitate.
După cum informează Comandamen
tul municipal constituit în acest scop,
în cursul zilei de marți, pe străzile
orașului, in primul rînd pe cele ne
care circulă mijloace de transport în
comun, pe drumurile de acces în ma
rile platforme industriale, in zonele
unde se află creșe si grădinițe pen
tru copii, au acționat numeroase
buldozere, autogredere. tractoare cu
plug și perie, utilaje pentru împrăș
tiat materiale antiderapante, iar pe
linia de centură a Capitalei turbofreze pentru degajarea zonelor blo
cate de zăpadă. Numeroase mijloace
mecanice au fost concentrate, de ase
menea. pentru degajarea locurilor in
care se află depozitele de produse
alimentare, fabricile de pîine. depo-

Au participat, de asemenea, Er
nesto Mario Bolasco, ambasadorul
Italiei la București, și membri ai
ambasadei, precum și șefi de misiuni
diplomatice acreditați in tara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

Pe acoperișurile caselor din sa
tele aflate In stepă au apărut
cuiburile de barză, pe care lo
cuitorii nu le-au văzut in trecut
niciodată. De mii de ani. in
stepă au crescut numai plante
sărace care buteau servi cu
greu hrană chiar și cămilelor.
Acum, fiecare sat s-a transfor
mat intr-o mică oază cu vegeta
ție luxuriantă.

• NOUTĂȚI IN AVI
CULTURA.
Zootehnicienii
francezi au realizat, prin Încru
cișări succesive, o specie de
găină care. în condiții de creș
tere egală, consumă cu 75 de
grame boabe mai puțin pe kilo-'
gramul de produs. S-a calculat
că în decursul unui an se pot
astfel realiza economii de mai
multe zeci de mii de tone gră

Zăpada căzută în ultimele zile in
majoritatea regiunilor țării nu a afectat decît în mică măsură activi
tatea unităților Ministerului Energiei
Electrice. După cum informează or
ganele de resort, pe marile magis
trale de distribuție a energiei nu au
fost înregistrate deranjamente. S-au
semnalat, in schimb, unele greutăți
determinate de temperaturile scăzute
în asigurarea cantităților de cărbune
necesare centralelor de la Rovinari și
Oradea, precum și în activitatea
unor imitați de construcții-montaj,
pentru înlăturarea cărora s-au luat
măsuri operative. Totodată, au fost
dirijate marșrute suplimentare spre
centralele termoelectrice de la
Chișcani, Brazi și Rovinari. în scopul
asigurării păcurii necesare funcțio
nării acestora în bune condiții.
în prezent, în toate unitățile mi
nisterului se acționează energic, in
colaborare cu comandamentele loca
le de deszăpezire, pentru menținerea
accesului la obiective și instalații,
asigurarea mijloacelor mecanice ne
cesare intervențiilor operative, sînt
verificate instalațiile de deschiciurare a liniilor electrice aeriene etc. De
asemenea, a fost suplimentat efecti
vul personalului afectat acestei ac
tivități în vederea alcătuirii, în func
ție de evoluția vremii, a unor noi
echipe de intervenții. .
(Agerpres)

unte. Un «1 doilea avantaj al
acestei specii de găină cu apetit
de... cintezoi : țesuturile grăsoase se diminuează mult în avantajul celor musculare, făcind
astfel ca păsările respective să
fie mai căutate de consumatori.

• FURT „CU RIDI
CATA". Mărfuri în valoare de
peste 12 miliarde dolari sînt fu
rate în fiecare an din antrepozi
tele porturilor americane, se ara
tă într-un raport prezentat Con
gresului. Documentul consideră
că traficul este controlat si or
ganizat de o rețea de „profesio
niști", iar indulgenta legislației
in această privință a permis
dezvoltarea într-un mod îngri
jorător a acestui trafic. Pentru
combaterea furturilor din an

țării, in prima parte a intervalului. Ce
rul va fl variabil cu tnnorări mal ac
centuate in Crișana, Transilvania, Ma
ramureș și Moldova, unde vor cădea
precipitații locale sub formă de ninsoa
re cu tendință de transformări in lapoviță și ploaie. In rest, ninsori izolate.
Vint slab pină la moderat, cu unele
intensificări in Moldova și in zonele de
munte. Temperaturile minime vor fi
cuprinse intre minus ÎS și minus 6 gra
de, local mai coborîte in primele nopți,
iar maximele Intre minus 6 șl plus 4
grade. Ceață locală cu depunere de
chiciură. Izolat, condiții de polei. In
București : Vreme rece, geroasă noap
tea in prima parte a intervalului, apoi
in curs de Încălzire ușoară. Cerul va
fi variabil, favorabil precipitațiilor sla
be, mal ales sub formă de ninsoare.
Vînt slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse intre minus
10 șl minus 5 grade, mal coborîte in
primele nopți, și maximele intre minus
3 și plus 2 grade. Ceață cu depunere de
chiciură. (Ileana Mlhăilă, meteorolog
de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
• Pe patinoarul „23 August" din
Capitală este programată astăzi și
mîine dubla intîlnire internațională
amicală de hochei pe gheață dintre
echipele reprezentative ale Româ
niei și Poloniei. Ambele jocuri vor
Începe la ora 17,30.
• Duminică, in Sala sporturilor
de. la Floreasca. în cadrul primului
tur al „Cupei cupelor" la volei mas
culin, echipa Steaua va întîlni for
mația Panathinaikos din Atena. Me
ciul se va desfășura cu Începere de
la ora 18.

• în turul doi al concursului in
ternațional feminin de tenis de la
Adelaida (Australia), jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a eliminat-o
cu 6—2, 7—5 pe americana Sharon
Walsh.
• Tradiționala anchetă organizată
de revista americană de specialitate
..Tennis Magazine" a desemnat-o pe
campioana americană Chris EvertLloyd drept cea mai bună jucătoare
din lume în anul 1980. Pe locurile
următoare au fost clasate Tracy
Austin, Evonne Goolagong. Martina
Navratilova. Hana Mandlikova, An
drea Jaeger, Billie Jean 1 King,
Wendy Turnbull, Virginia Ruzici
(România). Kathy Jordan etc.
în clasamentul masculin, pe pri
mul loc se află tenismanul suedez
Bjorn Borg, urmat de John McEnroe,
Jimmy Connors. Ivan Lendl, Guil
lermo Vilas și Gene Mayer.

BACAU. • Din inițiativa
consiliului județean al sindica
telor, la Bacău a luat ființă
Clubul oamenilor de știință și
artă, care își propune să-i in
formeze pe membrii săi cu cele
mai noi descoperiri și realizări
dip diferite domenii de activi
tate, precum și organizarea unor
spectacole cultural-artistice în
întreprinderi, școli și instituții,
începutul activității a fost fă
cut printr-o amplă informare
asupra noutăților din astrono
mie și printr-o dezbatere de
specialitate pe marginea filmu
lui documentar intitulat „Bacoviene", realizat de cineclubul
„Unirea" al Casei de cultură
din localitate. (Gh. Baltă).
VASLUI. • La Huși, etapa
orășenească a noii ediții a Fes
tivalului
național
„Cîntarea
României" a debutat cu verni
sajul unei expoziții de creație
tehnică, în care sînt prezentate
noile produse realizate de colec
tivele de muncă de pe platfor
ma industrială. Tot aici, la casa
de cultură evoluează artiști amatori din întreprinderi și in
stituții reuniți în formații muzical-coregrafice, brigăzi artis
tice, echipe de teatru. • Cine
clubul hușean a terminat pen-

trepozite au fost depuse mai
multe proiecte de lege.

• OAMENI DIN EPOCA DE PIATRA IN ZI
LELE NOASTRE. Aranda
este numele unui trib în curs
de extincție care trăiește în
centrul continentului australian
în condițiile epocii de piatră.
Viata membrilor acestui trib
este caracterizată prin ceremo
nii de natură religioasă și ma
gică al căror sens este menți
nerea unei legături strînse cu
strămoșii. Aranda sînt convinși
că numai datorită grijii pe care

In concordanță cu interesele majore
ale cauzei socialismului, destinderii și păcii
Opinia publică din tara noastră a
luat cunoștință cu interes și apro
bare de comunicatul asupra întilnirii
conducătorilor statelor participante
la Tratatul de la Varșovia, ținută la
5 decembrie la Moscova. în cadrul
căreia s-a procedat la un schimb de
opinii privind evoluția situației in
ternaționale din ultimul timp. La întilnire, țara noastră a fost reprezen
tată de o delegație avînd în frunte
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. ast
fel incit prin glasul cel mai autori
zat, al secretarului general al parti
dului, președintele republicii. Româ
nia și-a reafirmat pozițiile construc
tive. Îndreptate consecvent spre în
tărirea unității țărilor socialiste, a
colaborării tuturor forțelor progresis
te și democratice, promovarea cauzei
destinderii, securității și păcii, potri
vit intereselor fundamentale ale na
țiunii noastre socialiste si ale tutu
ror popoarelor lumii.
întilnirea de la Moscova a avut loc
in împrejurări deosebit de com
plexe, cînd in viata internațională
s-a ajuns la un stadiu de încordare
deosebit de gravă. In diferite zone
ale lumii se mențin vechile focare de
tensiune și. in același timp, au apă
rut altele noi, declanșîndu-se noi
conflicte militare. Criza economică
mondială, și îndeosebi cea energetică
și petrolieră, continuă să se adîncească, iar cursa înarmărilor cunoaște o
tot mai mare amploare și inten
sitate. Toate acestea generează
noi și serioase pericole la adresa
păcii, securității și independenței po
poarelor.
în aceste condiții, întreaga desfășu
rare a vieții internaționale impune
întărirea conlucrării popoarelor, in
tensificarea luptei lor pentru apăra
rea păcii, pentru promovarea unei
politici de înțelegere, destindere și
colaborare internațională. Pe baza
unei analize aprofundate a aces
tor condiții, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia recent : „avînd
în vedere situația internațională de
osebit de gravă, considerăm că este
necesar să se acționeze pentru întă
rirea unității și solidarității tuturor
forțelor progresiste, antiimperialiste,
pentru unirea eforturilor tuturor po
poarelor in vederea opririi agravării
situației internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de destin
dere, de respect al independenței na
ționale, de securitate și pace, pentru
soluționarea tuturor problemelor li
tigioase numai și numai pe calea tra
tativelor".
Relevînd aspectele profund Îngrijo
rătoare ale evoluției vieții inter
naționale, întilnirea a pus. totodată,
in evidență faptul că prin lupta for
țelor mondiale ale păcii și destinde
rii, independenței naționale și progre
sului, s-au înregistrat și unele as
pecte pozitive, de natură să favori
zeze procesul destinderii. Comunica
tul intîlnirii menționează in acest
sens activizarea contactelor politice
între state cu orînduiri sociale
diferite ; continuarea dialogului asu
pra celor mai importante probleme
internaționale; examinarea fruc
tuoasă în cadrul actualei sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U. a unui
șir de propuneri, prezentate de ță
rile socialiste și de .alte țări, propu
neri îndreptate spfe’Junitarea și în
cetarea cursei înarmărilor, spre dez
voltarea conlucrării internaționale.
Tocmai in aceste direcții pozitive
a acționat și acționează cu consec
ventă România socialistă, aducînd o
contribuție de mare Însemnătate la
afirmarea politicii noi, de pace și
independentă, încredere și colabora
re internațională. Așa cum se știe,
referindu-ne fie doar la ultima vre
me, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceâușescu, a întreprins
vizite de stat In Suedia, Danemarca
și Norvegia, care au prilejuit con
vorbiri rodnice la nivel înalt, solda
te cu rezultate fructuoase pentru
dezvoltarea relațiilor prietenești bi
laterale și. totodată, pentru cauza
destinderii și securității în Europa
și în întreaga lume.
Promovarea consecventă de către
tara noastră a metodei dialogului
direct, deschis pentru întărirea în
crederii și colaborării între națiuni

și-a găsit, de asemenea, o ilustrare
concludentă prin multiplele contacte
și convorbiri pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu le-a avut în ulti
mul timp cu numeroși șefi de state
și guverne, cu miniștri și alte per
sonalități politice din țări cu orîn
duiri sociale diferite din Europa,
Asia. Africa, America. Este convin
gerea nezdruncinată a partidului și
țării noastre că orice problemă în
relațiile dintre state își poate găsi so
luționare numai prin negocieri, prin
mijloace politice, pe calea tratative
lor — singura cale rațională, in stare
să evite popoarelor suferințele și
pierderile provocate de recurgerea
la politica de forță, de confruntări
armate.
Totodată. România, potrivit poziției
sale consecvente în favoarea realiză
rii unor pași concreți pe calea dezar
mării. s-a manifestat deosebit de ac
tiv în cadrul actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., prezentînd,
din inițiativă proprie, precum și îm
preună cu alte state, rezoluții impor
tante privind măsuri de înghețare și
reducere a cheltuielilor militare, pro
puneri în domeniul dezarmării gene
rale și, în primul rînd, nucleare, pre
cum și în alte probleme stringente
ale contemporaneității — inițiative
care s-au bucurat de o largă audien
ță și au întrunit consensul membrilor
Organizației Națiunilor Unite.
Opinia publică mondială, popoarele
de pretutindeni pot fi deplin convinse
că, în ceea ce o privește, România,
acționînd în deplină concordanță cu
orientările Congresului al XII-lea al
partidului, va face totul pentru ex
tinderea Și amplificarea în continuare
a bunelor sale relații cu toate statele,
fără deosebire de orinduire socială,
pe baza principiilor verificate ale
suveranității și independenței națio
nale. egalității In drepturi, neameste
cului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța,
stimei șf avantajului reciproc.
Profund interesată în instaurarea
unui sistem trainic de securitate in
Europa, în dezvoltarea largă, neîn
grădită, a colaborării lntro toate sta
tele continentului, țara noastră, îm
preună cu celelalte țări participante
la întilnirea de la Moscova au salu
tat începerea lucrărilor reuniunii general-europene de la Madrid, pronunțîndu-se pentru desfășurarea lor
eficientă, în spirit constructiv. Ca și
în toate fazele Conferinței generaleuropene. România aduce o contribu
ție activă la lucrările actualei reu
niuni, exprimîndu-și speranța că ea
se va Încheia cu bune rezultate, va
deschide noi perspective pentru trans
punerea în viață a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, pentru
dezvoltarea procesului de edificare a
unei securități trainice și reale pe
continent, în interesul destinderii și
păcii în întreaga lume.
După cum se știe, una din liniile
directoare ale politicii partidului și
statului nostru o reprezintă dezvol
tarea colaborării cu toate forțele pro
gresiste, democratice, antiimperialis
te, întărirea solidarității tuturor po
poarelor în lupta împotriva pericolu
lui de război, pentru o politică de
pace, dezarmare, destindere și cola
borare egală în drepturi. Și, desigur,
esw deosebit de important că în acest sens s-au pronunțat si celelalte
state participante la intîlnire — ceea
ce răspunde intereselor comune ale
tuturor popoarelor, cauzei promovă
rii telurilor păcii și progresului.
România, care a militat și militea
ză stăruitor pentru prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste, con
sideră că. mai ales în actualele îm
prejurări internaționale. Întărirea so
lidarității dintre țările socialiste
constituie o necesitate imperioasă
pentru creșterea rolului lor în viata
internațională, in lupta tuturor forțe
lor înaintate ale lumii contempora
ne. pentru apărarea păcii, pentru afirmarea socialismului și sporirea
prestigiului său în lume. în mod de
osebit, în condițiile crizei economice,
ale cărei consecințe se fac resimțite
pe plan mondial, devine și mai ne
cesar să se dezvolte colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică dintre
țările Socialiste, să se întărească re
lațiile de strînsă cooperare între ele.

Mai ales acum, la Începutul trecerii
Ia realizarea noilor cincinale, este de
cea mai mare însemnătate coordona
rea corespunzătoare a planurilor,
ceea ce va permite soluționarea mai
bună de către fiecare tară socialistă
a problemelor dezvoltării economice,
a problemelor asigurării resurselor
energetice, materiilor prime etc. Prin
întărirea relațiilor de colaborare ega
lă în drepturi și reciproc avantajoa
să, țările socialiste își vor putea so
luționa mai lesne problemele dez
voltării economico-sociale. detnonstrind capacitatea socialismului de a
oferi o bază trainică pentru depăși
rea fenomenelor de criză, pentru dez
voltarea popoarelor pe calea inde
pendenței. bunăstării și păcii, supe
rioritatea relațiilor internaționale so
cialiste. întărirea colaborării dintre
țările socialiste va avea o deosebită
însemnătate pentru mersul construc
ției socialiste în fiecare țară și, tot
odată. pentru afirmarea socialismului
pe plan mondial, pentru creșterea
puterii sale de atracție.
După cum s-a arătat și in comuni
catul intîlnirii de la Moscova. în ca
drul schimbului de informații privi
tor Ia construirea socialismului și co
munismului, participant^ au ascultat
o informare a Partidului Muncitoresc
Unit Polonez despre evoluția situa
ției din R.P. Polonă, despre rezulta
tele recentei plenare a Comitetului
Central al partidului, care a subliniat
hotărîrea P.M.U.P. de a acționa pen
tru asigurarea dezvoltării construcției
socialiste în Polonia, pentru înfăp
tuirea rolului conducător al partidului
în întreaga viață politico-socială, ia
opera de edificare a orinduirii noi,
socialiste in țara vecină și prietenă.
Participantii la intîlnire și-au expri
mat încrederea că poporul polo
nez, sub conducerea P.M.U.P., va reuși
să învingă dificultățile Ivite, va asi
gura dezvoltarea in continuare a Po
loniei pe calea socialismului. România
socialistă — așa cum a declarat si în
alte împrejurări secretarul general al
partidului — își exprimă deplina so
lidaritate ș! sprijină lupta comuniști
lor, a forțelor progresiste, a clasei
muncitoare, a poporului polonez pen
tru depășirea actualei situații si dez
voltarea socialistă a țării. Este, dealt
fel, bine, știut că partidul nostru și-a
exprimat, în repetate rînduri. convin
gerea fermă că problemele care s-au
creat în Polonia pot și trebuie să fie
soluționate de polonezii înșiși. Incit
ele să nu afecteze relațiile internațio
nale, politica de destindere, de in
dependență și pace.
Partidul Comunist Român. România
socialistă, poporul nostru, reafirmîndu-și sentimentele de caldă prietenie
față de Partidul Muncitoresc Unit
Polonez, față de clasa muncitoare și
întregul popor polonez. își reînnoiesc
deplina solidaritate cu lupta si efortu
rile acestora pentru depășirea actua
lei situații, pentru dezvoltarea
economică și socială, pentru des
fășurarea largă a operei de con
strucție socialistă, pentru partici
parea amplă a Poloniei la via
ța internațională și la soluționarea
marilor probleme ale contemporanei
tății. Comuniștii, poporul român nu
tresc deplina încredere în voința și
capacitatea de acțiune a comuniștilor,
a clasei muncitoare, a întregului po
por polonez de a găsi soluțiile cele
mai corespunzătoare în vederea în
vingerii greutăților actuale Și le adre
sează cele mai sincere urări de suc
ces. pentru a asigura Înaintarea pe
mal departe a Poloniei pe calea so
cialismului și a bunăstării celor ce
muncesc, corespunzător intereselor
oamenilor muncii din țara prietenă,
ale cauzei generale a socialismului,
păcii și progresului.
Acționind în spiritul aspirațiilor
fundamentale ale poporului român și
ale tuturor popoarelor lumii. Româ
nia va milita cu hotărîre și de aci
înainte pentru a-și aduce întreaga
contribuție la întărirea prieteniei și
solidarității dintre țările socialiste, la
unirea tuturor forțelor înaintate ale
contemporaneității în lupta pentru
promovarea politicii de destindere,
înțelegere și colaborare internaționa
lă, pentru împlinirea idealurilor de
pace, independentă și prosperitate ale
întregii omeniri.

ediție a reunit pe scena între
cerii un mare număr de tinere
talente din aproape toate jude
țele țării. (Ion Stanciu).
tru actuala ediție a „Cîntării
României" filmul „Altă poves
te", care pune față în față rea
lizări ale oamenilor orașului cu
atitudini care contravin norme
lor eticii și echității noastre so
cialiste. • Consiliul județean al
sindicatelor, organizația jude
țeană a Asociației juriștilor și
inspecția teritorială financiară
de stat Vaslui au organizat o
consfătuire cu tema : „Sarcinile
actuale privind popularizarea,
cunoașterea și respectare^ legis
lației referitoare la prevenirea,
combaterea și recuperarea sus
tragerilor și daunelor in paguba
avutului obștesc. (Crăciun Lăluci)
■ MURES • La Palatul Cul
turii din Tg. Mureș a fost ver
nisat — în fața unui numeros
public — salonul județean anual
de artă plastică. Exponatele —
lucrări de pictură, grafică și
sculptură — realizate de 53 din
cei mai -reprezentanți artiști
plastici mureșeni — relevă pre
ocuparea autorilor, tineri și
vîrstnici, pentru o artă angaja
tă, mai viguroasă. De remarcat
că, la actuala ediție, sînt pre-

le-o poartă strămoșii sînt in
stare să supraviețuiască în pus
tiul pirjolit de soare. Ca urma
re a contactelor cu albii, aranda au făcut cunoștință cu gripa,
tuberculoza, bolile venerice. Nu
mărul lor se reduce tot mai
mult. în timp ce durata medie
a vieții membrilor tribului este
de 38 de ani.

• STIMULATOR BIO
LOGIC NATURAL.
dintre tratamentele cele mai apreciate în R.P. Bulgaria are ca
bază lichidul leșios al lacului
Pomorie, de lingă Marea Nea
gră. El se aplică într-o serie în

zenți cu lucrări și un număr de
cinci plasticieni din jude
țul Bistrița-Năsăud. (Gheorghe
Giurgiu).
BISTRIȚA-NASAUD • în
cadrul „Săptămînii cărții știin
țifice", biblioteca județeană, in
colaborare cu cea a consiliului
municipal al sindicatelor, a or
ganizat la întreprinderea „Netex"
dezbaterea „Optimizarea folosi
rii utilajelor în unitățile tex
tile". • în cadrul fazei orășe
nești a celei de-a treia ediții a
Festivalului național „Cîntarea
României", au avut loc con
cursuri în centrele Beclean,
Sîngeorz Băl și Năsăud. cu par
ticiparea a 25 de formații artis
tice și 31 interpreți individuali.
(Gheorghe Crișan).

VtLCEA • Timp de trei zile
s-a desfășurat la Rm. Vîlcea a
B-a ediție a concursului de mu
zică ușoară românească și folk
•sub genericul „Constelații vîlcene“. Organizată de consiliul ju
dețean al sindicatelor și consi
liul județean de educație poli
tică și cultură socialistă, actuala

treagă de domenii ale medicinii
profilactice și curative ca sto
matologia, chirurgia, ginecologia
și fizioterapia. Cercetările efec
tuate privind componența aces
tei leșii naturale au demonstrat
că ea conține un bogat com
plex de ioni (de magneziu, sulf,
caliu, natriu, clor etc.), ai apei
de mare în diverse proporții și
concentrații, precum și produse
organice provenind din plancto
nul lacului Lichidul acționează
contra inflamațiilor, stimulează
procesele de refacere a epider
mei și mucoasei, alcalinizează
urina și împiedică formarea
calculilor. sporește secreția su
cului gastric, previne cariile
dentare și depunerea pietrei de
dinți, inflamarea gingiilor, faringitele. Pe baza lichidului
leșios s-au creat o serie de pre

parate : pastă de dinți, solu
ții. unguente și altele.

• CASCA ANTIFURT,
în Franța a fost realizat un
nou tip de cască pentru bicicliști, prevăzută cu o curea me
talică. care poate servi și ca
dispozitiv antifurt. în momen
tul în care bicicleta este parcată„cureaua metalică se fixează,
cu ajutorul unei încuietori spe-

IAȘI • „Activitatea de edu
care materialist-științifică ateis
tă a oamenilor muncii — dome
niu important al muncii de for
mare și dezvoltare a conștiinței
socialiste a maselor",
a fost
tema' unei dezbateri ideologice
organizate de secția de propa
gandă a Comitetului județean
Iași al P.C.R., cu secretarii adjuncți cu propaganda ai comi
tetelor orășenești și comunale
de partid, cu propagandiști și
alți activiști • Naționalul ieșean
a prezentat publicului iubitor
de teatru cea de a 2-a premie
ră din actuala stagiune cu
piesa „Don Carlos" de Schiller.
Direcția de scenă și ilustrația
muzicală au aparținut regizoru
lui Dan Nasta, artist emerit, iar
scenografia
lui
Constantin
Russu. (Manole Corcaci).
ARGEȘ • Palatul culturii din
Pitești a găzduit spectacolulconcurs susținut de formațiile șl
soliștii de muzică cultă în ca
drul etapei municipale a Festi
valului
național
„Cîntarea
României". (Gheorghe Cirstea).

și posesorul tși poate vedea li
niștit de treabă, știindu-și ve
hiculul în siguranță.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. în regiunea
Maadi. situată la nord de Cairo,
s-au descoperit vestigiile unei
așezări umane cu o vechime de
aproximativ 9 000 de ani. în
urma săpăturilor au fost scoase
la iveală plante fosilizate, ose
minte de animale, precum și o
serie de unelte casnice și po
doabe pentru femei. Se apre
ciază că in vremea respectivă
locuitorii acestor regiuni se în
deletniceau cu agricultura, cu
creșterea animalelor și cu olări
tul. Ei aveau, de asemenea, le
gături comerciale cu populațiile
din zona Eufratului și Tigrului.
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Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-libian
TRIPOLI 9 (Agerpres). — La
Benghazi a avut Ioc un schimb de
mesaje de prietenie intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și colo
nelul Moammer El Geddafi, condu
cătorul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Arabe Libiene
Populate Socialiste.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu au fost adresate colonelu
lui Moammer El Geddafi și soției
sale, Safia Farcas, cele mai bune
urări de sănătate și de fericire per
sonală, de progres și prosperitate po
porului libian prieten.
După ce a mulțumit tn mod cor
dial pentru mesajul primit, colonelul
Moammer El Geddafi a rugat să se
transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu un călduros salut de prie
tenie, urări de sănătate și fericire
personală, de bunăstare șl progres
poporului român prieten.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către colonelul
Moammer El Geddafi a tovarășului

Vasile Pungan, reprezentant personal
al președintelui Republicii Socialiste
România, ministru secretar de stat.
Cu prilejul primirii s-a făcut un
schimb larg de păreri in legătură cu
modul in care se realizează hotăririle conducătorilor celor două țări
privind dezvoltarea relațiilor de prie
tenie româno-libiene in diferite do
menii de interes comun, subliniindu-se dorința ambelor părți de a di
versifica, lărgi și adinei cooperarea
bilaterală, in interesul celor două
popoare.
De asemenea, au fost abordate pro
bleme de interes comun ale vieții
contemporane internaționale, relevlndu-se faptul că dezvoltarea colaboră
rii dintre România și Jamahiria Libiană servește cauzei Întăririi păcii,
înțelegerii in lume și respectării
principiilor independentei și suvera
nității naționale, egalității depline în
drepturi, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc.
Schimbul de mesaje și convorbirile
s-au desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, ce Caracterizează
relațiile dintre conducătorii celor
două țări și popoare.

Manifestări dedicate României
In numeroase țări ale lumii sint organizate manifestări dedicate Româ
niei, istoriei și civilizației românești, realizărilor obținute de poporul român
pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.
„Săptămina României", manifes nii, și Frank Cannon, secretar gene
tare dedicată împlinirii a 2050 de ral-adjunct. în cadrul acestei mani
ani de la constituirea primului stat festări a fost organizată, de aseme
dac centralizat și independent, des nea, o expoziție de fotografii și de
fășurată la Palatul culturii din carte românească, la loc de frunte
Port Said, a fost deschisă de fiind prezentate volume din operele
Sayed Mohamed Sarhan. guvernato tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
rul zonei Port Said, in prezența a cum. și lucrări de autori britanici
numeroși membri ai parlamentului, despre viața și activitatea președin
funcționari superiori, șefi ai repre telui României.
zentanțelor consulare, a unui nu
în orașul englez Nottingham, fi
meros public. A fost de fată amba liala locală a Asociației de priete
sadorul tării noastre la Cairo, Ion nie Marea Britanie—România a or
Iosefide. Sint prezentate expozițiile ganizat, la Clubul „Lord Alcester",
„Carpatii vorbesc despre daci" și o seară culturală românească. A
„Imagini din România", precum și foșt inaugurată o expoziție de car
o expoziție de carte, care înfăți te românească. în cadrul căreia se
șează la loc de frunte volume din remarcă volumul din operele to
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu varășului Nicolae Ceaușescu. pre
și lucrări, editate în limba arabă, cum și cărți tipărite în Marea Bri
consacrate personalității șefului sta tanie despre personalitatea, viata și
tului român.
activitatea șefului statului român.
Examinind cu deosebit interes ex
în Belgia, la Centrul de comuni
ponatele prezentate, guvernatorul cări Istorice ale Universității cato
Sayed Mohamed Sarhan a avut cu lice din Louvain, a fost organizată
vinte de apreciere la adresa reali O reuniune academică consacrată
zărilor poporului român, a politicii împlinirii a 2050 de ani de la con
țării noastre, a evidențiat persona stituirea primului stat dac centrali
litatea președintelui Nicolae zat șl independent.
Ceaușescu, „un mare prieten al po
Cu această ocazie, ambasadorul
porului egiptean, militant neobosit român în Belgia, Iulian Văcărel, a
pentru realizarea unei păci juste și donat centrului un important set de
trainice în Orientul Mijlociu".
cărți românești, în rindul cărora se
La Universitatea autonomă din află volumul din operele tovarășului
statul mexican Aguascalientes a Nicolae Ceaușescu.
avut loc o manifestare culturală ro
La Stockholm, Ia Centrul cultural
mânească. In cuvîntul rostit cu acest românesc, a avut loc vernisajul
prilej, rectorul universității, dr. Al unei expoziții de carte românească
fonso Perez Romo, a adus calde — la loc de cinste fiind expuse vo
elogii activității laborioase si lume din operele tovarășului
prestigioase a președintelui Nicolae Nicolae Ceaușescu.
La Universitatea Fordham din
Ceaușescu, politicii externe a Româ
niei, a evocat realizările obținute New York s-a desfășurat simpo
de poporul român.
zionul „Constantin Brâncusi — arta
In R.D. Germană, la Muzeul de și filozofia sa", organizat de So
istorie al orașului Wismar, a fost cietatea internațională Constantin
deschisă o expoziție de sculptură și Brâncuși. în colaborare cu Biblioteca
tapiserie românească. Directorul română din New York.
La
Universitatea
Princeton
muzeului, R. Hoppe, a vorbit, cu
această ocazie, despre dezvoltarea (S.U.A.) a avut loc o manifestare
continuă â schimburilor culturale românească dedicată împlinirii a
2050 de ani de la constituirea pri
dintre România și R.D.G.
La Londra, Uniunea națională a mului stat dac centralizat si inde
muncitorilor feroviari britanici a pendent și aniversării Marii Uniri
organizat o seară omagială dedicată de la 1 Decembrie 1918. Au fost pre
României. Au rostit alocuțiuni zentate o expoziție de carte și pu
Alun Rees, președintele Comitetu blicații românești, o expoziție de
lui Național Executiv al uniu artizanat, (Agerpres).

Astăzi este marcată, ca în fiecare
an, „Ziua drepturilor omului", evocindu-se adoptarea de către Aduna
rea Generală a O.N.U., Ia 10' decem
brie 1948, a „Declarației universale a
drepturilor omului". Elaborată intr-o
perioadă cînd popoarele iși consacrau
eforturile lecuirii rănilor provocata
de cel de-al doilea război mondial și
de barbaria fascistă, declarația pro
clama pentru prima oară in istorie,
intr-un document de vocație univer
sală, drepturile și libertățile primor
diale, sacre și inviolabile ale omu
lui. corespunzător aspirației sale de
a fi eliberat de teamă și mizerie, de
a trăi și a se dezvolta liber, la adă
post de orice discriminări de sex,
virstă, avere, rasă, limbă și religie,
într-o lume a păcii și relațiilor prie
tenești intre state.
în condițiile profundelor transfor
mări. sociale și naționale, care au
avut loc în perioada postbelică, ale
afirmării fără precedent a voinței
popoarelor de a fi deplin stăpine pe
destinele lor, declarația a avut un
însemnat rol stimulator în lupta for
țelor înaintate pentru promovarea și
respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești, pentru angajarea pe calea
democrației și progresului social,
împotriva dominației imperialiste, a
colonialismului și rasismului.
Așa cum "este cunoscut, România
socialistă a acordat șl acordă o aten
ție deosebită Înfăptuirii drepturilor
omului, problemă pe care o abor
dează in spiritul umanismului nou,
revoluționar, propriu societății so
cialiste pe care o edificăm. Este o
realitate evidentă, incontestabilă că
în țara noastră și-au găsit o con
secventă aplicare drepturile funda
mentale ale omului. Și nu este vorba
de drepturi oarecare, cu caracter
formal și accesoriu, ci in primul
rînd de dreptul omului Ia o exis
tentă deșnnâ, la asigurarea unor con
diții de viată calitativ superioare din
punct de vedere material și spiritual,
în numele acestui drept major, esen
țial. se desfășoară dezvoltarea economico-socială a patriei, întreaga operă
vastă de edificare a societății noi,
socialiste, al cărei țel suprem este
OMUL, satisfacerea plenară a cerin
țelor sale de viată in continuă creș
tere și diversificare, afirmarea neîn
grădită și înflorirea continuă a per
sonalității sale.
în societatea socialistă din Româ
nia. drepturile omului sint concepute
și realizate intr-o viziune largă, cu
prinzătoare. incluzând dreptul Ia
muncă, la învățătură. Ia ocrotirea să
nătății, accesul liber Ia cultură și
alte drepturi determinante pentru afirmarea personalității fiecărui om.
In contextul dezvoltării generale
a tării.
De asemenea, ca expresie a de
mocrației socialiste instaurate in

Dezvoltarea colaborării industriale și tehnice
-componentă esențială a procesului
edificării securității europene
Intervenția reprezentantului român
MADRID 9 — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite : Exami
nind in continuare problematica colaborării industriale și tehnice, concepută
ca o parte integrantă, esențială a cooperării economice și tehnico-științi
fice, statuată de Actul final printre obiectivele de bază ale raporturilor
dintre state, ale edificării securității europene, reuniunea de la Madrid
procedează in această etapă, in organul de lucru de specialitate, la un
amplu schimb de vederi in legătură cu rezultatele obținute in aceste do
menii In perioada de după semnarea documentului de la Helsinki, precum
și cu privire la acțiunile ce se cer întreprinse in continuare pentru inten
sificarea și diversificarea schimburilor și conlucrării reciproc avantajoase
intre state in aceste sectoare.

Intr-o intervenție a reprezentantalui tării noastre în grupul de lucru
care examinează aceste probleme au
fost evidențiate rezultatele obținute
de România prîntr-o politică de lar
gă colaborare cu celelalte state sem
natare ale documentului de la Hel
sinki pe linia cooperării industriale
și tehnice, precum și locul important
pe care tara noastră, personal con
ducătorul partidului și statalul nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. îl
atribuie dezvoltării colaborării eco
nomice și industriale dintre țările
reprezentate la C.S.C.E. și țările în
curs de dezvoltare de pe alte conti
nente — ca o contribuție majoră la
eliminarea treptată a subdezvoltării
și a decalajelor economice, la edifi
carea unei noi ordini economice.
In ultimii ani, a relevat el. Româ
nia a încheiat un mare număr de
acorduri, programe și protocoale de
dezvoltare a cooperării în aceste do
menii cu peste 20 de state partici
pante la CkS.C.E. Un loc. important,
în cadrul acestor acțiuni de coopera
re, îl ocupă, așa cum prevede și Ac
tul final, formele moderne de coope
rare : crearea și administrarea în co
mun a unor unităti industriale, coo
perarea în producție, crearea de so
cietăți mixte pentru producerea și
comercializarea de mărfuri, execu
tarea în comun de obiective econo-

mice în terțe țări. Prezentînd o serie
de acțiuni concrete tn formele men
ționate, vorbitorul s-a referit la unele
obiective economice majore realizate
de tara noastră cu celelalte state din
regiunea balcanică, subliniind că ase
menea acțiuni se înscriu in politica
consecventă a partidului si statului
nostru de dezvoltare a cooperării bi
și multilaterale in Balcani, ca o
contribuție de seamă la materializa
rea obiectivelor Actului final.
Cooperarea pe multiple planuri in
tre România și țările în curs de dez
voltare, a declarat vorbitorul, ocupă
un loc de frupte in politica externă
a tării noastre. în raporturile sale
bilaterale și ca membră a „Grupului
celor 77", România participă activ la
eforturile vizînd lichidarea subdez
voltării și realizarea unei noi ordini
economice internaționale, probleme
vitale ce au făcut în permanentă
obiectul discuțiilor pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu le-a purtat cu
șefi de stat și cu alte personalități
politice din țări in curs de dezvolta
re. Principala formă de asistentă pe
care o poate promova țara noastră
este cooperarea în producție. în an
samblul relațiilor economice ale
României, ponderea țărilor în curs
de dezvoltare a crescut de la 18 la
sută, în 1975, la 25 Ia sută, in anii ur
mători.

sovieto-indiene
DELHI 9 (Agerpres). — La Delhi
au început, marți, convorbirile dintre
Leonid Brejnev. secretar general al
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
și primul ministru al Indiei. Indira
Gandhi. După cum relatează agenția
T.A.S.S., convorbirile prilejuiesc , un
amănunțit schimb de păreri în pro
blemele relațiilor sovieto-indiene și
în legătură cu o serie de aspecte ale
situației internaționale actuale..

Necesitatea unității tuturor
forțelor democratice,
subliniată de P.C. Portughez
LISABONA 9 (Agerpres). — „Re
zultatele
alegerilor. prezidențiale
constituie o infringere importan
tă a forțelor reactiunli și a pla
nurilor lor" — se arată tn declarația
Comisiei Politice a C.C. al P.C, Por
tughez. dată publicității la Lisabona.
Victoria generalului Antonio Ramalho Eanes — se subliniază în de
clarație — a demonstrat înțelegerea
profundă de către alegători a peri
colului la care era expus regimul
democratic. înalta conștiință politică
a poporului portughez și hotărirea sa
de a apăra democrația Si libertatea,
înfringerea reactiunii a devenit po
sibilă datorită unității în alegeri a
forțelor democratice ale țării.
Rezultatele alegerilor nu presupun
însă înlăturarea totală a pericolului
lichidării democrației — menționează
declarația, subliniind necesitatea uni
tății tuturor forțelor democratice
portugheze.

Demisia guvernului
portughez
Președintele Portugaliei, Antonio
Ramalho Eanes, l-a primit marți
după-amiază la Palatul Belem pe
premierul interimar, Diogo Freitas
do Amarai, care i-a Inmînat demisia
guvernului. Șeful statului a acceptat
demisia.
Un comunicat oficial dat publici
tății la ’Lisabona precizează că anun
țarea deciziei cabinetului de a de
misiona. determinată de încetarea
din viată, săptămina trecută, a pri
mului ministru Francisco Sa Carneiro, a fost amînată pentru a nu stînjeni desfășurarea alegerilor prezi
dențiale, ce au avut loc duminică.

Declarația secretarului
general al O.N.U.
NEW YORK 9 (Agerpres).— Secre
tarul general al Națiunilor Unite,
Kurt Waldheim, condamnă politica
de bantustanizare promovată de re
gimul rasist de la Pretoria si îșl
.exprimă regretul în legătură cu
crearea unui nou bantustan. Ciskei,
pe teritoriul Republicii Sud-Africane.
Intr-un proiect de rezoluție prezen
tat la actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. se arată că politica
de bantustanizare promovată de
R.S.A. urmărește consolidarea apart
heidului, permanentizarea domina
ției regimului minoritar de la Pre
toria și subminarea integrității terito
riale a Africii de Sud. Ptoiectul de
rezoluție cheamă toate guvernele să
nu recunoască sub nici o formă asanumitele „bantustane independente"
— creații ale politicii inumane de
apartheid, constituite după criterii
rasiale — și să nu intretină cu aces
tea nici un fel de relații.

„ZIUA DREPTURILOR OMULUI**

In spiritul adevăratului umanism, al apărării
drepturilor la libertate și progres, la pace și viață
tara noastră și aflată In continuă
dezvoltare și perfecționare, tși gă
sește materializare un asemenea drept
fundamental cum este dreptul inalie
nabil al poporului de a fi unicul
stăpin al destinelor sale, prin di
ferite forme și structuri aslgurindu-i-se participarea la conducerea
întregii activități economice și so
ciale. posibilitatea efectivă de a-și
spune cuvîntul în toate problemele
de interes general, în întreaga poli
tică internă și externă.
Prin rezolvarea exemplară a pro
blemei naționale, in țara noastră s-a
înfăptuit deplina egalitate in drepturi
pentru toți cetățenii patriei, fără
deosebire de naționalitate, dezvolta
rea rapidă și armonioasă a tuturor
județelor și localităților tării asigurind o trainică garanție materială a
acestei cuceriri. Astfel, realitățile
înseși demonstrează concludent că,
în ce privește drepturile omului,
societatea socialistă românească so
luționează această problemă în con
diții incomparabil superioare față
de orice societate occidentală.
Pe arena mondială, deși în afir
marea drepturilor oamenilor si na
țiunilor s-au înregistrat îri perioada
postbelică unele progrese, exprimate
in primul rind în eliberarea a zeci
de popoare de sub dominația impe
rialismului și colonialismului, nu sa
poate ignora faptul că in multe părți
ale globului principiile conținuta în
declarația din 1948 și in documen
tele adoptate ulterior pe baza ei sint
departe de a fi realitate, că intr-un
șir de țări ale Americii Latine, in
Coreea de sud, în Republica SudAfricană și altele se mențin regimuri
antipopulare, care comit Încălcări fla
grante ale drepturilor omului.
în același timp, lgnortnd aceste
stări de lucruri profund negative,
anumite cercuri reacționare, retro
grade recurg la încercări de a dena
tura conținutul real al drepturilor
omului, deplasînd accentul spre as
pecte mărginașe, minore și formale
ale acestuia, urmărind in esență să
abată atenția de la gravele anomalii

sociale care afectează omul în capi
talism, îndeosebi în această perioa
dă de criză economică, și, în același
timp, scopuri de denigrare și inge
rințe în treburile interne ale unor
țări suverane. Asemenea poziții ne
constructive, în flagrantă contradic
ție cu spiritul și litera declarației
din 1948, ale Actului final de la Hel
sinki tind la subminarea destinderii,
condamnă la sterilitate lucrările ac
tualei reuniuni general-europene de
la Madrid.
Combătind asemenea poziții dău
nătoare. România, prin concepția
științifică, revoluționară, făurită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adus
și aduce o contribuție substanțială și
constructivă la elucidarea aspectelor

esențiale ale problemei drepturilor
omului, de natură să promoveze
realizarea lor efectivă și, totodată,
cauza apropierii între popoare, a
destinderii și păcii. Țara noastră nu
numai că neagă, ci, dimpotrivă, afir
mă existenta unor probleme umani
tare ce-și așteaptă solutionarea printr-o activă colaborare internațională,
desigur avîndu-se in vedere că și in
acest domeniu trebuie pornit de la
respectul principiilor independenței,
suveranității și neamestecului în
treburile interne ale fiecărei țări. în
viziunea largă a secretarului general
al P.C.R., sfera problemelor umani
tare include aspecte primordiale,
drepturi economice, sociale și poli
tice esențiale, cum sint dreptul la

„Drepturile omului11 in lumea capitalului...
DREPTUL LA MUNCA: • în 24 din principalele țări
capitaliste există in prezent 17 MILIOANE de șomeri.
• Fiecare al 20-lea om al muncii și-a pierdut locul de
muncă.

• Șomajul a înregistrat, in țările Pieței comune, o cifră
record : 7 MILIOANE de persoane.
DREPTUL LA INVAJATURÂ : • în fiecare an, 2 MILIOANE
DE TINERI din țări capitaliste dezvoltate nu-și găsesc un loc
de calificare profesională.
• Procentul studenților prevenlțl din familii muncitorești
este de numai 14 la sută în R.F. Germania și doar de 10 la
sută în Franța.

DREPTUL LA SĂNĂTATE : • Pe glob, 1 MILIARD DE OA
MENI - o pătrime din întreaga populație a lumii - nu bene
ficiază de nici o asistență medicală.
• Prețul spitalizării pentru e naștere la un spital din New
York a crescut, Intr-un deceniu, de la 350 la 1 300 de dolari,
deci de aproape 4 ORI.

VIENA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Partidului Comunist din
Austria, tovarășul Franz Muhri, a
primit, marți, delegația Partidului
Comunist Român care a participat
la Congresul P.C.A. Delegația a fost
formată din tovarășii Uie Rădulescu. secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației, și Ion Cumpănașu, membru supleant al C.C. al
P.C.R., director general al Agenției
române de presă „Agerpres".
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, conducăto
rul delegației P.C.R. a transmis un
mesaj de prietenie și cele mai bune
urări de sănătate și fericire tovară
șului Franz Muhri, precum și calde
felicitări pentru realegerea sa ca
președinte al P.C.A. și urări de suc
cese in activitatea comuniștilor aus
trieci pentru Îndeplinirea hotăririlor
adoptate de cel de-al 24-lea Congres
al partidului.
Președintele P.C.A. a rugat să
fie transmise tovarășului Nicolae

LISABONA

Politica de bantustanizareexpresie a apartheidului

La Tokio a avut loc, din inițiativa partidelor comunist și socialist, precum
șl a sindicatelor nipone, un miting, cu participarea o peste 100 000 de
persoane, in sprijinul libertăților democratice, pentru apărarea nivelului de
trai al maselor populare

viENA : Președintele P. C. din Austria
a primit delegația P.C.R.

DELHI: Convorbiri

muncă, la eliberarea de orice ex
ploatare și asuprire, la libertate și
egalitate socială și națională. „Con
cepția noastră despre democrație și,
in acest context, despre drepturile
omului —- arată tovarășul NICOLĂE
CEAUȘESCU — pornește de la ne
cesitatea asigurării deplinei egalități
intre oameni, a realizării unor re
lații economice și sociale echitabile,
care si permită fiecărui cetățean să
ducă o viată demnă, de la accesul
liber la invătămint, cultură, știință,
de la posibilitatea participării di
recte a oamenilor, fără deosebire de
naționalitate — și in primul rind a
maselor muncitoare — la conducerea
întregii societăți".
în mod evident, nu se poate vorbi
de 'asigurarea drepturilor fundamen
tale ale omului în condițiile in care
peste 17 milioane de oameni ai mun
cii din principalele țări capitaliste
sint șomeri, lipsiți de posibilitatea
de a-și asigura existența prin muncă
și condamnați unei condiții de subdemnitate umană. Unele țări occi
dentale sint, de asemenea, confrun
tate cu gravele probleme pe care la
ridică violenta, consumul de droguri,
pornografia și alte fenomene care
afectează profund condiția de exis
tentă a omului. îndeosebi a tinere
tului, în societate. România consi
deră că acestea sint probleme cu
adevărat umanitare și. așa cum a
arătat președintele tării încă la Con
ferința de la Helsinki, se pronunță
pentru găsirea unor soluții unanim
acceptabile, in cadrul unei conlucrări
internaționale rodnice, pe baza stric
tei respectări a suveranității fiecărei
tării.
în aceeași ordine de idei, se cuvin
subliniate pericolele serioase pe
care le prezintă pentru exercitarea
șl respectarea drepturilor omului,
pentru pacea și securitatea po
poarelor recrudescența și prolife
rarea organizațiilor neonaziste, fas
ciste, nationaiist-șovine, care, profitînd de pasivitatea autorităților,
desfășoară o intensă activitate de
propagare a urii fată de om și fată

Ceaușescu mulțumiri cordiale pentru
mesajul adresat, împreună cu salutul
și urările cele mai bune de sănătate
și fericire, de succese tot mai mari
în activitatea comuniștilor, a între
gului popor român de construire a
societății socialiste.
Cu prilejul primirii a avut loc un
schimb reciproc de informații cai
privire la activitatea celor două
partide, exprimîndu-se satisfacția
în legătură cu dezvoltarea continuă
a relațiilor de prietenie, colaborare
și solidaritate dintre ele. Au fost
abordate, de asemenea, unele pro
bleme privind mișcarea comunistă șl
muncitorească internațională, precum
și aspecte ale
situației politice
mondiale actuale.
La primire au luat parte tovarășii
Erwin Scharf, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.C.A., și
Johann Steiner, membru al C.C. al
partidului, șef al Secției externe a
C.C. aJ P.C.A.
A narticioat Octavian Groza, am
basadorul României la Viena.

încheierea Congresului P. C. Sanmarinez
SAN MARINO 9 (Agerpres). —
S-au încheiat lucrările celui de-a]
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Sanmarinez. Participantii au adoptat raportul C.C., alte documente
privind modificări în Statutul parti
dului, rezoluția finală și au ales noi

le organe de conducere. Viitoarea
plenară a C.C. urmează să aleagă
Direcțiunea și Secretariatul.
La congres, Partidul Comunist Ro
mân a fost reprezentat de tovarășul
Ion Totu, membru al C.C. al P.C.R
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Londra a avut loc un miting organizat de „Liga antifascistă" din Marea
Britanie, Ia care au participat și militanți antifasciști din Franța, Italia și
R.F.G. In cursul mitingului, vorbitorii și-au exprimat îngrijorarea față de
reactivizarea forțelor de extremă dreapta in Europa occidentală fi
I in S.U.A.
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EXTINDEREA SCHIMBURILOR
I COMERCIALE ÎNTRE R. P. BUL
GARIA ȘI R.P.D. COREEANA. La
I Sofia a fost semnat acordul pe
termen lung privind schimburile
de mărfuri și de plăti pe perioada
I 1981—1985 și protocolul comercial
pe anul 1981 între Bulgaria și
| R.P.D. Coreeană. în viitorul cinci
nal. schimburile reciproce de măr1 furi vor crește cu 75 la sută fată
. de actualul cincinal, se prevede în
acord.. Bulgaria exportă in R.P.D.
I Coreeană mașini-unelte și insta
lații, sodă, medicamente, bunuri
! de consum și alte mărfuri și
importă din această țară transfor
matoare de forță, mașini și instalaI ții, oțeluri înalt aliate, ciment,
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ÎN PREGĂTIREA CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A A.K.E.L. La
Nicosia a avut loc plenara Comltetului Central și a Comisiei Centrale
de Control ale Partidului Progresist
al Oamenilor Muncii din Cipru
(A.K.E.L.). Plenara a dezbătut aspecte ale activității organizatorice a
partidului și, în speță, chestiuni legate de pregătirea conferinței naționale a A.K.E.L. în comunicatul
plenarei se arată că A.K.E.L. este
gata să ia parte la viitoarele alegeri parlamentare. .

I
NORMELE DE ORGANIZARE
j A FRONTULUI POLITIC STÎN1 GA UNITA DIN PERU vor fi dis
cutate în cursul acestei săptămini,
a anunțat liderul frontului, Alfonso
Barrantes Lingan. Stingă Unită,

care, grupează principalele forma
țiuni politice peruane de stingă, a
înregistrat succese importante Ia
alegerile de la 23 noiembrie, hotămid ulterior să se transforme in
tr-un front politic organizat. Normele respective vor fi studiate de
o comisie alcătuită din reprezen
tanți ai partidelor Comunist Peruan
(P.C.P.),
Socialist
Revoluționar
(P.S.R.), Frontului Muncitoresc Țărănesc, Studențesc și Popular
(F.O.C.E.P.) și ai altor formațiuni
politice.
LA BUJUMBURA s-au desfășurat
lucrările celei de-a IV-a Conferințe
la nivel înalt a Organizației econo
mice a statelor din zona Marilor
Lacuri (C.E.P.G.L.). La dezbateri
au participat Jean Baptiste Bagaza, președintele în exercițiu al
C.E.P.G.L., președintele Republicii
Burundi, JȚuvenaJ Habyarlmana,
președintele Republicii Ruandeze.
și Mobutu Șese Seko, președintele
Republicii Zair;

PENTRU CA A REFUZAT SA
DEA UN... AUTOGRAF. John Lennon, membru al cunoscutei formații
„Beatles", a fost împușcat luni sea
ra în fata locuinței sale din New
York. Asasinul, Marc David Chap
man, In virstă de 25 de ani, a fost
arestat. Potrivit primelor informații, între John Lennon — care se
întorcea de la o înregistrare — și
asasinul său a avut loc o altercație,
deoarece cintărețul refuzase... să-i
dea un autograf.
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Negocierile intercipriote
de rasă, de . instigare împotriva for
țelor. și organizațiilor democratice, de
semănare a vrajbei și neîncrederii
între popoare. Despre ce fel de
„drepturi" ale omului poate fi vorba
atunci cind, la adăpostul lor. sint
comise atentate, manifestări de vio
lentă și terorism ca acelea care au
avut 10c în ultima vreme intr-un șir
de țări vest-europene 7 în numele
idealurilor de libertate si progres, șe
impune să se acționeze ferm peniru
împiedicarea reînvierii fascismului,
căre. așa cum se știe, a însemnat ne
socotirea și încălcarea celor mai ele
mentare drepturi și libertăți. înrobi
rea unor întregi popoare.
Remarcînd că în timp ce se dis
cută mult despre drepturile orbului
se uită sau nu se vrea să se ia in sea
mă dreptul fundamental al omului,
al fiecărui popor la viată, la exis
tentă liberă, de sine stătătoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu subliniază
că „astăzi, mai mult ca oricind, pe
Srimul pian stă asigurarea păcii,
(dependenței, a drepturilor popoa
relor de a fi libere, a dreptului ome
nirii la viată și la pace". într-adevăr, în viziunea partidului nostru,
dteptul la viată, la existentă liberă,
demnă este primul și cel mai impor
tant drept al oamenilor și popoare
lor — un drept fundamental, priori
tar, căci în absenta lui. toate cele
lalte devin lipsite de subiect si de
obiect. Dacă viata, ar înceta să mai
pulseze pe planeta noastră, cine ar
mai beneficia de orice cuceriri pe
planul drepturilor omului ? Dar în
săși agresiunile, conflictele sîngeroase, cu pierderile lor umane si
materiale, care au avut și au loc in
prezent nu constituie ele o negare
crasă a drepturilor omului 7 Iată de
că România consideră că a lupta
pentru om. pentru apărarea dreptu
rilor sale presupune și reclamă, îna
inte de orice, eforturi pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri de dezarmare, reglementarea
diferendelor exclusiv pe căi politice
pașnice, abolirea definitivă a politicii
Imperialiste de forță și dominație,
respectarea dreptului sacru al fiecă
rei națiuni de a-și hotărî singură
destinele, fără nici un amestec din
afară. Numai in acest fel se pot crea
condiții pentru afirmarea tuturor
drepturilor și libertăților democra
tice.
în actualele condiții internaționale,
marcarea „Zilei drepturilor omului"
dobin dește mai mult ca oricind sem
nificația unei chemări Imperioase la
unirea eforturilor statelor și popoa
relor pentru soluționarea probleme
lor de care depind pacea, bunăstarea
și progresul popoarelor. înfăptuirea
reală a drepturilor omului, intr-0
lume mai dreaptă și mai bună pe
planeta noastră.

Ion FÎNTÎNARU

NICOSIA 9 (Agerpres). — Cea detreia rundă a convorbirilor dinți
reprezentanții comunităților greatși turcă djn Cipru, desfășurată sub
auspiciile reprezentantului special al.
secretarului general al O.N.U. in
Cipru. Hugo Gobbi, s-a încheiat
luni, la Nicosia — informează agen
ția France Presse.
După această ultimă ședință, con
sacrată examinării aspectetor terito
riale ale problemei cipriote. Hugo
Gobbi a declarat câ intre cele două
părți s-a stabilit un dialog constant,
inregistrindu-se indiciile unui început
de Înțelegere.

Situație încordată
în Cisiordania
TEL AVIV 9 (Agerpres). — în
Cisiordania se menține o situație în
cordată ca urmare a demonstrațiilor
și manifestațiilor împotriva hotăririi
guvernului israelian de a-i expulza
pe primarii palestinieni ai orașelor
Hebron și Halhoul și a unor măsuri
restrictive adoptate de autoritățile de
ocupație. Universitatea din Bethleem
a fost închisă de autoritățile militare
israeliene pină la noi ordine — a
anunțat marți un purtător de cuvînt
al armatei. In aceeași zi, instituțiile
de invățămint superior din Bir Zeit
și Naplouse au intrat in grevă In semn
de protest fată de arestările operate
in ultimele zile în rindul studenților
palestinieni.

BRAZILIA

Convenția națională
a P.M.D.B.
BRASILIA 9 (Agerpres). — La Rio
de Janeiro s-au desfășurat lucrările
Convenției naționale a Partidului
Mișcarea
Democratică Braziliană
(P.M.D.B.), cea mai mare grupare
politică de opoziție. Congresul a a/es
Direcțiunea Națională a partidului,
formată din 71 de membri, și Comi
tetul Executiv, alcătuit din 11 membri.
După cum relevă agenția I.P.S.,
prin desfășurarea acestui congres si
alegerea organelor sale conducătoare.
P.M.D.B. devine a doua formațiune
politică după Partidul Democratic
Brazilian care a îndeplinit condițiile
legale în vederea înscrierii sale ofi
ciale, tn baza legii privind activitatea
partidelor politice semnată in august
a.e. de președintele Joao Baptista
Figueiredo.
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