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O concluzie a cincinalul care se încheie^ 

un adevăr mobilizator al celui care începe:

DE MUNCA NOASTRĂ DEPINDE 
CREȘTEREA BUNĂSTĂRII NOASTRE

Participanții la ancheta „Scînteii“ aduc, 
prin propria experiență, prin fapte și angajamente, 
argumente semnificative în dubla lor calitate 

de producători și beneficiari
Se știe că pe blazonul moral al vechii noastre mișcări muncitorești era 

gravată o inscripție exprimind un adevăr fundamental : „Nici muncă fără 
piine, nici piine fără muncă". Munca și piinea, munca și răsplata ei s-au 
aflat dintotdeauna in cugetul și fapta omului simplu, intr-o indisolubilă 
legătură, ca o relație firească, de ttmelie, a existenței omenești. Cu atit 
mai mult această relație esențială se află la temelia raporturilor stator
nicite intre membrii societății socialiste, societate a dreptății sociale, pe al 
cărei frontispiciu partidul comuniștilor a înscris luminoasele principii ale 
eticii și echității, al căror ax vital il reprezintă tocmai munca înalt dăruită 
pentru binele obștii și dreapta ei recompensă.

în jurul acestor idei de perma
nentă actualitate s-au desfășurat 
convorbirile prezentei anchete cu 
oameni dintre cei mai feluriți din 
cele mai diferite ținuturi ale țării.

— Ni s-a spus că in luna noiem
brie brigada pe care o conduceți a 
depășit planul cu 19 la sută — 
ne-am adresat cunoscutului fruntaș 
in producție Gheorghe Viman, mi
ner. șef de brigadă la Exploatarea 
minieră Șuior din județul Maramu
reș. Cum explicați acest rezultat 
deosebit ?

— Pot răspunde simplu, prin nu
mai două cuvinte : organizare și 
disciplină. O disciplină de fier șl, 
ce e mai important, liber consim
țită : nu se admite în ruptul capu
lui nici o absență nemotivată, nici 
o întirziere...

— Cum se reflectă toate acestea 
In cîștigul lunar al membrilor bri
găzii ?

— Uite, mă iau drept exemplu 
chiar pe mine. Acum cinci ani ciș- 
tigam in medie 3 600—3 700 lei pe 
lună. în urma repetatelor sporuri 
di retribuție Și de acord, care au 
fost deosebit de stimulatoare la noi, 
la mineri, precum și pe baza re
zultatelor tot mai bune ale brigăzii, 
în noiembrie am ajuns la un ciștig 
de aproape 8 000 lei. Și asta e va
labil nu numai pentru mine, ci și 
pentru ceilalți membri ai brigăzii, 
ca Și pentru alte brigăzi din exploa
tarea noastră minieră. Știți, la noi 
circulă o vorbă : muncești bine — 
cîștigi bine, muncești prost — ciș
tig i prost...

— înseamnă deci că sint și unii 
care nu ciștigă la fel de bine ca 
dumneavoastră ?

— Firește că sint. cum să nu fie, 
că doar n-am terminat cu ăi de fug 
din fața greutăților. Uite, chiar in 
abatajul ăsta unde lucrăm noi acum, 
înainte lucrau două brigăzi care nu 
făceau nici 80 la sută din plan. „Să 
vină aici Viman cu ai lui, să-i ve
dem cum se descurcă" <— ziceau ei 
in deridere. Și uite că am venit. La 
început a mers mai greu, in prima 
lună n-am depășit planul decit cu 
doi la sută. Pe urmă ne-am orga
nizat mai bine, am pus, cum se 
zice, osul la treabă și acum stăm cu 
fruntea sus. Că nu e vorba doar de 
ciștig, ci Și de mindria muncito
rească... Cele spuse de mine mai 
înainte, sigur, pornesc de la expe
riența brigăzii mele, dar e bine știut 
că relația dintre munca personală,și 
ciștigul personal e valabilă la scara 
întregii societăți. Dovadă e faptul 
că, in acest cincinal, au sporit atit 
de substanțial retribuțiile și cîști- 
gurile noastre, ale tuturor, ceea ce 
ne demonstrează că avem posibili
tăți pentru ciștiguri și mai consis
tente, dar cu o singură condiție : 
sd nu ne cruțăm puterile și price
perea pentru a spori mereu avuția 
tării, veflitul național, unicul izvor

real al creșterii bunăstării oamenilor 
muncii.

Ne adresăm maistrului Vaafle 
Pop, secretarul comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
„Electromotor" Timișoara.

— Pornind de la adevărul de 
netăgăduit că bunăstarea țârii, Ca și 
a fiecăruia dintre noi, iși are izvo
rul in muncă, ce ne puteți spune 
despre creșterea veniturilor oameni
lor ?

— Cea mai mare creștere a pro
ducției am inregistrat*o in actualul 
cincinal. Față de 1975, producția in
dustrială este in acest an mai mult 
decit dublă. Vreau să precizez că 
acest spor â fost obținut îir cea mai 
mare parte pe seama creșterii pro
ductivității muncii, care in același 
interval a cunoscut un salt de 162,8 
la sută. Corespunzător, fondul total 
de retribuire este azi cu 174,5 la sută 
mai mare decit în 1975. Intre timp, 
pentru tinerii muncitori s-au con
struit. cămine cu 404 locuri, un nu
măr de 160 de familii s-au mutat 
in apartamente construite de stat 
€tc.

— Relația e clară : muncești mai 
bine, trăiești mai bine. Dar oare 
toți oamenii din întreprindere con
tribuie pe măsura nevoilor econo
miei naționale Ia sporirea produc
ției, la creșterea productivității 
muncii ?

— Dacă analizăm atent contribu
ția fiecărui om, a fiecărei formații 
de lucru, vom constata că e încă 
destul Ioc de mai bine,

— Unde anume ?
— în secția 40. bunăoară, unde 

nivelul productivității muncii repre
zintă la ora actuală doar a patra 
parte din cel atins în secția 10. E o 
datorie a comitetului de partid, a 
consiliului o*amenilor muncii de a 
acționa mai ferm pentru dezvol
tarea unei înalte conștiințe muncii 
torești. astfel ca intr-un viitor de
loc indepărtat să nu mai avem ase
menea discrepanțe. Nu e deloc echi
tabil ca unii, mai delăsători, puțini 
la număr, ce-i drept, să beneficieze 
în aceeași măsură de creșterea ve
niturilor ca și cei al căror aport in 
producție e mult mai mare.

Convorbirea cu frezorul Horst 
Somerauer, de la întreprinderea 
„Hidromecanica" — Brașov, a în
ceput de la niște cifre care con
densau. în limbajul lor aparent sec, 
un adevărat drum muncitoresc de-a 
lungul cincinalului :

— în ultimii cinci ani — ne spu
nea interlocutorul — ciștigul meu

Victor BÎRLADEANU 
Mihai CARANFIL 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)

Au îndeplinit planul anual
întreprinderea minieră Rîmnicu Vîlcea

■Colectivul . de oa
meni ai muncii de la 
întreprinderea minie
ră Rm. Vilcea și-a 
realizat sarcinile de 
plan la toți indicatorii 
prevăzuți pentru acest 
ultim an al actualului 
cincinal. Pipă la sfir-

șitul lunii decembrie, 
minerii vilceni s-au 
angajat să realizeze o 
producție-marta supli
mentară in valoare 
de 7 milioane lei și o 
producție netă de 6 
milioane lei. concreti
zate. printre altele, in

83000 iqne, »ar« 4ek«so- 
luție, 7 000 tone calcar 
pentru industria chi
mică, 200 tone, grafit 
concentrat. 1 500 tone 
feldspat sodic. 35 tone 
mică măcinată. (Ion 
Stanciu).

întreprinderea de fier din Vlăhița
Colectivul întreprin

derii de fier din Vlă- 
hița a îndeplinit sar
cinile de plan ce i-au 
revenit pe anul in 
curs, asigurînd condiții 
pentru realizarea unor 
importante sporuri de 
producție în valoare 
de peste 37 milioane

lei Ia producția indus
trială. 32,5 milioane lei 
la producția-marfă și 
20 milioane lei la pro
ducția netă, concreti
zată, între altele, în 
2 000 tone fontă și pes
te 400 tone mașini și 
utilaje pentru indus-

tria metalurgică. De 
asemenea, conform da
telor preliminare, me- 
talurgiștii vlăhițeni vor 
realiza pină la sfirșitul 
anului beneficii supli
mentare de peste 8 
milioane lei. (I. D. 
Kiss).

întreprinderea „Tehnometai“ din) Timișoara
fie realizate peste 
prevederi produse in 
valoare de peste 100 
milioane lei. (Cezar 
Ioana).

Printre unitățile e- 
conomice din județul 
Timiș care au înde
plinit înainte de ter- 
hien sarcinile anuale 
la producția industria-

lă se numără și in
treprinderea „Tehno- 
metal". S-au creat 
astfel condiții ca pină 
la 31 decembrie să

întreprinderea de încălțăminte din Huși
Tinărul colectiv de 

oameni ai muncii de 
la intreprinderea de 
încăKămirtte „Hușea- 
na“ din orașul Huși 
raportează îndeplini-

rea sarcinilor planului 
pe 1980 la producția 
globală industrială, 
creindu-și posibilități 
să realizeze suplimen
tar produse evaluate

la peste 6 milioane lei. 
Totodată. întreprinde
rea hușeană și-a rea
lizat planul la export 
pe anul 1980. (Crăciun 
Lăluci).

CÎMPULUNG : Noi capacități de extragere 
a cărbunelui

La întreprinderea minieră din 
Cimpulung, la mina subterană 
Cotești și la cea de suprafață 
Aninoasa, au fost date in funcțiu
ne noi capacități de extragere a 
cărbunelui. Lucrările la noile capa-r 
cități au fost executate cu forțele 
proprii ale întreprinderii, după un 
proiect al Institutului de_proiectări 
miniere din Craiova. Extragerea

■ cărbunelui se realizează cu ajuto
rul unor utilaje de mare randa
ment. Prin dezvoltarea întreprinde
rii în cincinalul viitor, mina de su
prafață Aninoasa va ajunge să li
vreze economiei naționale o pro
ducție anuală de lignit de aproape 
trei ori mai mare decit in prezent. 
(Gh. Cirstea).

La intreprinderea „Tehnometal" din Capitală ni s-a dat ca exemplu de valorificare superioară a resurselor de economisire a materiei prime o ini
țiativă prin care debitarea metalului se face pe grupe de piese, cu extremă „zgirceme". „Dacă la fel am acționa peste tot - ni s-a spus (vezi an
cheta) — ar crește considerabil și resursele bunăstării noastre". In fotografie, șeful atelierului debitare, Jak Airabedian, și șeful de echipă 

Nicolae Ghiță. Foto : E. Dichiseanu
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ieri, h Dorohoi: A intrat in funcțiune întreprinderea de mașini-unelte grele
Ieri a intrat in funcțiune la Do

rohoi prima Capacitate a întreprin
derii de mașini-unelte grele pentru 
deformare plastică. Ing. Adrian 
Siminiciuc. directorul noii unități, 
ne-a declarat : „Trăim satisfacția 
de a fi primii constructori de ma
șini ai Dorohoiului șl ne-am mobi
lizat toate forțele pentru intensifi
carea ritmului la lucrările de con- 
strucții-montaj, astfel că această 
primă capacitate de producție a 
intrat în funcțiune cu 20 de zile 
înainte de termen. Ne vom orga
niza astfel munca încît și următoa
rele două capacități de producție 
să intre in funcțiune înaintea ter
menelor stabilite".

Este de reținut faptul că, încă din 
prima zi. noua întreprindere și-a 
început activitatea .pe bază de con
tracte ferme, fiind introduse în fa
bricație o serie de comenzi ale în
treprinderii de vagoane din Arad, 
Șantierului naval din Mangalia, în
treprinderii „Grivița roșie" din 
București. (Silvestri Ailenct).

CONSILIILE AGROINDUSTRIALE:
ce este bun și ce trebuie perfecționat în activitatea lor

Practici care diminuează 
răspunderea conferită prin lege

Constituite cu doi ani in urmă pe baza hotăririi Co
mitetului Central al partidului, consiliile unice agroin
dustriale reprezintă un cadru organizatoric nou, supe
rior, in măsură să asigure valorificarea mai bună a 
marilor rezerve de care dispune agricultura noastră. în 
esență, prin înființarea acestor organisme s-a urmărit 
eliminarea unor paralelisme in conducerea și organi
zarea activității din agricultură, realizarea cooperării 
intre sectorul de stat și cooperatist, in scopul creșterii 
substanțiale a producțiilor agricole. Ce învățăminte pot 
fi desprinse după aproape doi ani de confruntare a 
consiliilor unice agroindustriale cu realitățile, cu prac
tica ? în ce măsură a fost validată de viață, de prac

tică noua formă de organizare, in ce direcții s-au 
concentrat experiențe de valoare și in ee fel trebuie să 
fie fructificate ? Ce neajunsuri există in activitatea 
lor și din ce cauze ? Iată inlrebări la care redacția 
invită să răspundă specialiști și cadre din agricultură, 
muncitori din intreprinderilc agricole de stat, membri 
cooperatori, pe toți cei care prin experiența muncii 
lor pot contribui Ia perfecționarea activității acestor 
organisme.

Primul interlocutor : tovarășul Vasile STOICĂ, 
președintele consiliului agroindustrial Șuțești, județul 
Brăila.

— După cum se știe, potrivit nor
melor de organizare, consiliul agro
industrial este titular de plan. Așa( 
prevede hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie 1979. Consiliul 
al cărui președinte sînteți este titu
lar de plan ?

— Mă temeam de o asemenea în
trebare, pentru că este fbarte greu 
de răspuns. Fără să știu prea bine 
ce inseamnă, pentru că nu există nici 
un fel de instrucțiuni care să clari
fice aceasta, iar din activitatea de 
zi cu zi cu atit mai puțin se poate 
înțelege (dar o să ne referim la 
aceasta), vă pot spune că. în practică, 
consiliul nu este titular de plan. Doar 
dacă se socotește, că a primi cifrele 
de plan de la direcția agricolă defal
cate pe unități, pe culturi, pină la 
cel mai mic amănunt, si a face oficiul 
de a le transmite unităților pentru 
ea -acestea să-cadă 4a miei-învoieli 
intre ele inseamnă a fi titular de 
plan — atunci înseamnă că DA : 
consiliul este titular de plan. Dar să 
mă explic. Eu am înțeles hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 1 februa
rie 1979 ca un pas mare către per
fecționarea sistemului de organizare 
și conducere a agriculturii. Din capul 
locului trebuie să spun insă că, da
torită unor imperfecțiuni in aplicarea 
indicațiilor date sau unor inerții 
din partea celor datori să treacă la 
aplicarea acestor măsuri, consiliile 
agroindustriale nu iși îndeplinesc in 
totalitate, in spiritul și litera hotă
ririi amintite, atribuțiile ce le revin, 
în lipsa unei definiri clare și con
crete a atribuțiilor și sarcinilor ce 
revin consiliului agroindustrial în ca
litate de titular de plan, mă voi 
referi la un act normativ adoptat la 
un an după constituirea consiliilor, 
și anume cel cu privire la organiza
rea și funcționarea direcțiilor agri
cole, in care se spune : „Consiliile 
agroindustriale prezintă direcțiilor 
agricole propunerea de defalcare a 
sarcinilor de plan pe unitățile din 
componență, finind seama de ampla
sarea culturilor, de potențialul de 
producție ce rezultă din repartizarea 
concretă pe sole a fiecărei culturi". 
Deci să reținem : unitățile de pro
ducție nu primesc din partea direc
țiilor agricole sarcinile de plan pe 
culturi pină la ultimul amănunt, ci

consiliul agroindustrial este dator 
să defalce aceste sarcini, ceea ce 
presupune o consultare atentă a ță
ranilor cooperatori, a lucrătorilor din 
I.A.S., a conducerilor acestora pen
tru ă găsi împreună soluțiile cele 
mai bune. Dar cum se petrec lucru
rile în realitate ? La sfirșitul anului

Invitație 
la un schimb 

de opinii

1979, cind consiliul agroindustrial tre
cuse cu toată răspunderea la dezba
terea cu toți lucrătorii de pe raza 
consiliului a cifrelor de plan pentru 
1980 și cind credeam că în sfirșit 
facem o treabă bună și ne simțeam 
entuziasmați și mobilizați, cind ne 
pregăteam să punem in aplicare con
cluziile la care ajunseserăm cu pri
vire la repartizarea culturilor și 
stabilirea niveiurilor de producție, 
ne-am trezit că direcția agricola, 
contrar prevederilor hotăririi, nici 
măcar nu ne-a trimis spre înștiin
țare noile planuri, ci pur și simplu 
le-a dat direct unităților de pro
ducție. în acest fel, consiliul a fost 
transformat intr-un organism care să 
urmărească cum se aplică de către 
unități sarcini stabilite de la județ. 
Este adevărat că în acest an s-au 
făcut unele „progrese" in privința 
definitivării planurilor de producție. 
De data aceasta ni s-au transmis

nouă planurile, dar defalcate tot la 
județ pe fiecare cooperativă agri
colă și pe culturi, pină la amănunt, 
în ce privește sarcinile pentru fer
mele I.A.S.. ele au fost transmise 
direct întreprinderilor de care apar
țin. Care sint posibilitățile noastre de 
a interveni pentru îmbunătățirea 
acestor planuri ? Foarte mici și 
aproape fără efect. Am încercat să 
discutăm posibilitățile de a funda
menta mai realist unii indicatori, dar 
la direcția agricolă ni s-a spus că 
sînt „cifre de necomentat, venite de 
sus". Am spus și eu același lucru 
colaboratorilor mei și cu asta s-a 
pus capăt oricăror intenții de a se 
mai schimba ceva. Nu vine oare 
această practică in contradicție cu 
spiritul hotăririi. cu indicațiile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a 
cerut și cere ca fundamentarea pla
nurilor de producție să pornească de 
jos, să fie rodul unei consultări 
largi pentru a putea folosi toate 
posibilitățile de a spori producția ? 
Sint convins că am obține mult mai 
mult in agricultură dacă, cel puțin 
orientativ, in stabilirea planurilor de 
producție s-ar ține seama de propu
nerile unităților agricole, ale consi
liilor agroindustriale. Nu aș vrea să 
se creadă că pledez pentru minima
lizarea rolului foarte important pe 
care îl au indicatorii stabiliți de di
recțiile agricole și trusturile de pro
fil. Dimpotrivă. Am insă In vedere 
cerința creșterii răspunderii celor 
care muncesc efectiv, a specialiștilor

IosH POP
(Continuare in pag. a IlI-a)
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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

în legătură cu actualizarea prețurilor 
de producție și livrare

Așa cum este cunoscut, la începutul săptă- 
minii trecute, Comitetul Politic Executiv a 
examinat un raport cu privire la actualizarea 
prețurilor de producție și de livrare și necesi
tatea reducerii continue a costurilor de pro
ducție, stabilind sarcini corespunzătoare.

In legătură cu aceste măsuri, la redacție s-au 
primit scrisori prin care cititorii au solicitat 
unele explicații suplimentare cu privire la

aplicarea măsurilor amintite — ridlcind în
deosebi întrebarea dacă ele se referă și la bu
nurile de consum industriale și agroalimen- 
tare, adică la prețul mărfurilor obișnuite vin- 
dute cetățenilor.

Răspundem prin rindurile de mai jos aces
tor solicitări, in urma consultării forurilor 
competente.

Așa cum s-a subliniat în Comu
nicatul ședinței Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R., dat publi
cității la data de 3 decembrie a.c„ 
actualizarea prețurilor de producție și 
livrare este determinată de necesita
tea ca acestea să reflecte exact 
cheltuielile și veniturile unităților e- 
conomice. Prin această măsură se 
urmărește să se stimuleze utilizarea 
rațională a tuturor resurselor mate
riale, de muncă și financiare, aplica
rea consecventă a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar, 
creșterea rentabilității, în scopul spo
ririi producției în toate ramurile e- 
conomiei naționale.

In cadrul acțiunii generale de ac
tualizare a prețurilor, Comitetul Po
litic Executiv a hotărît majorarea cu 
11,8 la sută a prețurilor de contrac
tare și. de producție la unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste, pre
cum și la producătorii individuali. De 
asemenea, urmează să fie modificate 
tarifele pentru executarea lucrărilor 
agricole de către stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii, ținîndu-se 
seama de costurile reale ale activită
ților respective. Ca urmare a 
majorării prețurilor de contractare șl

de producție la principalele produse 
agricole vegetale și animale și în 
condițiile modificării tarifelor pentru 
lucrările S.M.A., I.A.S.-urile, coopera
tivele agricole de producție și pro
ducătorii individuali vor beneficia 
de venituri suplimentare de peste 
5 miliarde lei anual. Prin aplica
rea acestor măsuri se creează 
condiții ca toate unitățile agricole 
— funcționînd pe principiile auto- 
conducerii și autogestiunii economi- 
co-financiare — să sporească con
tinuu producția agricolă vegetală și 
animală, să reducă cheltuielile de 
producție, să obțină venituri tot mai 
mari. (

Toate acestea vor contribui substan
țial la punerea tot mai deplină in 
valoare a potențialului industriei și 
agriculturii noastre, la obținerea de 
producții industriale și agrozooteh
nice tot mai ridicate, în vederea a- 
provizionării in' condiții corespunză
toare a populației și satisfacerii ce
lorlalte necesități ale economiei na
ționale.

Deci, după cum se vede, este vor
ba numai de modificări ale prețurilor 
care se practică in sfera relațiilor 
dintre întreprinderi, dintre unități so

cialiste. Acestea se referă la prețurile 
de producție și de livrare dintre 
asemenea unități, și nu la pre
țurile de desfacere cu amănuntul 
a mărfurilor către cetățeni. Cu 
alte cuvinte, măsurile amintite nu 
vizează și nu influențează in nici un 
fel prețurile produselor care se vind 
populației prin rețeaua comerțului de 
stat ți cooperației, fie că este vorba 
de produse industriale, fie că este 
vorba de produse agricole.

Dealtfel, in spiritul grijii față de 
condițiile de viață ale oamenilor 
muncii, Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca pentru anul 1981 influența 
ma’orării prețurilor de producție și de 
livrare la produsele industriale și 
agricole asupra unor bunuri de con
sum să’fie suportată din bugetul sta
tului, menținindu-se actualele prețuri 
de desfacere cu amănuntul a bunu
rilor de consum către populație.

Populația va putea să-și satisfacă 
în continuare cerințele de aprovizio
nare cu mărfuri industriale și aqro- 
alimentare - care sint și se vor găsi 
in cantități corespunzătoare în maga
zinele comerțului de stat și coopera
tist - la actualele prețuri cu amă
nuntul.

1
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Felicitări cu 
fapta

Știau cu toții că șeful fermei 
lor, Dumitru Ciornei, urmează 
să iasă la pensie. „Va trebui 
să-i pregătim o sărbătoare pe 
cinste" — a propus cineva. La 
care mecanizatorul Titu Matei a 
intervenit : „Ba eu zic că cea 
mal frumoasă felicitare ar fi să 
ieșim cu toții la muncă, să ter
minăm arăturile, să ne achităm 
toate obligațiile față de stat. 
S-ar bucura mai mult dacă și 
în acest an ferma noastră ar fi 
tot prima".

Propunerea a „prins". Dovadă 
că, în prezent, ferma vegetală 
a cooperativei agricole Vîrfu 
Cimpului — Botoșani, condusă 
de Dumitru Ciornei, a încheiat 
conturile anului curent la toți 
indicatorii. Tot pe locul întii. 
„Nici nu vă dați seama ce mare 
bucurie mi-au făcut — ne-a 
spus el Atît de mare, incit mai 
că mă gindesc să nu-l mai pă
răsesc".
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Ceasul râu!
Printre călătorii din gara 

Curcani, județul Ilfov, se afla și 
Anghel Tănase, om in vîrstă de 
60 de ani. Omul aștepta liniștit 
sosirea trenului. Deodată, se po
menește cu un individ proțăpit 
in fața lui. Pină să-și ridice pri
virea să vadă cu cine are de-a 
face, acesta i-a și smuls ceasul 
de la mină, după care și-a luat 
picioarele la spinare și dus a 
fost. Dezmeticindu-se, omul a 
anunțat organele de ordine. Cînd 
făptașul a fost ajuns din urmă 
și întrebat de sănătate, i-a stat... 
ceasul. Niciodată pină acum, in 
„cariera" 
materie, 
Șoldanu 
prins.

Ceasul

lui de recidivist in 
Cornel Oancea din 
n-a fost atit de repede

rău !

I
I
I
I
I

I
I
I

I li e rușine 
sâ muncească

Dacă îl întrebi pe Victor 
Abrudan, din Cluj-Napoca, de 
ce nu lucrează, iți răspunde 
ofensat :

— Dar pe cei șase copii pe 
care-i am cine să-i îngrijească, 
dacă soția e în cîmpul munciț?

Intr-adevăr, soția muncește, 
iar el trîndăvește și nici de 
copii nu se îngrijește. In schimb, 
bea de stinge. Pină la ultimul 
bănuț din casă. Chiria și cheltu
ielile de întreținere pentru-, 
apartamentul primit de la stat 
în cartierul Mănăștur nu le-a 
mai plătit de luni de zile.

— Cu Ce să plătesc, dacă nu 
muncesc? — ii întreabă el pe cei 
care-i amintesc de obligațiile 
neonorate.

— Ai 
lucrat ca electrician 
de construcții. De ce 
înapoi?

— M-aș duce eu, 
rușine de colegi.

Sărăcuțul de el !

I
o meserie frumoasă, ai 

la Trustul 
nu te duci

dar mi-e
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Ca fumul in 
vint

10 000 kg de fin ; 5 000 de
țigle ; 3 grajduri; 2 bucătării; 
4 șoproane ; 2 cotețe...

Toate acestea s-au făcut 
scrum. Și dacă nu interveneau 
repede oamenii și pompierii 
militari, vintul puternic ar fi 
întins flăcările mistuitoare șl 
spre casele unor gospodari din 
Slatina Timiș, județul Caraș- 
Severin.

Și totul din cauza unui coș de 
fum necurățat din gospodăria 
lui Dumitru Banu. Fapt pentru 
care vorba cu „ban la ban trage" 
îl ajută acum pe Banu cit o... 
para chioară...

Au plătit... sec!
Deși tehnician agricol de me

serie, Grigore Țințaru n-a vrut 
cu nici un chip să schimbe 
asfaltul Drobetei-Tumu Severin 
cu ogorul. Dar cum pină acum 
încă nu s-a pomenit ca pe 
asfalt să semeni și să crești nici 
griu, nici porumb, nici măcar 
soia, pe Țințaru l-a pălit un sol 
de trîndăvie cronică. Deunăzi, a 
„cules" de pe stradă tot un soi 
de pierde-iarnă, doi la număr, 
după care au incins un pocher 
de zile mari. Mare le-a fost și 
necazul că nu l-au găsit pe-al 
patrulea. Dar, tot cu „cip“ și cu 
„sec", mai cu „plus" și cu „pas", 
hop că a picat șl-al patrulea, 
intr-o uniformă de neconfundat. 
„Amicii" au fost amendați din- 
tr-un foc fu cite 1 000 de lei, iar 
lui Țințaru i s-a întocmit do
sarul pentru o lună și-jumătate 
închisoare.

Cu alte cuvinte, toți au în
ghițit și au plătit... sec.

Un nume... 
predestinat

„Tineri că&toriți". Așa se nu
mește unitatea nr. 12 din muni
cipiul Zalău, profilată pe măr
furi strict necesare celor care-și 
întemeiază un cămin.

Marcela Ciupe. Așa se numeș
te vînzătoarea acestui magazin, 
„profilată" și ea pe modificarea 
prețurilor la unele mărfuri după 
cum credea de cuviință, dar 
absolut pe toate mai mari decil 
in realitate.

Cînd Ciupe a fost prinsă cu 
ocaua mică, lumea din jhr n-a 
rămas deloc surprinsă. Cu atit 
mai mult, cu cit vinzătoarea și-a 
recunoscut... eroarea. Oare a 
fost o simplă eroare? Cineva 
observa : „tn cazul ei. se vede 
treaba că numele de Ciupe vine 
de la... ciupeală".

I Rubrică realizatâ de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii”
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In ajutorul crescătorilor de oi
Pe raza orașului Huși și a comu

nelor Corni și Stănilești. din jude
țul Vaslui, sint multe pășuni a- 
parținind consiliilor populare ori 
cooperativelor agricole de produc
ție. dar ele sînt folosite de elemen
te afaceriste, care au organizat sti- 
ne cu sute și sute de oi, in detri
mentul intereselor marii majori
tăți a sătenilor — se relata in
tr-o scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „Și noi vrem 
să creștem 10—15 oi. conform sta
tutului C.A.P., afirmau autorii, dar 
nu avem teren unde să le pășu- 
năm, pentru că nu mai încăpem de 
aceștia (respectiv Costică Rîpanu, 
Vasile Sîmbotin, Neculai Paras- 
can), care, dispunind de relații și 
favoritisme, au acaparat toate pă
șunile."

In răspunsul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, care la indicația secreta
rului general al partidului a efec
tuat cercetări cu ajutorul unor 
cadre de partid și de stat, se spu
ne că. în cea mai mare parte, 
sesizarea corespunde realității. Pe 
teritoriul orașului Huși sînt 6 
stîne, care au în frunte pe cei 
menționați în scrisoare, proprie
tari a cite 450—750 oi. In pri
vința evidentei și a modului de fo
losire a pășunilor de pe raza ora
șului Huși sînt mari nereguli : nu 
se cunoaște exact suprafața totală 
a unor terenuri atribuite pentru 
pășunatul oilor cooperatorilor sau 
ale altor cetățeni ; gospodărirea 
pășunilor comunale nu se face cu 
consultarea tuturor crescătorilor de 
animale și nu sînt constituite aso
ciații ale acestora ; nu se întocmesc 
contracte pentru folosirea pășuni
lor intre consiliul popular și cres
cătorii de animale. De ani de zile, 
consiliul popular a admis ca orga
nizatorii celor 6 stîne să pășuneze
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Promovarea examenelor — numai

prin merite și bună pregătire
La orice examen sau concurs sînt 

obligatorii cel puțin două condiții : 
în primul find, candidații să în
deplinească criteriile de parti
cipare stabilite de lege; în al 
doilea rind, examenul să se des
fășoare în spiritul eticii și echi
tății, al deplinei obiectivități. încît 
să reușească intr-adevăr cei mai 
buni. La examenul de admitere 
pentru școala de maiștri de pe 
lingă întreprinderea de construcții 
metalice — Bocșa au fost ignorate 
însă ambele cerințe. în loc să fie
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Tragere specială Loto 2
La sfirșitul acestei săptămîni. 

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează o tra
gere specială Loto 2, după noua 
formulă tehnică, inaugurată cu 
mult succes la 28 septembrie a.c. 
In cadrul a șapte extrageri a 
trei faze, care totalizează 32 de 
numere, se vor atribui cistiguri 
în autoturisme („Dacia 1 300“ și 
„Skoda 120 L“), bani (25 000, 
5 000 lei etc.) și excursii peste 
hotare (in U.R.S.S. sau pe ruta 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Un
gară). Participarea se face pe
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Serviciile cetățenești se diversifică, meșteșugarii ciștigă mai bine

- dar mai trebuie înlăturate citeva obstacole artificiale
ARGEȘ: Cum se aplică prevederile 

de servicii pe
Decretului privind organizarea unor activități de prestări 
bază de cotă-parte din încasări
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Au trecut opt luni de la apariția Decretului privind 
organizarea unor activități de prestări de servicii pe 
bază de cotă-parte din încasări, act normativ în baza 
căruia anumite unități, cu volum restrîns de activitate 
și cu 1—3 lucrători, pot fi date în gospodărire și ges
tiune unor persoane care să realizeze venituri propor
ționale cu activitatea .desfășurată și beneficiile obți
nute. Noua reglementare este menită să contribuie

la diversificarea prestărilor de servicii și îmbunătăți
rea condițiilor de aprovizionare a. populației, la ex
tinderea aplicării principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, a autoconducerii și autogestiunii în ac
tivitatea comercială. Perioada p scursă este suficientă 
pentru a face constatări în legătură cu modul de 
aplicare a noilor prevederi.
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Pentru început redăm opiniile ce
lor direct implicați — meseriașii din 
Pitești.

Aurel Angeru, meseriaș la atelie
rul de reparat instrumente muzica
le : „Noul sistem este mai bun chiar 
și față de forma veche de mandata- 
riat — în care de asemenea am lu
crat. Acum ești mai direct implicat 
in buna gospodărire a unității și a 
fondurilor ei. Știind că fiecare leu 
cheltuit in plus pentru consumul de 
materiale, pentru amortizarea fon
durilor fixe din dotare, pentru între
ținerea unității iți diminuează direct 
veniturile proprii — sumele respec
tive fiind suportate acum de con
tractant și nu de cooperativă — ești 
cointeresat să fii mai chibzuit, mai 
econom".

Maria Tuță. dactilografă la unita
tea nr. 33 : „Sint mai mulțumită in 
calitate de contractantă, pentru că 
s-au simplificat evidențele : nu mai 

» fac zilnic monetare cu încasări și 
nu mai întocmesc rapoarte de pro
ducție, fișe de prezență etc. Sint 
astfel mai independentă și mai efi
cientă în muncă".

Gh. Ionescu. ceasornicar la unita
tea nr. 92 : „Cine nu-i meseriaș bun 
mai stă pe gînduri ■— să treacă sau 
să nu treacă la noul sistem pe bază 
de cotă-parte. Cînd ești cooperator, 
faci, nu faci pianul, cooperativa 
cel mult te critică prin ședințe. 
Acum, cind închei contractul de pre
luare a unității — pornind de la ni
velul de plan — ești mai cointeresat 
să-l îndeplinești și să-l depășești, 
să-ți atragi clientelă, să fi-o menții 

animalele în aceleași locuri, ei de
venind un fel de stăpîni ai supra
fețelor respective. Datorită acestei 
practici nu se asigură o încărcătu
ră echilibrată de oi pe hectar în 
cadrul fiecărei stîne, unii ciobani 
puțind să-și rezerve anumite supra
fețe de pășuni pentru recoltat fîn, 
să amenajeze construcții în care a- 
dăpostesc animalele pînă în iarnă 
etc. C. Rîpanu deține si teren în plus 
de la cooperativă (0,20 arabil și 
0,10 vie etc.), deși a efectuat un vo
lum de muncă mai mic decît cel 
stabilit de adunarea generală pen
tru a avea dreptul la Iot în folo
sință. Dealtfel, în C.A.P. sînt încă 
mari suprafețe de pămînt deținute 
nestatutar.

Cu prilejul controlului a fost 
adoptat, împreună cu organele lo
cale, un program de măsuri me
nit să pună capăt neregulilor, 
să sprijine mai puternic pe crescă
torii de oi de pe aceste meleaguri. 
Intre altele. Consiliul popular oră
șenesc Huși va întocmi, pentru 
anul 1981, un plan de sarcini con
crete pe fiecare gospodărie. ne 
baza consultării largi a cetățenilor 
privind numărul de animale și pă
sări pe care le vor creste, ce pro
duse și în ce cantitate vor livra la 
fondul de stat, urmărindu-se ca 
tot mai multe familii să crească 
animale si păsări. Consiliul popu
lar, împreună cu cooperația de 
consum, unitățile agricole coopera
tiste și crescătorii de animale vor 
analiza și stabili forma cea mai 
eficientă de organizare a pășunatu- 
lui — stîne cooperatiste, asociații 
ale crescătorilor de animale pentru 
pășunat etc. Direcția generală pen
tru agricultură a județului va ve
rifica în toate orașele și comunele 
modul în care se tine evidenta si 
sînt exploatate pășunile deținute 
de consiliile populare.

înscriși la concurs muncitori de Ia 
întreprinderea din Bocșa — bineîn
țeles. dintre cei bine pregătiți pro
fesional și politic, care îndeplineau 
condițiile de vechime in mese
rie — iau fost primiți alții,,.vds 
la S.M.A., I.T.A., C.F.R, etc. care 
prâcticau strungăria. sculăria ori... 
Contabilitatea. In plus, după cum 
te* arăta într-o scrisoare adre
sată conducerii partidului, exa
menul nu s-a ținut „cu uși
le închise", o parte din candidați 
puțind părăsi și reintra în sala de

bilete de 10 lei. cu drept de 
ciștig la primele trei extrageri 
(obișnuite) ale fazei I și la prima 
extragere a fazei a Il-a (supli
mentară), sau pe bilete de 
25 lei. cu drept de cîștig la toate 
cele șapte extrageri. Dintre 
avantajele acestei trageri se 
remarcă și atribuirea de cîsti- 
guri în bani variantelor cu nu
mai două numere din șase la 
una din extragerile fazei a IlI-a. 
Biletele pot fi procurate pînă 
sîmbătă 13 decembrie 1980.

prin servicii de bună calitate, prin 
amabilitate".

La aceste aprecieri să mai adău
găm și un alt argument, nu lipsit de 
importanță : avantajele materiale ale

Numele meseriașului

înainte de aplicarea 
Decretului

După apli
carea 

Decretului

Retribuția 
tarifară 
lunară 

de încadrare

Retribuția 
medie efec
tiv încasată, 

in funcție 
de realiză
rile sarcini
lor de plan

Ciștigul net 
actual 
(lunar)

Lazăr Ion (cismar, 
la unitatea nr. 15) 1 683 lei 2 088 Iei 2 966 lei

Petcov Lucreția 
(dactilografă la 
unitatea nr. 119)

1620 lei 1 248 lei 2 000 lei

Gela Gheorghe 
(ceasornicar la 
unitatea nr.,98)

1 561 lei 1 321 lei 3 494 lei

Angeru Aurel 
(reparator de 
instrumente muzicale 
la unitatea nr. 34)

1 703 lei 2 321 lei 3 114 lei

De menționat că in ultima coloană 
sînt înscrise cîștigurlle actuale nete 
— adică după ce au fost scăzute 
toate taxele Și impozitele datorate 
de contractanți. Aceste cîștiguri sînt 

concurs, unii fiind ajutați de per
soane din afară sau chiar de cei 
puși să supravegheze desfășurarea 
examenelor.

Delegații Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și ai Mi
nisterului Educației și Invățămîn- 
tului, împreună cu activiști de par
tid și de stat de la organele jude
țene au verificat la fata locului 
afirmațiile din sesizare, constatind 
că intr-adevăr recrutarea candida- 
ților pentru școala de maiștri nu 
s-a făcut in toate cazurile în con
formitate cu legislația în vigoare, 
14 candidați neîndeolinind condi
țiile de vechime pentru a fi înscriși 
la concurs. Mal mult, unul dintre 
ei suferise si o condamnare, situa
ție incompatibilă cu ocuparea unei 
funcții de conducere. Un altul a 
fost admis în școală fără examen, 
neîntrunind nici condițiile de stu
dii. în referatul de cercetare se 
precizează că biroul executiv al 
C.O.M. al întreprinderii a admis 
înscrierea la concurs a unor can

De la favoare la... abuz
Gheorghe Diaconu nu lucrează 

de azi, de ieri ca președinte al 
C.A.P. din Bărăști de Vede, jude
țul Olt, ci de aproape 11 ani. Timp 
îndelungat, el a desfășurat o acti
vitate corespunzătoare, unitatea ob- 
ținind rezultate economico-finan- 
ciare bune, ceea ce a făcut să fie 
considerată printre fruntașele ju
dețului. începînd cu anul 1979. pre
ședintele nu s-a mai ocupat însă cu 
toată răspunderea de bunul mers 
al cooperativei, dedindu-se la dife
rite ilegalități și abuzuri, care au 
adus serioase prejudicii unității.

Aprecierea aparține Comitetului 
județean Olt al P.C.R., care a cer
cetat o scrisoare adresată secreta
rului general al partidului de către 
Dumitru I. Popa din localitate. De 
fapt, autorul sesizării relata că a 
semnalat de mai multe ori forurilor 
județene că președintele cooperati
vei agricole încalcă legalitatea, se 
preocupă de obținerea unor avanta
je fără merit. își favorizează ru
dele etc., dar cercetările au fost 
făcute superficial, cu părtinire. 
Așa că din nou a așternut pe hirtie 
observațiile critice, solicitind con
ducerii partidului să dispună rea- 
nalizarea cazului. Ceea ce a și fă
cut un colectiv de activiști de par
tid și de stat de la nivelul județu-, 
lui, constatînd că în mare parte 

^fjfirmatUIp .ș^țzării corespund ade- 
, văruiu].- Președintele Gh. Diaconu 

, și-a favorizat soția și pe alți coo
peratori, pontindu-i cu activități pe 
care nu le-au efectuat și pentru 
care au primit bani. A înlesnit 
unor persoane să prelucreze fără 
să plătească material lemnos la 

noului sistem. Iată, pentru exem
plificare, situația comparativă a cîș- 
tigurilor la cele patru categorii de 
activități în care s-a aplicat la 
Pitești Decretul la care ne referim.

determinate la nivelul minim pre
văzut in contract, orice depășire a 
acestui nivgl atrăgînd după sine spo
rirea corespunzătoare a cîștigurilor 
meseriașilor... 

didați din alte unități, deși în pla
nul de școlarizare emis de M.I.C.M. 
nu sînt nominalizate locuri la școa
la de maiștri pentru aceștia.

In legătură cu organizarea con
cursului propriu-zis s-a reținut că 
membrii comisiei nu și-au îndepli
nit in mod corect atribuțiile ce le 
reveneau.

Față de cele constatate s-au luat 
măsuri de sancționare a lucrători
lor din compartimentul personal- 
învățămînt de la I.C.M.-Bocșa, vi- 
novați de neajunsurile semnalate, 
a celor care au făcut parte din co
misia de organizare a concursului 
și a celor ce nu au asigurat o su
praveghere corespunzătoare în 
timpul probelor scrise. De aseme
nea. a fost schimbat din funcție di
rectorul liceului. I.C.M.-Bocșa a re
tras recomandările eliberate candi- 
daților care nu îndeplineau condi
țiile prevăzute de lege și a com
pletat locurile rămase astfel vacan
te cu candidați care au obținut me
dii de trecere, dar nu fuseseră ad
mis! din lipsă de locuri.

circularul unității șl a înstrăinat 5 
metri cubi de scînduri din averea 
obștii. împreună cu inginerul-șef 
și contabilul cooperativei au cres
cut 18 porci, folosind furaje ale 
cooperativei. încâlcind prevederile 
legii privind organizarea și desfă
șurarea activității secțiilor de pres
tări servicii, a înființat o unitate de 
confecționat pungi din material 
plastic în municipiul Pitești, dînd 
posibilitatea personalului încadrat 
aici să încaseze sume mai mari 
decît i se cuveneau. Atît președin
tele, cît și fiul său dețin în plus, 
în folosință, cite 0,15 ha teren arabil, 

în răspuns sînt clarificate și alte 
afirmații din scrisoare, după care 
se precizează că pentru abuzurile 
și ilegalitățile comise, plenara co
mitetului județean de partid a ho- 
tărit scoaterea lui Gh. Diaconu din 
rîndul membrilor suoleanti ai co
mitetului. sancționarea sa cu vot de 
blam si eliberarea din funcția de 
președinte al C.A.P. La rîndul său, 
plenara comitetului comunal de 
partid l-a sancționat pe contabilul- 
șef. Gh. Pătru cu vot de blam și a 
hotărît destituirea sa din funcție. 
Au mai fost sancționați pe linie de 
partid și destituiri din funcție fer
mierul Virgil Gealapu și șeful 
echipei de construcții. Gh. Buliga.

Toate acestea au îmbunătățit cli
matul in cooperativă- Dacă sesiză
rile Iui Dumitru I. Popa ar fi fost 
verificate la timp Și cu răspundere, 
mai mult ca sigur ar fi fost pre
venită săvîrșirea unora din abu
zurile comise.

Neculai ROȘCA

Și totuși, în județul Argeș, cu toa
te avantajele noului sistem, nu s-a 
realizat numărul de unități preconi
zate pentru această formă de activi
tate, iar o parte din cei ce au pre
luat unitățile de prestări de servicii 
pe baza Decretului nr. 101 au făcut 
cereri de retragere. De ce ? Pentru 
că. aveam să constatăm din discu
țiile purtate cu meseriașii în cauză, 
s-a creat în județul Argeș părerea 
că prin trecerea la noul sistem or
ganizatoric contractanții pierd o se
rie de drepturi sociale, cum ar fi 
dreptul la concediul medical, la spi
talizare, la pensie etc. Părere cu to
tul eronată (infirmată de înseși pre
vederile Decretului nr. 101, care 
stipulează toate aceste drepturi), pă
rere care s-a format, din păcate, 
tocmai datorită modului defectuos 
în care factorii de răspundere din 
cooperația argeșeană au popularizat 
conținutul decretului, modului birocra
tic în care au aplicat prevederile sale. 
Iată, spre exemplificare, unul din nu
meroasele cazuri în acest sens...

...Cu cîteva săptămîni în urmă, 
avînd nevoie să se interneze in spi
tal. dactilografa Maria Tuță a mers 
la cooperativă să ceară o adeverință. 
I s-a spus că nu mai are ce căuta 
la cooperativă — acum este contrac
tantă pe bază de cotă-parte. Știind 
că o multitudine de fire economice 
și financiare continuă să-i lege mo
desta activitate de la mașina de 
scris cu marele aparat al cooperati
vei. M. T. a rămas surprinsă că i 
se refuză dreptul solicitat. Mergînd 
pe urmele petiționarei, ne-am inte
resat la cooperativă dacă era înte
meiat sau nu acest refuz. Am aflat 
că nu cooperativa este obligată să-i 
elibereze adeverința respectivă, ci 
CASCOM-ul (Casa de asigurări socia
le a cooperației meșteșugărești). 
Adică tot o instituție a cooperației. 
Mergem, așadar, și la CASCOM.

— E întemeiat refuzul ?
— E și nu e — ne explică Cecilia

„VACANȚELE ALBE1
nu mai au nevoie de reclamă

Crestele munților, și nu numai ele, sînt de o bună bucată de vreme 
îmbrăcate în mantia albă a zăpezii. Iarna a sosit. Odată cu ea, proiec
tele pentru excursii, pentru practicarea sporturilor albe, pentru seju
rurile de odihnă și cură balneară in ambianta ozonificată a munților 
au intrat in drepturi depline. Cum s-au pregătit organizatorii turis
mului pentru sezonul alb ? O convorbire pe această temă cu tovarășul 
GHEORGHE MORARU, directorul Direcției turism intern din mi
nisterul de resort, ne-a furnizat informații care răspund atît intere
sului imediat, cit și mai indepărtat al cititorilor.

— Conducerea ministerului nos
tru, unitățile subordonate au pre
gătit sezonul de iarnă — a preci
zat de la început interlocutorul — 
avînd permanent în vedere cerințele 
stabilite de conducerea partidului 
ca numărul oamenilor muncii ce vor 
beneficia de odihnă și tratament să 
fie în 1985 cu peste 36 la sută mai 
mare decît în 1980. Sint cerințe ce 
reflectă eforturile pe care le-a fă
cut și le face statul nostru pentru 
continua dezvoltare a bazei ma
teriale, grija ce se acordă la noi 
in țară odihnei oamenilor muncii, 
menținerii sănătății poporului. In 
lunile de iarnă, stațiunile montane 
de odihnă și de practicare a sportu
rilor pot găzdui aproximativ 20 000 
de oameni ai 
muncii pe serie, 
cele de cură bal
neară — circa 
30 000, iar stațiu
nile de interes 
local — alți pes
te 10 000,

— Și totuși^ in 
aceste zile se caută insistent „tln 
loc la munte" pentru obișnuita va
canță mică de sfirșit de an.

— Așa este. Dar situația este va
labilă în special pentru Valea Pra
hovei. Zonă tradițională pentru tu
rism, pentru practicarea sporturi
lor de iarnă, aceasta este, în mod 
firesc, cea mai solicitată.

în ce privește scurta vacanță oca
zionată de sfirșitul anului, agențiile 
noastre de turism au contractat 
încă de anul trecut locurile din sta
țiuni, cabane, ca și din bazele de 
cazare ce le avem pe traseele tu
ristice. pe care le-au pus în vinzare 
colectivelor de oameni ai muncii din 
marile unități economice chiar din 
prima parte a anului. Așa se ex
plică faptul că ele au fost vîndute 
cu mult înainte de începerea sezo
nului. Pdhtru Revelion s-au pus 
în vinzare numai locurile de ca
zare rămase disponibile, precum și 
circa 150 de mii-de locuri Ia mese 
în un-tățile de alimentație publică.

— In ultimii ani, vacanțele sezo
nului alb fac din lunile de iarnă, 
luate in totalitatea lor, un al doilea 
„anotimp de vlrf" al turismului. 
Cum s-au pregătit pînă în prezent 
unitățile de turism pentru a face 
față acestuia ?
,— Așa ar trebui să stea lucrurile, 

mai ales că prin „sezonul de virf" 
noi înțelegem acea perioadă întin
să cu începere din aceste zile — 
cînd iarna a intrat în drepturile ei 
depline — și pină către începutul 
lunii mai. Pentru că, se știe, țara 
noastră are condiții de practicare a 
Sporturilor albe pină în miezul pri
măverii. Asemenea condiții oferă 
numeroase stațiuni și zone montane 
ca Semenic. Durău-Ceahlău, Va
tra Dornei. Borșa, Izvoarele, Bilea, 
Paring, Păltiniș ș.a. Dar, și o spu
nem cu regret, mulți dintre bene
ficiarii noștri continuă fie să opteze 
numai pentru unele și aceleași sta
țiuni montane, fie să apeleze Ia 
serviciile lor în special în perioada 
vacanțelor de iarnă. Ceea ce. fireș
te, este atît în dezavantajul nos
tru — pentru că nu asigurăm O 
ocupare corespunzătoare a bazei ma

Avanpremiera 
sezonului turistic 

de iarnă

Bănescu. N-ar fi întemeiat pentru 
că regulamentul în vigoare acordă 
contractanților pe baza Decretului 
nr. 101 dreptul la spitalizare gra
tuită. Dar ca să beneficieze de acest 
drept trebuie să cotizeze la noi, la 
CASCOM.

— I-ați comunicat acest lucru ? 
I-ați oferit posibilitatea să devină 
membră la CASCOM ?

— Nu, pentru că am așteptat in
strucțiuni de la forul nostru tutelar, 
de la UCECOM.

— De ce ?
— Să ne spună cum să calculăm 

cotizațiile.
N-o să credeți, dar acesta este 

purul adevăr. Timp de opt luni de 
zile de la intrarea in vigoare a unui 
decret, de cind pe baza lui zeci de 
ateliere și-au organizat munca și 
prestează servicii, unii funcționari 
mai așteaptă... indicații asupra unor 
aspecte esențiale ale aplicării nor
melor legale. Indicații care, așa 
cum ne-a explicat președintele Ca
sei centrale de asigurări sociale 
CASCOM, tovarășul loan Fulgaț nici 
măcar nu erau necesare, prevederile 
decretului fiind foarte clare.

Dar Maria Tuță este — așa cum 
arătam mai înainte — un caz. Nu 
singular insă. Pentru că la fel s-au 
petrecut lucrurile și cu ceasornica
rul Gheorghe Ionescu, căruia nu i 
s-a explicat ce drepturi de pensie 
are ; așa s-au petrecut lucrurile și 
cu contractantele Virginica Pîrvu- 
lescu și Irina Mircea, care nu cu
noșteau dacă în noua calitate mai 
au sau nu dreptul la concediu me
dical ; la fel ca și în cazul celor
lalți meseriași, care pînă la data 
deplasării noastre la Pitești nu erau 
înscriși la CASCOM și, nefiind în
scriși. nici măcar nu aflaseră de ce 
dreoturi sociale beneficiază.

Să mai adăugăm că în acest fel 
s-a creat și o anume confuzie în 
rîndul meseriașilor orivind prevede
rile Decretului 101/1980, ceea ce s-a 
reflectat în numărul redus de uni
tăți organizate aici după noul sis
tem. Situația creată este din mai 
multe puncte de vedere criticabilă 
și trebuie imediat îndreptată. E vor
ba de a se aplica în mod activ o 
nouă reglementare legală, de a se 
lichida manifestările de birocratism 
și tergiversare în legătură cu aceas
ta, de a se realiza finalitatea de
cretului.

Mihai IONESCU 
Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scinteii" 

teriale pe întregul sezon de iarnă — 
cit și al turiștilor care, solicitind 
mereu aceleași stațiuni și aceleași 
perioade, riscă să nu găsească locuri 
și, în final, să nu beneficieze de 
condițiile oferite de stațiuni pentru 
odihnă, deși asemenea condiții exis
tă in realitate.

Răspunzînd concret Ia întrebarea 
dv. trebuie să spunem că am in
trat în acest sezon în condiții ca
litativ superioare anului trecut. Am 
adaptat, de pildă, cu mai multă ra
piditate baza materială la specificul 
anotimpului rece prin măsurile lua
te ca spațiile de cazare din hoteluri,' 
vile, cabane și popasuri turistice să 
fie pregătite din timp pentru iarnă, 
Nu am neglijat, desigur, nici pregă

tirea corespunză
toare pentru sezo
nul alb a pîrtiilor 
de șchi și de să- 
niuș, a patinoare
lor naturale, a 
piscinelor exis
tente în cadrul 
marilor hoteluri.

— Dar despre calitatea de gaz
dă... a gazdelor, ce ne puteți spune? 
Vor fi ele — în raport cu zona in 
care iși desfășoară activitatea — la 
inălțime ?

— Grija pentru calitatea de 
gazdă nu este o chestiune specifică 
numai sezonului de iarnă. Sintem 
preocupați permanent de îmbunătă
țirea calității serviciilor, de stimu
larea continuă a interesului per
sonalului din turism pentru creș
terea amabilității și măiestriei pro
fesionale. Pină în prezent, de 
pildă, s-au desfășurat fazele pe 
întreprinderi, județe și cele inter- 
județene ale concursului profesional 
„Cel mai bun bucătar, cofetar- 
patiser și ospătar", urmînd ca in 
această iună să aibă loc, la Bucu
rești, etapa finală. Tot în luna de
cembrie, va avea loc la Brașov o 
manifestare culinară tradițională — 
Gastroprogram — care vizează de- 
săvirșirea măiestriei profesionale * 
cadrelor noastre, promovarea bu
cătăriei românești și internationals; 
a alimentației raționale. Pe linia 
îmbunătățirii calității serviciilor se 
înscriu și alte măsuri initiate de 
conducerea ministerului nostru. Ast
fel, în unitățile noastre s-a gene
ralizat sistemul de a oferi turiști
lor, la alegere, 2—3 meniuri. De 
asemenea, se aplică, deocamdată la 
Sinaia, Poiana Brașov și Predeal, 
sistemul servirii mesei De bază de 
tichete valorice, care oferă turiști
lor posibilitatea să mănînce „ă la 
carte" la acel restaurant care le 
convine cel mai mult.

...Apreciind preocupările si pro
iectele organizatorilor de turism 
pentru buna desfășurare a vacan
țelor albe, solicităm celor în drept, 
în finalul acestor rînduri. de a re
vedea încă o dată. în toate stațiu
nile, stadiul pregătirilor pentru 
iarnă, mai ales in zonele cu baze 
sportive, cu pîrtli de schi și mij
loace de transport pe cablu. în așa. 
fel incit toate caravanele turiștK 
să poată porni din primele zile an 
iernii cu bine la drum.

Constantin PRIESCU

TIPOGRAFII CLUJENI 
IN CASA NOUA

In acest cincinal, de la Cluj-Na
poca, din miinile tipografilor, au ie
șit nu mai puțin de 25 milioane 
exemplare de cărți în limbile româ
nă. maghiară, germană, peste 128 
milioane exemplare de ziare, reviste, 
afișe, pliante etc.

Zilele acestea, tipografii clujeni 
s-au mutat in casă nouă cu condiții 
de muncă mai bune. Noua unitate 
dispune de hale spațioase, dotate cu 
utilaje și mașini moderne. întregul 
proces tehnologic este organizat in 
flux continuu. înregistrindu-se o 
productivitate înaltă. Receptivi Ia 
nou. tipografii clujeni și-au con
fecționat cu forte proprii și au pus 
în funcțiune mobilier . ergonomie de 
lucru, mașini pentru sectorul de fi
nisare a producției de carte, miiloa- 
ce de transport intern. (Al. Mureșan).

IN PREMIERA LA TIMIȘOARA: 
BALETUL „DACIA FELIX"

Miercuri seara, pe scena Operei 
Române din Timișoara a avut loc 
premiera absolută a baletului „Da
cia Felix", inspirat din epopeea răz
boaielor daco-romane și a nașterii 
poporului român. Muzica și libretul 
aparțin tînărului compozitor si diri
jor timișorean Bujor Hoinic. Specta
colul, ale cărui regie și coregrafie sint 
semnate de Francisc Valkay, iar sce
nografia de Dumitru Pooescu. are 
în distribuție pe Rodica Murgu. loan 
Gârba, Claudiu Lupu, Francisc Val
kay și alți membri ai corpului de ba
let al operei. Conducerea muzicală 
a fost asigurată de compozitor si de 
dirijorul Petru Oschanitzky. (Cezar 
Ioana).

CĂMINE CULTURALE 
LA SATE

în satul Contești din județul Argeș 
a fost inaugurat de curind noul că
min cultural realizat prin contribuția 
bănească si munca patriotică a săte
nilor. Astfel de lăcașuri, cu un rol 
deosebit în îmbogățirea vieții spiri
tuale a sătenilor, au mai fost înălțate 
în satele Călinești și Beleti. Ele dis
pun de săli de festivități multifunc
ționale, de scene pentru spectacole și 
biblioteci. Cum este și firesc, momen
tul inaugural a fost marcat de fiecare 
dată de frumoase spectacole artistice 
susținute de formațiile locale <!• 
amatori. (Gh. Cirstea)
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livrări la export 
in avans față de contracte

SE ARA SI PE ZĂPADĂ
R 

în județul Ialomița
Pornind de la caracte

rul prioritar al realiză
rii exportului, așa cum 
s-a subliniat la recen
ta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R.. 
in aceste zile de sfîr- 
șit de an în fiecare în
treprindere este nece
sar să se acționeze 
ferm, să se adopte toa
te măsurile necesare 
pețtru ca fondul de 
marfă la export să fie 
realizat exemplar, rit
mic si integral. în con
cordantă cu contractele 
încheiate.

Ne-am aflat ieri la 
întreprinderea de ma
șini grele din Capitală, 
al cărei harnic colec
tiv muncitoresc are 
de executat în acest 
an o serie de uti
laje și subansam- 
ble de înaltă comple
xitate tehnică. de 
mare valoare, contrac
tate cu firme din di
verse țări ale lumii. 
Care este situația li
vrărilor la export ?

— înainte de a re
curge la cifre as dori 
să precizez că. în con
dițiile dificile ale con
juncturii pe piața 
mondială de mașini si 
utilaje, pentru a ne 
menține și spori pre
stigiul cucerit trebuia 
să ne onorăm irepro
șabil contractele la 
export — ne-a spus 
ing. Nicolae Burtan, 
șeful biroului de ex
port-import. Astfel, cu 
o lună înainte de 
încheierea anului, va
loric. exportul a de
pășit cu 10 milioane 
lei valută sarcinile ce 
decurgeau din con
tractele pentru acest 
an. Estimăm că pină 
la sfirsitul lunii de
cembrie exportul nos
tru în acest an va fi 
de aproape două ori 
mai mare decit valoa
rea contractată. La so
licitarea unor parte
neri executăm în acest 
an produse pe care ar 
fi trebuit să. le livrăm 
abia anul viitor. Este 
cazul. bunăoară, al 
unor părți de utilaje 
pentru o fabrică de 
ciment în R. P. Chi
neză, precum și a 
patru axe cu role și al 
unei coroane dintate 
pentru o fabrică de

ciment aflată în con
strucție in Iugoslavia.

— Vă propunem sâ 
continuăm discuția în 
secțiile de produc
ție...

— De acord.
în hala de turbo- 

agregate. echipa de 
montori turbine con
dusă de maistrul Li- 
xandru Dumitrescu (in 
fotografie) montează o 
nouă turbină de 12 
MW pentru rafinăria 
„Anatolia" din Tur
cia. într-altă parte a 
halei se lucrează la 
execuția unor piese 
de schimb pentru tur-

La
întreprinderea 

de mașini grele 
București

boagregatul de 50 MW 
livrat în Fillpine. 
Maistrul Dumitrescu 
ne spune că in fiecare 
dimineață se analizea
ză în secție, cu toti 
factorii de răspundere, 
mersul execuției fie
cărei comenzi pentru 
export. De asemenea, 
la produsele pentru 
export echipe speciale 
lucrează „non-stop". 
in toate cele trei 
schimburi. Activitatea 
este judicios coordo
nată pe tot fluxul de 
fabricație: mijloacele 
de transport uzinal 
sînt riguros planificate 
pentru a deplasa cu 
operativitate piesele 
dintr-o secție într-alta, 
încît, practic, timpii 
neproductivi sînt re
duși la minimum.

— Să nu credeți că 
totul merge întotdea
una ca pe roate, une
ori este nevoie să ne 
adaptăm „din mers" 
organizarea producției 
pentru a răspunde 
unor pretenții tehnice 
ale partenerilor străini 
— a tinut să ne preci
zeze ing. Burtan. Deși 
este evident că aceas
ta ne dereglează oare
cum mersul optim al 
fabricației, totuși ni
ciodată nu am refuzat

solicitările parteneri
lor.

— Nimic mai fi
resc. Dar cum vă des
curcați ?

— îmi amintesc, de 
pildă, că în urmă cu 
două luni s-au solici
tat de urgentă două 
coroane dintate. pen
tru moara de ciment 
și moara de făină ne
cesare unei fabrici de 
ciment din Pakistan. 
Noi am mai făcut ase
menea piese, dar. de 
această dată, partene
rul ne-a prezentat o 
documentație cu multe 
modificări fată de do
cumentația dună care 
lucram în mod obiș
nuit. Ce era să facem? 
Să refuzăm comanda ? 
Inginerii Marcel Badea 
și Eugen Florescu au 
propus ca. împreună 
cu alti specialiști din 
întreprindere si de la 
institutul de cercetări 
științifice și inginerie 
tehnologică „Faur", să 
găsească operativ so
luțiile tehnologice a- 
decvate. într-un timp 
record, problemele teh
nice și tehnologice ale 
documentației au fost 
rezolvate. iar acum 
produsele sînt în curs 
de execuție. Vor fi 
terminate in numai 
trei luni, fată de 4—5 
luni în mod normal.

între secțiile meca
nică I și mecanică III 
are loc o adevărată în
trecere pentru reali
zarea exemplară a 
producției de export. 
Protagoniști : șefii co 
ordonatori ai celor 
două secții, frații Bă- 
nărescu — Horia și 
Serban. La secția me
canică I se lucrează 
intens pentru executa
rea axelor cu role 
pentru o fabrică de ci
ment din Iugoslavia.

Aici, la Întreprinde
rea de mașini grele 
din București, se mun
cește cu sîrg. cu pri
cepere și răspundere 
pentru livrarea promp
tă și chiar în avans a 
produselor contractate 
cu partenerii străini.

C. CÂRLAN

Pe orice vreme
mecanizatorii sînt la datorie

— De 25 de ani lucrez în agricul
tură și pot să mă incumet să vor
besc despre Cimpia Bărăganului, 
despre cele 100 de anotimpuri petre
cute intre mecanizatori, dar an mai 
ciudat decît acesta parcă n-a fost 
niciodată, spune cu năduf inginerul 
Dumitru Ene, directorul S.M.A. An
drășești. N-am avut un anotimp așa 
cum ar fi trebuit, cum este cel ca
lendaristic. Uitați, acum, ninge și 
viscolește ca-n ianuarie.

într-adevăr, luni, 8 decembrie, no
rii s-au lăsat atit de jos de parcă 
voiau să sărute pămîntul. iar nin
soarea măruntă și deasă se așternea 
văzind cu ochii. La ora 8. in cele 
patru secții de mecanizare din con
siliul agroindustrial Andrășești a so
sit in sfirșit motorina așteptată ca 
piinea caldă. Alimentarea tractoare
lor se face direct in cîmp. unde au 
fost parcate. Li s-a făcut plinul și au 
intrat in brazdă. Se poate ara bine, 
dar toți se uită la cer și spre hotarul 
cu județul Brăila, de unde pornesc 
viscolele. începem documentarea cu 
stringere de inimă, cu teama că nu 
vom putea scrie la nivelul eforturi
lor despre acest eroism cotidian la 
care sintem martori, pe care minerii 
de la suprafață, mecanizatorii, îl ge
nerează zi de zi. Ne notăm : consi
liul agroindustrial de stat și coope
ratist Andrășești realizează pe o su
prafață de peste 3 500 hectare cul
tivate cu porumb o producție medie 
de peste 7100 kg porumb boabe la 
hectar la neirigat. Este recordul a- 
cestor meleaguri și a fost realizat în 
condiții deloc favorabile. în care oa
menii cimpului n-au făcut economie 
la muncă si iar la muncă. Aflu că 
acum în mijlocul mecanizatorilor nu 
sînt doar președinții și inginerii din 
unitățile agricole 
tivistii de partid 
ajută concret.

Pe tovarășul 
împuternicitul biroului județean de 
partid în consiliul Andrășești. il în- 
tilnim în drum spre Reviga. Este 
ora 11. „Știți, vin de la baza de re
cepție Căzănești. unde 
cantitățile de porumb 
peratorii s-au angajat 
suplimentar la fondul 
grăbesc spre C.A.P.
sint băieții la arat. Acum, acolo se 
aflau președintele consiliului agroin
dustrial, tovarășul Costel Vasile. și 
inginerul șef al unității. Marcu 
Sandu. De nu s-ar înteti viscolul". îi 
spunem că mergem intr-acolo și noi.

— Să vedeți ce oameni sînt meca-

respective, ci și ac- 
repartizați, care îi

Constantin Panait,

se transportă 
pe care coo- 
să le livreze 
de stat. Mă 

Reviga, unde

înnizatorii noștri. îți vine să-i bagi 
sin. De nu s-ar înteți vifornița...

Ne oprim la Puțul Iui Brăileanu, 
unde 17 mecanizatori sint la datorie. 
Se ară cu două brazde, greu, dar se 
fac lucrări de bună calitate, și cali
tatea înseamnă 30 cm adîncime. Pre
ședintele C.A.P. Reviga, Nicolae 
Păun, ne spune : „La anul o să fa
cem precis porumb mai mult (n. r. 
în 1980 au realizat 7 544 kg porumb 
boabe la hectar la neirigat). Așa 
ogoare n-au văzut păminturile aces
tea de mult și cormanele sînt regla
te ca la carte, bagă resturile vege
tale dedesubt. Așa cum prevede teh
nologia".

Pe unul din tractoare lucra șeful 
secției mecanizare. Trandafir Bucur, 
un adevărat doctor al inimilor de 
oțel ce pulsează in motoarele cu her
ghelii de cai putere. îl privim din 
spate, admirîndu-i mișcările pe cît 
de lente pe atit de precise. Parcă 
mingiip volanul.

De ce ne era frică, n-am scăpat. 
La ora 14, viscolul s-a întețit, acope
rind Bărăganul’ într-un nor 
de nu vedeai la cinci pași 
Cind se ajunge la capătul 
găleata din prăjina cumpenei 
lui Mîngiță este purtată într-o parte 
și alta ca o jucărie. Valurile de ză
padă viscolită vor parcă să răstoarne 
remorca pentru transport persoane 
cu care sint aduși mecanizatorii în 
cîmp. Se ia hotărîrea pentru înceta
rea lucrului. în vederea prevenirii 
accidentelor.

Cu obrajii ca para de foc, mecani
zatorii intră în remorcă și ocupă ca
napelele așezate de o parte și de 
alta. își freacă miinile și își saltă 
căciulile de pe urechi. Fiecare în fe
lul lui zice ceva despre viforniță.

— Ce fel de meteorologi or fi a- 
cestia care ne promit vreme căldu
roasă si noi ne pomenim pe cap cu 
vifornița nu știu — sparge gheața 
mecanicul de secție Gheorghe Lazăr. 
Ieri am auzit la buletinul de la 6. 
Ce-a fost ieri, mă ?

— Joi. îi răspunde Iancu
— Sîmbătă. nene — 

Gheorghe Antohi.
Din cei 17 mecanizatori 

susțineau cu convingere 
fost duminică și astăzi e luni...

Pe drum spre sat aflu că de la în
ceputul lui septembrie bărbații din 
fata mea nu au mai „avut nici o du
minică. îi privesc și nu știu de ce 
îmi par o grupă de desant. în fond, 
ei sint ostași adevărații ostași pe 
frontul pîinii.

cit cerul pe care s-o des- 
nevoie. ne luptăm, adică 
Piinea se mănincă ușor.

de fum 
în față, 
tarlalei. 
Puțului

Antim. 
intervine

doar doi 
că ieri a

Președintele consiliului unic, Costel 
Vasile. vorbește ca pentru sine : 
„S-a dus schimbul II de astăzi. Vis
colul ăsta la nivelul forței de care 
dispunem la arat ne-a furat pe pu
țin 400 de hectare de ogoare. Dar, 
n-o să țină cit lumea. Ni se adre
sează : Pină cind nu s-o inventa o 
umbrelă 
chizi la 
muncim. 
dar...“.

S-a întunecat mai devreme ca de- 
obicei. la ora 16 a trebuit să se 
aprindă lumina. Viscolește cumplit. 
Palele de vifor se năpustesc în fe- 
restrtb de parc-ar vrea să intre la 
căldură.

„Să scrieți și despre cei la care 
n-ați ajuns, dar erau la datorie" — 
ni se adresează tovarășul Constan
tin Panait. Ne notăm operativa ară
turilor. Pe consiliu, din 10 000 hecta
re. prevăzute cu ogoare, s-au arat 
5 750. Ceva mai bine stau unitățile 
din Andrășești și Gheorghe Doja 
care au peste 65 la sută, in schimb 
cooperativele din Reviga și Rovine 
sint cu puțin peste 50 la sută și 
iarna a sosit.

Ne notăm că în această toamnă 
mecanizatorii au dat naștere unor 
adevărate recorduri. într-o decadă 
mecanizatorii Eugen și Iordache Ră- 
ducanu, Nicoiae Miroslav, Chiriac 
Cristea, Gheorghe Toma (secția Re
viga), Ion Manea, Ion Bocăncel, 
Mișu Văcărelu, Iulică Neagu, Paul 
Spătărelu (secția Gheorghe Doja), 
Vasile Lungu. Ion Moldoveanu, Ni
colae Șutei. Ion Munteanu (secția 
Rovine), Alexandru Atanasiu, Grigo- 
re Stoica, Ilie Răducanu și Nicolae 
Tache (secția Andrășești) au arat 
între 45 și 56 de hectare. într-un 
schimb de 14 ore fiecare din ei ară 
arătură adîncă. de temelie pentru 
viitoarele recolte, cite 5 hectare. 
Pentru ei, ziua nu mai contează. Lu

în județul Timiș

crează la decadă și la hectar, mun
cesc la piinea anului viitor.

Luni noaptea s-a potolit și visco
lul. Iar marți a ieșit și soarele, e 
drept, cu dinți. E ger. Dar cele 150 
de tractoare din consiliul unic An
drășești au intrat in brazdă.

Plecăm din acest consiliu și în 
memorie ne persistă cuvintele ingi
nerului șef de la C.A.P. Gheorghe 
Doja. Mihai Zaschievici. care ne-a 
reprodus o zicală a tovarășului Ion 
Spătărelu. președintele unității : „Pe 
vreme bună, ară toată lumea, cine 
bagă plugul în brazdă acum e ade
vărat mecanizator". Noi adăugăm 
insă : EROU.

Mihal VIȘOIU
corespondentul „Scinteii*

Restanțele pot și trebuie 
recuperate !

Cu toate că iarna s-a instalat te
meinic și in județul Timiș, agriculto
rii din această parte a tării n-au 
încetat activitățile in cîmp. în pre
zent, principalele forțe mecanice și 
umane sînt concentrate la recoltarea 
și transportul sfeclei de zahăr de pe 
ultimele hectare, executarea arături
lor adinei și livrarea la fondul de 
stat a produselor contractate. După 
cum aflăm de la direcția agricolă 
județeană. în primele 3 zile ale aces
tei săptămini au fost arate aproape

5 000 de hectare. în unitățile din con
siliul agroindustrial Timisoara aceas
tă lucrare a fost încheiată, iar în 
consiliile agroindustriale Sacosu Tur
cesc și Cenei arăturile se execută pe 
ultimele terenuri. Rezultatele au la 
bază organizarea lucrului în două 
schimburi și în schimburi prelungite, 
asigurarea de hrană caldă si ceai 
pentru tractoriști etc. Ritmul la 
arături a crescut si in alte unităti. De 
pildă. în consiliul agroindustrial Căr- 
piniș, în zilele de 8 și 9 decembrie

s-au arat peste 500 de hectare 
suprafețele pe care a mai rămas de 
executat această lucrare sint incă 
mari, ca dealtfel și în consiliile 
unice Deta și Bethausen. Acest fapt 
subliniază necesitatea unei și mai 
bune organizări a muncii si in spe
cial a extinderii schimbului doi la un 
număr cit mai mare de tractoare, an- 
trenind la conducerea acestora între
gul personal mecanic din ateliere, 
cadrele de conducere si specialiștii 
din unităti. Din păcate sint zone 
agricole importante din iudet ca. de 
pildă, cele din raza consiliilor agro
industriale Lovrin. Sinnicolau Mare. 
Biled și altele, unde în aceste zile 
s-a arat foarte puțin sau nu s-a arat 
deloc. Motivul ? Linsa de motorină. 
Inginerul loan Nichita, director ge
neral adjunct al direcției agricole 
județene, ne spune în legătură cu 
această situație : „Datorită condi
țiilor speciale de lucru din acest an 
agricol, cantitățile de motorină re
partizate s-au dovedit insuficiente. 
Pentru a incheia cit mai grabnic 
arăturile, am solicitat Ministerului 
Agriculturii pentru această lună, ne 
baza nevoilor reale ale unităților, 
cantitatea de 9 453 tone motorină. 
Dar n-am primit decit 2 400 tone. 
Din această cauză sute de tractoare 
nu 
ție 
cu 
tiv
toate tractoarele aflate
S.M.A. să fie puse în stare de func
ționare, inclusiv pentru executarea 
arăturilor. y

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii" /

pot intra in brazdă". Este o situa- 
deosebită care trebuie analizată 

toată atenția și soluționată opera- 
de forul tutelar, astfel încît 

în dotarea

MUREȘ : Sporește zestrea sociai-culturală

în continuarea anchetei „Scinteii" 
publicată in ziarul de ieri, ne oprim 
la un alt aspect : ce se intimplă cu 
fierul vechi după ce iese pe poarta 
intre prinderii 1

La marginea Capitalei, mai pre
cis a cartierului Berceni, există 
două baze de colectare a metalelor : 
una a municipiului București, cealaltă 
a Combinatului de oțeluri speciale 
din Tîrgoviște. De fapt, toate mașinile 
cu fier vechi intră pe o singură poar
tă, unde sînt recepționate de doi con
trolori de calitate ai celor două uni
tăți. în această privință, prevederile 
legale sînt cît se poate de clare, uni
tățile economice avind obligația să 
asigure sortarea pe tinuri si calități 
a materialelor refolosibile. Deci. Ia 
cele două baze din Berceni. metalul 
ar trebui să ajungă numai sortat pe 
tipuri și calități. în practică, lucrurile 
se întimplă însă cu totul altfel. în 
cazul în care fierul vechi dintr-o ma
șină pare să fie bine sortat — spu
nem „pare" pentru că recepția se 
face aruncindu-se o privire de pe 
marginea autocamionului — metalul 
este dirijat direct spre baza Combina
tului de, oteluri speciale din Tîrgo
viște. Dacă insă în masa de fier 
vechi, aparent bine sortat, se găsesc 
o țeavă de plumb sau cîteva piese 
din cupru, acestea au toate șansele să 
ajungă în cuptoarele electrice de la 
Tirgoviște. în multe cazuri se poate 
vedea insă și dintr-o singură privire 
că fierul vechi este amestecat cu alte 
metale feroase și neferoase. în aceas
tă situație, fierul vechi nu numai că 
nu ar trebui să fie primit, dar se pot 
aplica și amenzi unităților care nu 
respectă prevederile legale. Si totuși, 
metalul amestecat este preluat de 
baza municipiului București.

—> In felul acesta înseamnă că încu
rajați încălcarea prevederilor legale. 
De ce acceptați asemenea situații ?

— Intr-adevăr, ar trebui să respin
gem aceste mașini sau să avem cîteva 
platforme unde să descărcăm auto
camioanele și să punem delegații în
treprinderilor să sorteze metalul, ne 
spune Mihal Aminaru, controlor de ca
litate la baza municipiului București. 
Uneori, mai respingem cîte un auto
camion. Dar ne gîndim că dacă ma
șinile au făcut un drum DÎnă aici să 
nu fie trimise înapoi tot încărcate. Și 
atunci...

Așadar, o ridicare din umeri și o 
ștampilă pusă pe avizul de expediție 
certifică încălcarea legii. Sistemul 
practicat la baza din Berceni se cu

noaște și atunci unele unităti profită, 
adică încalcă legea cu bună știință. 
Consecințele ? La baza din Berceni se 
trimit nu numai fier vechi nesortat. 
ci și arbori cotiți nou-nouți, motoare 
nedezmembrate, filtre de motorină ne
întrebuințate. Cu alte cuvinte, gestul 
unui muncitor care la locul de prelu
crare a metalului amestecă spânul de 
oțel cu cel de bronz se amplifică aici, 
încălcarea legii continuîndu-se la sca
ră mai mare. Iată de ce se impune

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 (II)

ca prevederile legale să fie riguros 
respectate, să nu se mai facă „gesturi 
de bunăvoință". Legea este una și ea 
trebuie respectată punct cu punct, de 
toate unitățile.

Oțelarii obișnuiesc să spună că șpa- 
nul afinat, așa cum rezultă din pre
lucrarea metalului, introdus în cup
toarele electrice arde ca... paiele. Și 
totuși, Ia oțelării ajung mari canti
tăți de șpan foios. De ce ?

Chiar la intrarea secției de prelu
crări mecanice de la întreprinderea 
de construcții metalice și prefabricate 
din București se găsește un sfărîmă- 
tor de șpan. Normal ar fi ca spânul 
rezultat din prelucrarea metalului să 
fie imediat sfărîmat și expediat sub 
această formă spre oțelării. Numai că. 
în spatele întreprinderii, vagoanele 

sînt încărcate tot cu șpan afinat. Ex
plicația ? „Sfărîmătorul de span nu 
funcționează de cîțiva ani de zile, ne 
răspunde tovarășul Constantin Co- 
jocaru, directorul întreprinderii. Se 
pare că are o piesă defectă. Răs
punsul incert pe care l-am primit ex
primă exact atitudinea unor cadre de 
conducere fată de problema valorifi
cării în condiții eficiente a fierului 
vechi. Pentru că expedierea spânului 
foios reprezintă o pierdere certă. în 

ultimele două luni, de exemplu. în
treprinderea a expediat 85 tone de 
șpan foios la Titu și Caransebeș in 
4 vagoane, cu o capacitate de 60 tone 
fiecare. Deci, cel puțin două vagoane 
au fost imobilizate și plimbate inutil 
sute de kilometri. Este un exemplu, 
dar pe ansamblul economiei circulă 
mii de tone de șpan foios.

— Intr-adevăr, din datele pe care 
le avem rezultă că Ia ora actuală se 
transportă de la întreprinderi la com
binatele siderurgice circa 300 000 tone 
de șpan foios. ne spune tovarășul 
Sorin Buligescu, director adjunct al 
Centralei de recuperare si valorificare 
a materialelor refolosibile. Necazul 
este că nici combinatele siderurgice 
nu prea au utilaje pentru sfărîmarea 
și brichetarea șoanului. în general 
pentru pregătirea fierului vechi.

— Este o problemă ce nu poate fi 
rezolvată ?

Odată cu noile obiective indus
triale intrate în funcțiune, in ju
dețul Mureș au fost înălțate, în 
anii actualului cincinal, peste 17 000 
de apartamente, precum și nume
roase edificii social-culturale. La 
Tg. Mureș, Sighișoara, Reghin, So- 
vata și Tîmăveni au fost date în 
folosință dispensare, centre stoma
tologice, laboratoare de tehnică 
dentară, precum și policlinica ju
dețeană pentru copii și adulți ; la 
Răstolița, Crăciunești, Sîntana de

FĂGĂRAȘ : Fabrică de prelucrare a laptelui
La Făgăraș a fost dată în exploa

tare. cu o lună mai devreme, o 
modernă fabrică de produse lacta
te. Prin concepția sa constructivă, 
noua unitate este apreciată ca una 
din cele mai moderne fabrici de 
acest gen din țară. Ea are o capa

— Problema e rezolvabilă și pină 
acum ar fi trebuit să fie chiar rezol
vată. încă din anul 1976 s-a întocmit 
un program de asimilare a utilajelor 
necesare pentru prelucrarea spâ
nului și fierului vechi. Apoi. în anul 
1977 s-a făcut și un program de do
tare a unităților constructoare de ma
șini și metalurgice cu aceste utilaje. 
Anul trecut, cele două programe au 
fost reactualizate. Pină acum. între
prinderea mecanică din Timișoara și

„Progresul“-Brăila nu au realizat 
însă nici o presă de brichetat si balo
tat șpan. Din această cauză se întim- 
pină mari greutăți în transportul, 
pregătirea și folosirea unei mari can
tități de șpan.

După aproape un an de la reor
ganizarea activității de colectare și 
valorificare a materialelor refolosibile, 
prevederile Decretului nr. 465 nu sint 
respectate întocmai. Așa se face că 
în unitățile siderurgice ajung mari 
cantități de fier vechi poluat, ames
tecat cu alte metale feroase si nefe
roase sau insuficient de bine pregătit. 
Și. odată cu trecerea timpului, pierde
rile sint tot mai însemnate. în plus, 
nu se dezrădăcinează mentalitatea de 
a privi cu superficialitate una din 
problemele majore ale economiei la 

Mureș și în alte comune — noi dis
pensare medicale comunale cu cir
cuite separate pentru copii și a- 
dulți și cabinete stomatologice, iar 
la. Deda — uh dispensar . medical 
preventiv cu staționar. A sporit nu
mărul locurilor în grădinițe și cre- 
șe cu 2 360, cel al sălilor de clasă 
cu peste 160, al locurilor în atelie
re și internate cu 1 364. în prezent, 
se află în construcție. între altele, 
noul cartier de locuințe „T. IV" și 
spitalul clinic cu 1 200 de paturi din 
Tg. Mureș. (Gh. Giurgiu).

citate de prelucrare de 60 000 litri 
lapte zilnic, din care 30 000 litri 
lapte de consum și preparate 
proaspete, iar 30 000 litri pentru 
prepararea de brînză telemea. Uti
lajele cu care este dotată sînt asi
gurate în tară. (Nicolae Mocanu).

ora actuală — reciclarea fierului vechi. 
Iată de ce se impune ca ministerele, 
centralele și întreprinderile care au 
obligații clar stabilite prin lege in 
privința colectării fierului vechi să 
treacă hotărit de la vorbe la fapte. Iar 
aceasta nu se poate face fără un ca
dru de minimă organizare în fiecare 
secție, la fiecare loc de muncă — 
creînd condițiile materiale adecvate 
pentru colectarea și sortarea fierului 
vechi — fără acțiuni educative me
nite să promoveze un elementar spirit 
gospodăresc.

Desigur, neajunsurile semnalate 
pot fi înlăturate. După cum arătam la 
începutul acestei anchete, anual se 
folosesc pentru producerea otelului 
circa 6 milioane tone de fier vechi. 
Există prevederi legale care stabilesc 
cum să se facă colectarea, sortarea și 
valorificarea acestei materii prime. 
■Nimeni, sub nici un motiv, nu are 
voie să încalce prevederile legale. Să 
respectăm legea, să acționăm în așa 
fel incit nici un gram din fondul de 
metal al economiei să nu se degra
deze, să nu se risipească 1 Se impune 
ca și Ministerul Aprovizionării și 
Centrala de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile să facă 
ceea ce legea le cere să facă : să asi
gure un control riguros al modului in 
care se aplică prevederile Decretului 
465, să acționeze energic, cu compe
tența și eficacitatea cuvenite, pentru 
aplicarea tuturor măsurilor tehnice și 
organizatorice, inclusiv a progra
mului de dotare a unităților cu 
mijloacele tehnice necesare pentru 
sortarea sau ambalarea fierului vechi. 
Să meargă specialiști în întreprin
deri și să ceară, în numele legii, să 
nu se admită nici un fel de derogări, 
de abateri de la tehnologia reciclării 
fierului vechi, a altor materiale refo
losibile. Altfel, din întreaga acțiune 
riscăm să rămînă numai planuri de 
bune intenții și de angajamente, deși 
se împlinește un an de la apariția 
decretului amintit.

Iată doar cîteva probleme pe care 
le punem în centrul atenției în legă
tură cu reciclarea fierului vechi, aș- 
teptînd și alte puncte de vedere, dar 
mai ales măsuri și faote concrete 
menite să scoată lucrurile din inerție, 
pentru a răspunde așa cum se cuvine 
unei sarcini economice majore stabi
lite de partid.

Ion TEODOR 
Foto : E. Dichiseanu

PRACIICI CARI ■« RĂSPUNDEREA
(Urmare din pag. I)
și cadrelor de conducere din unită
țile de producție față de îndeplini
rea integrală a tuturor indicatorilor 
de plan. Pentru că, in actuala moda
litate de ■ stabilire ă sarcinilor de 
plan, reacția lor este următoarea : 
..Am semănat acolo unde mi-ați 
indicat și la data stabilită ; am exe
cutat toate lucrările cerute ; cu un 
cuvint am făcut tot ce mi-ați ce
rut. Asta a ieșit, eu nu am nici o 
vină".

— Ce vă nemulțumește, faptul că 
planurile sînt elaborate la județ, 
fără consultarea oamenilor muncii 
și. a condțjcerii unităților agricole, 
sau netemeinicia fundamentării lor?

— Este, de fapt, același lucru. Și 
consecințele asupra creșterii pro
ducției agricole sint aceleași. Ni se 
cere să aplicăm mecanic niște in
dicații —' precizîndu-se. bineînțeles, 
că trebuie să le aplicăm creator, in 
funcție de... etc., etc. — indicații 
£are in fapt ar trebui să fie de or
din general. Ca Și cum noi. cei de 
la Șuțești, nu sintem in stare să 
hotărim ce Și cind se poate semăna 
pe terenurile de la Grădiștea sau 
cind trebuie să înceapă prășitul pe 
o solă sau alta. Să fiu bine înțeles: 
nu mă ridic împotriva unor reco
mandări de aplicare a tehnologiilor 
general valabile. Ele sînt ab
solut necesare pentru că nu stă 
la îndemina oricărui consiliu 
agroindustrial să elaboreze teh
nologii proprii. Dar una din ce
rințele fundamentale pe care o știe 
nu numai specialistul din 1980, ci 
o știa și țăranul de acum un secol, 
este să pui planta potrivită pe sola 
potrivită, să aplici tehnologia pe 
care o recomandă planta și solul 
respectiv. Indicația cu privire la 
asigurarea unei densități normale 
a plantelor este pe deplin înteme
iată și ea pornește de la constata
rea că nu în puține cazuri pe so
luri dintre cele mai fertile, unele 
situate în cadrul unor sisteme de 
irigații, există tendința de a se se
măna un număr mic de plante, de
parte de posibilitățile reale ale pă- 
mintului. Numai că unii specialiști 
din cadrul organelor noastre agri
cole in loc să urmărească ca a- 
ceastă indicație să se aplice cu 
strictețe pe solurile mănoase, obli
gă la o uniformizare a densității, 
ignorind cerințe agrotehnice ele
mentare. In vara aceasta — de 
exemplu — în una din .unitățile 
noastre — C.A.P. Emil Racoviță — 
un cadru cu muncă de răspundere 
de la direcția agricolă a dispus 
sancționarea inginerului-șef al coo
perativei pe motivul că membrii 
cooperativei care prășeau porumb 
într-o solă cu pămînt mai sărac nu 
respectau indicația cu privire la 
densitatea plantelor, dispunind pe 
loc revenirea la tehnologia indica
tă. Rezultatul : pe porțiunea pră
șită de cooperatori, oameni care 
cunosc acest pămînt de cînd s-au 
născut și știu cit poate da și in ce 
condiții mult mai bine decît știm 
noi. s-a obținut în toamnă o pro
ducție medie la hectar de 5 700 kg 
porumb. Pe sola vecină, cu densi
tate prea mare — din cauza secetei 
și fertilității scăzute a pămîntului 
— circa 12 la sută din numărul de 
plante nu au făcut rod, iar produc
ția Ia hectar a fost mai mică cu 
aproape 500 kg.

— Dacă planurile vă vin gata fă
cute de Ia județ, ca dealtfel și 
programele cu privire la desfășu
rarea campaniilor agricole și reco
mandările de aplicare a tehnolo
giilor. cu ce se ocupă atunci sne- 
cialiștii si cadrele de conducere 
din unitățile agricole ?

— Probleme sînt destule șl să 
nu-și imagineze cineva că nu asu
dăm din greu pentru soluționarea 

lor. Dimpotrivă. Tocmai această 
diminuare a competenței consiliului 
agroindustrial ne obligă la eforturi 
mult mai mari decit cele ce le-ar 
cere o activitate normală. Dar nu 
de aceste eforturi mari ne plingem 
noi, ci de faptul că de multe ori 
ele nu sînt îndreptate spre o mun
că concretă. Se cer încă foarte 
multe hîrtii care macină timpul 
specialiștilor. Cunoaștem cu toții 
cu cită insistență cere conducerea 
partidului, secretarul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ca ingi
nerul agronom sau medicul veteri
nar să se ocupe de producție, nu 
de hirtii, să-și folosească timpul 
acolo unde se ară, unde se pune 
sămința sub brazdă, in grajdurile 
de animale. Noi am încercat, și 
într-o oarecare măsură am reușit, 
să-i scoatem pe specialiști de la 
întocmirea unor situații, dar intre 
timp au apărut altele. Inginerul- 
șef, de pildă, nu mai transmite zil
nic „operativa" care ii răpea timp 
foarte prețios, dar nu există săp- 
tămină in care să nu fie chemat 
cel puțin o dată la direcție cu cite 
8—9 dosare. Să spunem că n-ar fi 
mare nenorocire dacă după ce vine 
acasă s-ar apuca de treabă. Dar el 
trebuie să întocmească noi hîrtii 
pentru a face alte dosare, ca să 
aibă ce prezenta cind va fi chemat 
peste o altă săptămină. Să intro
ducem o formă de conducere din 
care să rezulte mai puține hîrtii, 
dar mai multă piine, carne sau 
lapte. In fond, aceasta este sarci
na fundamentală a celor care lu
crăm în agricultură.

— Una din rațiunile care au stat 
la baza înființării consiliilor unice 
agroindustriale este aceea de a 
realiza o coordonare unitară și fo
losire judicioasă a mijloacelor me
canice. Acestui scop îi corespunde 
și constituirea sectoarelor unice de 
mecanizare. își îndeplinesc aceste 
unități sarcinile mari ce le revin ?

— Sint unele lucruri de dus la 
punct și în felul în care funcțio
nează sectorul unic de mecanizare, 
întrucît socotesc că tratarea lor 
necesită o abordare distinctă, aș 
spune doar că. după părerea mea, 
li s-au atribuit prea m^ilte sarcini, 
dintre care multe depășesc compe
tenta inginerului mecanic. Ele se 
referă la aplicarea regulilor agro
tehnice și zooveterinare, ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, nu ține de 
pregătirea profesională a mecani
zatorului. Consider că am obține 
rezultate mai bune dacă am limita 
activitatea acestora la problemele 
legate strict de pregătirea și repa
rarea mașinilor și utilajelor, de fo
losirea lor cu maximum de randa
ment. De asemenea, cred că este 
timpul ca Ministerul Agriculturii să 
găsească o reglementare corespun
zătoare. practică, a raporturilor din
tre formațiile de mecanizatori și 
unitățile agricole beneficiare. în 
sensul integrării efective a. aces
tora în cadrul formațiilor de coo
peratori. in activitatea fermelor 
I.A.S.. unde, pină la organizarea 
sectorului unic de mecanizare, au 
funcționat cu rezultate bune.

Posibilitățile de îmbunătățire a 
conducerii agriculturii și creștere a 
producției create prin noul cadru 
organizatoric așa cum a fost el con
ceput orin hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie 1979 sint 
mari. Cînd se vor aplica — și tre
buie să se aplice întru totul — pre
vederile hotărîrii și cînd se vor 
aduce îmbunătățirile și nerfecțio- 
nările ce se imoun în continuare. Și 
sînt convins că dezbaterea pe care 
o inițiați poate să aducă multe so
luții in acest sens.

Și noi credem șl, de aceea, aștep
tăm și alte opinii.
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ȘTIINȚA IN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI

O PREȚIOASĂ I
9

RESURSĂ
ENERGETICĂ ]

Este cunoscut că Frogramul-directlvă privind energia, 
elaborat de Congresul al XII-lea al partidului, stabi
lește o serie de obiective de mare insemnâtate la a 
căror traducere in viată activitatea de cercetare știin
țifică este chemată să dea rezolvări dintre cele mai 
diverse, originale, de amplă perspectivă. Un domeniu 
in care știința și tehnologia trebuie să acționeze cu 
hotărire îl constituie GĂSIREA CELOR MAI ADECVA
TE ȘI EFICIENTE METODE PENTRU RECUPERA
REA ȘI REINTRODUCEREA IN CIRCUITUL ECONO
MIC A IMENSELOR CANTITĂȚI DE ENERGIE DE
GAJATĂ DE PROCESELE TEHNOLOGICE SUB FOR
MA DE CĂLDURĂ — apă fierbinte, abur, aer încălzit, 
gaze combustibile etc. — și care, necaptate in vederea 
reconveriirii, inseamnă pierderi echivalind cu sute de 
mii și milioane de tone de pretioși combustibili, cum 
sint petrolul, gazele naturale, cărbunele.

Ca urmare a unor acțiuni conjugate, a transpunerii 
in practică a rezultatelor unor valoroase cercetări, in 
ultimii ani s-a ajuns ca DIN POTENȚIALUL INVEN
TARIAT AL RESURSELOR ENERGETICE SECUN
DARE SĂ SE RECUPEREZE ȘI SA SE VALORIFICE, 
ÎN MEDIE, 65 LA SUTA, realizindu-se în acest fel, la 
nivelul economiei naționale o importantă reducere a 
consumului de energie primară. în prezent se recupe
rează 90 Ia sută din resursele energetice combustibile 
(gaze de furnal, cocs, semicocs), din procese chimice 
(Ieșii, resturi lemnoase etc.). La nivelul anului 1985 se 
scontează, in baza soluțiilor oferite de cercetarea știin
țifică, pe o recuperare de 99 la sută.

Oamenii de știință, cercetătorii, ale căror preocupări 
se circumscriu in sfera energeticii, au oferit practicii 
numeroase alte soluții valoroase. în ceea ce privește re-

I

cuperarea căldurii au fost concepute și produse diferite 
tipodimensiuni de cazane care folosesc gazele de fur
nal, de semicocs etc. Au fost oferite industriei un mare 
număr de recuperatoare de căldură pentru reincălzirea 
aerului de combustie și producerea energiei termice, 
schimbătoare de căldură pentru încălzirea apei, trans
formatoare de abur. A fost concepută o serie mare 
de turbine recuperatoare de diferite puteri, s-au ex
perimentat și introdus in fabricație recuperatoare ro
tative cu turație mică pentru extragerea căldurii din 
aerul viciat evacuat din halele industriale, zootehnice 
și clădiri și sint in curs lucrări pentru introducerea 
in producție a unor tipuri noi de pompe de căldură 
destinate valorificării resurselor energetice cu poten- 
țicil scăzut*

Cu toate acestea, CĂLDURĂ REZULTATA SUB DI
FERITE FORME DIN PROCESELE INDUSTRIALE 
CONTINUA SA FIE ÎN MARI CANÎITAȚI DEGA
JATA ÎN ATMOSFERA, DEVERSATĂ ÎN BAZINE 
DE RĂCIRE SAU PIERDUTA PE ALTE CAI. Iar a- 
ceasta datorindu-se fie faptului că cercetarea științifi
că nu a oferit soluțiile cele mai avantajoase, fie ne- 
receptivitățil Ia nou a întreprinderilor industriale care 
tărăgănează punerea in aplicare a unor soluții ce și-au 
dovedit pe deplin viabilitatea sau manifestă un inex
plicabil dezinteres față de marea și importanta pro
blemă care este econoihisirea energiei prin reintrodu
cerea ei în circuitul productiv.

Ancheta noastră, întreprinsă in institute de cerce
tări și întreprinderi, urmărește tocmai punerea in evi
dență a unor realizări importante ale cercetării științi
fice in domeniu] amintit, precum și cauzele tergiversă
rilor nepermise privind introducerea lor în practică.

ABURUL INDUSTRIAL 
sub presiunea costisitoare a inerției

O instalație existentă poate reîntoarce în circuitul productiv 
aburul industrial, dar autorii ei caută încă beneficiari

• Resursele energetice recuperabile, de toate 
tipurile, inventariate în anul 1980, sînt apreciate 
la un echivalent energetic ce depășește produc
ția de petrol a țârii sau reprezintă de opt ori 
cantitatea de energie pe care o furnizează toate 
hidrocentralele țării.

• S-a calculat că o singură pompă de căl
dură de mare capacitate (10 Gcal/h) ar putea 
asigura, valorificînd energia termică din turnu
rile de răcire, încălzirea și apa caldă menajeră 
pentru un oraș cu 20 000 locuitori.

• Dintre resursele energetice secundare, cu 
potențial termic ridicat, pentru un echivalent de 
aproape 4 milioane tone cc nu există încă soluții 
de recuperare. Acesta reprezintă un domeniu 
ce se impune abordat cu maximă urgență de că
tre cercetarea științifică și tehnologică, catedrele 
universitare de profil și cadrele inginerești din 
întreprinderi,

• Pentru fiecare milion de tone de clincher 
(cu o temperatură de circa 1 000°C) din fabricile 
de ciment se estimează că s-ar putea ușor recu
pera circa 20—25 mii tcc. Cine găsește soluția ?

Institutul de cercetări științifice 
și inginerie tehnologică, echipamen
te energetice și mașini de ridicat 
I.C.S.I.T.E.E.M.R. este unul dintre 
institutele cu cea mai bogată acti
vitate în domeniul recuperării re
surselor energetice secundare, ofe
rind sectoarelor calde ale industri
ei noastre, acelor procese de pro
ducție unde energia „încălzește" 
doar natura, tehnologii și instalații 
de mare eficiență și cu rezultate 
care se traduc anual în economii de 
milioane de metri cubi de gaz me
tan, milioane de tone de petrol sau 
Cărbune.

Este o activitate a cărei finali
tate înseamnă recuperarea- unei 
cantități imense de energie, canti
tate echivalentă cu jumătaje din 
producția de lignit și, de cițiva ani, 
mai mare decît energia produsă de 
toate hidrocentralele țării intr-un 
an I

Sint cunoscute și valorificate a- 
ceste eforturi pentru promovarea 
unor echipamente noi, moderne, de 
folosire superioară a resurselor 
secundare de căldură ? în cele ce 
urmează ne vom referi numai la 
una din aceste realizări, la modul 
în care se aplică și cum se cere a 
fi valorificată.

— Tovarășe ing. Teodor AILIN- 
CAI, sinteți — împreună cu ing. 
Teofil Popovici și ing. Victor No- 
vinschi — autorul unei instalații de 
recuperare a căldurii secundare, a 
unei turbine apreciate de specia
liști din țară și de peste hotare ca 
o noutate tehnico-științifică. Cum 
s-a născut ideea acestei perfor
manțe ?

— Din necesitate, pornind de la 
cerințele industriei noastre siderur
gice. în cadrul acțiunii de recupe
rare a resurselor secundare de e- 
nergie, echipe complexe de specia
liști din cercetare și proiectare s-au 
deplasat pe marile platforme in
dustriale pentru ca acolo, împreună

RECUPERATOARELE 
impun măsuri pentru recuperarea 

timpului pierdut
— In ultimii ani, in tot mai multe 

țări ale lumii, instalațiile de recu
perare a căldurii din aerul viciat, 
evacuat din halele industriale prin 
sistemele de-ventilație, au ajuns să 
reprezinte o importantă sursă de 
economisire a energiei. Vă rugăm 
să ne spuneți mai intîi, tovarășe 
inginer Alexandru CRISTEA, care 
este in prezent gama de recupera
toare de căldură de care dispune 
țara noastră datorită cercetărilor 
desfășurate la Institutul de cerce
tări in construcții — ÎNCERC, uni
tate a Institutului central de cer
cetare, proiectare și directivare in 
construcții, de către colectivul pe 
care il conduceți ?

— Din 1972, de la primele recu
peratoare rotative, concepute pe 
baza unei invenții a colectivului 
nostru, privind confecționarea roto
rului, elementul principal al aces
tora, și pînă în prezent am înche
iat cercetarea privind alte 4 catego
rii de recuperatoare, 3 dintre ele cu 
cîte două variante. Cu alte cuvinte, 
o adevărată familie de recuperatoa
re : rotative, cu plăci (ondulate și 
plane), cu fluid intermediar, cu tu
buri termice și două tipuri destina
te recuperării căldurii gazelor arse 
provenite de la cuptoarele industri
ale. Fiecare cu alt principiu de 
funcționare și altă construcție, co
respunzătoare domeniului de aoli- 
care, toate prezentind însă perfor
manțe cu nimic mai prejos decît 
recuperatoarele realizate de cele 
mai cunoscute firme din străinătate.

— Ne puteți spune ce cantități 
de combustibil se pot economisi la 
preîncălzirea aerului curat din ha
le, prin generalizarea recuperatoa
relor concepute in institutul dum
neavoastră ?

— Cantități foarte mari. în fieca
re an se montează in halele indus

cu colegii din producție, să propu
nă măsurile necesare, să găsească 
soluțiile locale, pentru buna gos
podărire și economisirea energiei.

Pe platforma Combinatului side
rurgic de la Galați se punea pro
blema recuperării aburilor saturați 
de parametri scăzuți, B—13 atmo
sfere, și care au un ciclu intermi
tent, periodic de producere. Din 
studiile întreprinse a rezultat că 
aici s-ar putea utiliza, pentru prima 
etapă, o turbină de 25 MW adap
tată la situația concretă din side
rurgie. Trebuiau deci găsite soluții 
constructive originale pentru abu
rul care se produce aici — perio
dic și la parametri foarte scăzuți. 
împreună cu ing. Victor Novinschi 
de la IPROMET am făcut studiul 
respectiv începind din iunie 1977, 
iar proiectul a fost gata In 1979. In 
momentul de față, turbina se rea
lizează la I.M.G.B. care este și ti
tularul de brevet.

— Cind va fi livrată turbina com
binatului de la Galați ?

— Din motive pe care nu le cu
noaștem și nici nu le-am putea 
pricepe. Combinatul siderurgic Ga
lați nu s-a mai interesat de aceas
tă turbină și ca atare nici nu ne-a 
cerut-o. In schimb, ea a fost soli
citată de Combinatul siderurgic 
Călărași, așa îneît noul combinat 
va dispune, încă de la intrarea în 
funcțiune, de instalații de recupe
rare a aburului.

— Ce economii de energie reali
zează o asemenea turbină ?

— Ca să pornim de la cazul concret 
de la Galați, unde se pierd 150—200 
tone aburi pe oră, acestea ar re
prezenta 50—55 mii tcc/an. Costul 
turbinei este amortizat în circa 3 
ani, dar mai important este că tur
binele, respectiv turboagregatele de 
acest fel, valorifică superior resur
sele secundare de energie termică 
de potențial scăzut, rezultate din 

triale instalații care evacuează Cel 
puțin 150 milioane de metri cubi de 
aer viciat pe oră. Dacă măcar la 
jumătate din aceste instalații s-ar 
monta recuperatoare de căldură, 
s-ar economisi circa 100 000 tone 
combustibil convențional pe an. Ca 
să nu mai vorbim de cazul in care 
s-ar valorifica disponibilitățile im
portante de Ia instalațiile deja exis
tente. De exemplu, dacă am aplica 
recuperatoare rotative doar la 10— 
20 la sută din cazurile posibile, am 
putea realiza economii anuale de 
25 000 tone combustibil convențio
nal.

— Cite astfel de recuperatoare 
rotative funcționează în prezent ?

— Doar 25, și acestea realizate 
prin microproducție de către o e- 
chipă entuziastă de la Institutul de 
cercetare și proiectare de aparataj 
pentru instalații și utilaje pentru 
construcții (I.C.P.A.I.U.C.), căreia îi 
revenea doar sarcina să proiecteze 
linia de fabricație. Rezultatele ob
ținute sînt dintre cele mai bune. 
De pildă, cele două recuperatoare 
de Ia complexul avicol Corbeanca, 
ce funcționează de mai bine de doi 
ani, au permis utilizarea căldurii 
biologice a păsărilor in scopul în
călzirii halelor, fără să mai fie ne
voie de combustibil. Acest lucru a 
determinat ca în proiectele noilor 
complexe zootehnice, institutul de 
cercetări și proiectări de profil 
(I.P.S.C.A.I.A.) să introducă astfel 
de recuperatoare rotative care pot 
fi foarte repede amortizate. Obiec
tivele sînt deia construite, dar ele 
nu pot intra in funcțiune. Cauza : 
lipsesc recuperatoarele comandate 
la întreprinderea de confecții me
talice și prefabricate din București 
(I.C.M.P.). Priviți această adresă 
primită in luna octombrie de la or
ganul județean Timiș al Departa

procesele tehnologice specifice In
dustriei siderurgice, pentru că ele 
furnizează atit energie electrică, cit 
și căldură, în funcție de solicitări. 
De pildă, la un volum de 150—200 
tone abur, cu presiunea 8—13 at
mosfere, se produc 25 MW sau 70— 
90 Gcal/oră.

în prezent — atît la noi, cît și in 
majoritatea țărilor lumii — aburul 
rezultat de Ia cazanele recuperatoa
re este folosit numai parțial. Acum, 
prin soluția propusă de autorii a- 
cestei instalații originale se pot 
realiza economii suplimentare prin 
valorificarea integrală a aburului 
rezultat din procesele siderurgice.. 
Această turbină este totodată Cap 
de serie pentru o familie de alte 
turbine recuperatoare de puteri mai 
mici, oferind astfel soluțiile practi
ce pentru orice gen de valorificare 
a resurselor de căldură. în prezent 
se proiectează o altă turbină de 
2—3 MW pentru industria sticlei, 
solicitată de întreprinderea din Me
diaș.

— Aveți multe solicitări de turbi
ne recuperatoare ?

— Noi avem soluții pentru toate 
situațiile cunoscute, dar cred că so
licitările nu sint pe măsura necesi
tăților actualei etape. Cu atit mai 
mult cu cît instalațiile nu sînt 
scumpe și s-ar amortiza foarte re
pede. Apoi, să nu uităm ceea ce 
este cel mai important : recupera
rea resurselor de căldură este o 
adevărată mină de aur pentru că 
este mult mai ușor și economic șă 
folosești o energie care se pierde 
decît să scoți combustibili din mină 
și sondă. Ca să nu mai vorbim de 
reducerea unor importuri de com
bustibili. Este adevărat că o insta
lație nouă are nevoie de personal 
calificat pentru supraveghere și 
muncitori cu practică în exploata
re. Pe marile platforme industriale 
există însă asemenea condiții.

mentului I.A.S., prin care sîntem ru
gați „insistent" să intervenim „la 
organele de decizie pentru onorarea 
în cursul acestui an a unei comenzi 
de 108 recuperatoare pentru o in
vestiție cu termen de punere in 
funcțiune la 31 XII 1980". Dispera-: 
rea „beneficiarului" se explică prin 
faptul că executantul, respectiv 
I.C.M.P.. i-a comunicat că recupe
ratoarele „nu pot fi încă executate 
deoarece nu au preturi de livrare 
și nici folia de material plastic pen
tru rotor", acel polistiren banal din 
care sînt făcute paharele de înghe
țată și care se fabrică la mai multe 
unităti din tară.

După cum se vede, nu se poate 
vorbi încă de fabricația de serie a 
recuperatorului rotativ. Și aceasta 
după aproape 6 ani de cind 
ÎNCERC a pus în brațele fabri
cantului toate elementele necesare 
pentru începerea procesului de asi
milare a lui în fabricație. După re
petate aminări ale termenelor, abia 
la începutul anului curent a avut 
loc ședința de omologare a seriei 
zero. Au sosit și comenzile care 
urmau să acopere capacitatea de 
producție pe un an (respectiv 300— 
500 de bucăți). I.C.M.P. n-a con
tractat însă nimic, din motivele 
menționate în adresa de la Timiș. 
Nici un utilaj, deși din investigația 
făcută de ÎNCERC în țară ar fi 
nevoie de 1 500 de recuperatoare 
rotative pe an, și aceasta timp de 
cițiva ani.

— în fața acestei încetineli de ne
înțeles la aplicarea in practică a re
zultatelor cercetării, ce ați între
prins pentru a netezi drumul afir
mării recuperatoarelor ?

— Pentru recuperatorul rotativ 
am intervenit și vom continua să 
intervenim la forurile competente, 
în vederea intrării sale în produc

ția de serie cît mai curînd posibil, 
în ceea ce privește celelalte tipuri 
de recuperatoare, sperăm că nu vom 
mai intîmpina asemenea greutăți. 
Dealtfel, urrul din noile tipuri de 
recuperatoare introduse în practică 
de noi este alcătuit în exclusivitate 
din elemente care se fabrică in 
țară. Este vorba de recuperatorul 
cu fluid intermediar — mai sus

POMPELE DE CĂLDURĂ
'' ■ ' . SforJilW (T/J-

în așteptarea unui tratament 
mai puțin glacial

Un studiu efectuat în anul 1979 
de Institutul de cercetări în con
strucții — ÎNCERC arată că numai 
unitățile aparținînd a trei ministere 
economice (chimie, metalurgie, eco
nomie forestieră și materiale de 
construcții) evacuează anual în at
mosferă. prin turnurile industriale 
de răcire, o cantitate de căldură 
echivalentă cu aproape 4 milioane 
tone combustibil convențional sau 
cu 3 milioane tone de petrol. Iar 
pe întreaga economie, așa cum ara
tă autorii studiului și Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
(C.N.S.T.) — in al cărui program 
intră tocmai valorificarea acestei 
resurse secundare — căldura eva
cuată este estimată la un echivalent 
de peste 15 milioane de tone com
bustibil convențional anual.

Se pune Întrebarea : cum s-ar 
putea valorifica eficient această 
imensă cantitate de căldură, dega
jată in procesul activităților indus
triale 7 Problema nu este nouă, ea 
interesează de multă vreme specia
liștii din multe țări ale lumii, ale 
căror studii au oferit deja soluția 
materializată in ceea ce se numește 
pompă de căldură sau pompă ter
mică. Este vorba de instalații com
plexe care funcționează pe același 
principiu ca frigiderele, cu deose
birea că in loc să răcim un mediu 
il încălzim. preluind căldura de la 
o sursă aflată la o temperatură mai 
scăzută. Utilizarea practică a pom
pelor de căldură se extinde consi
derabil începind după 1973. odată 
cu sporirea prețurilor hidrocarburi
lor, ele căpătînd un larg cîmp de 
aplicație în S.U.A., R.F.G.. R.D.G., 
Anglia. Elveția, Franța.

în tara noastră, activitățile între
prinse în mal multe unităti de cer

FACLELE COMBINATELOR 
nu vor mai risipi căldura în văzduh

Cine nu a văzut, trecînd pe lingă 
un mare combinat petrochimic, 
uriașele facle aprinse care se ridică 
spre cer 7 Oare nu există soluții 
pentru stingerea acestei risipe, a 
acestor facle care în toată lumea 
ard numai pentru a încălzi atmos
fera și consumă un combustibil din 
ce in ce mai scump și mai rar 7 
Specialiștii din țara noastră au gă
sit o soluție eficientă pentru dimi
nuarea acestei risipe. Informații in 
acest sens am cerut tovarășului di

Opiniile exprimate In ancheta întreprinsă de ziarul nostru relevă faptul că cercetarea științifici se află angajată In rezolvarea sarci
nilor privind valorificarea tuturor resurselor energetice secundare — Cerință de primă însemnătate in condițiile actuale cind. pentru econo
misirea fiecărui gram de petrol, gaze naturale combustibile, cărbune, nici un efort nu este de prisos, In ceea ce privește căldura acest 
subprodus industrial, cercetătorii iu rferit ți jferi practicii soluții dintre cele mai eficiente pentru recuperarea și reintroducerea in circuitul 
economic a prețioasei surse de energie tn același timp, răspunsurile interlocutorilor oun in evidență șt o serie de deficiențe, îndeosebi in 
ceea ce privește preluarea de către beneficiari a soluțiilor elaborate și implementarea lor in procesul activităților practice. Sint, de aseme
nea, semnalate rămineri in urmă în realizarea de căite industria constructoare de mașini a ■ agregatelor omologate, precum șt încetineli in 
avizarea unor soluții propuse de institutele de cercetare științifică. Toate acestea, cu răsfrlngert negative asupra acțiunii declanșate la scară 
națională pentru economisirea pe toate căile a combustibililor clasici, valoroase materii prime pentru alte ramuri ale industriei, produse 
din ce in ce mai scumpe și dificil de procurat

Se cer, așadar, intensificate eforturile pentru ca rezultatele științei să dea cit mai multe roade și în acest domeniu.

Anchetâ realizată de : Vlalcu RADU, Elena MANTU, Ioana DABU

menționat — compus doar din ba
terii de răcire și pompe de circu
lație produse în mod curent de di
ferite unități din țară. în prezent 
tipărim un îndrumător cu Instruc
țiunile de proiectare a acestui re
cuperator. Intenționăm să-l difuzăm 
fără întirziere, asțfel incit să apară 
cît mai curînd pe masa de lucru a 
fiecărui proiectant din tară.

cetare și învătămînt superior au de
pășit faza studiilor teoretice și în
cercărilor experimentale. La „Teh- 
nofrig" Cluj-Napoca s-au executat 
pină in prezent două pompe de 0,1 
gigacalorii pe oră (instalate la 
Băile Felix și Boghiș-Sălaj, acestea 
recuperează căldura din apele geo- 
termale) și se află in curs de omo
logare încă una cu o capacitate de 
0,63 Gcal/oră. Din calculele de efi
ciență economică reiese că energia 
termică produsă cu pompele de căl
dură are un cost cu cel puțin 50 la 
sută mai mic decît în cazul cind 
aceasta ar fi furnizată de o centra
lă. de aceeași capacitate, care func
ționează cu cărbuni. Din inventarie
rea surselor de ape de răcire (unele 
ministere nu și-au comunicat decît 
partial datele) realizată de către 
ÎNCERC rezultă că peste 500 000 de 
apartamente din fondul existent 
sau care vor fi construite ar putea 
să fie încălzite prin sisteme care să 
utilizeze pompele termice. Econo
mia de combustibil realizată ar 
ajunge la circa 3—4 milioane de 
tone de combustibil convențional ; 
iar valoarea acestui combustibil ar 
fi de cîțeva sute de ori mai mare 
decît cheltuielile necesare pentru 
punerea în fabricație a pompelor.

în momentul de față se știe că 
pompele de căldură vor trebui să 
fie proiectate și fabricate (este vor
ba de pompele cu compresor) la 
Cluj-Napoca. de către Institutul de 
cercetare și proiectare pentru indus
tria alimentară și frigorifică' și res
pectiv întreprinderea „Tehnofrig" 
unitate a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Dar cînd 7 
De la C.N.S.T. sîntem infor
mați că in baza Decretului 246 din 
luna' decembrie 1979 urmau să se 
producă în acest an 50 de bucăți.

rector ing. Constantin CARLO- 
GANU de la Institutul de Inginerie 
tehnologică și proiectare pentru 
industria chimică (I.I.T.P.I.C.).

— Orice complex petrochimic și 
rafinărie are nevoie de o purje (eli
minare continuă de gaze, care să 
mențină regimul tehnologic din in
stalație). Numite și gaze de faclă, 
acestea provin din neetanșeități do 
la ventile, aerisiri, de la supapele 
de siguranță etc.

— Ce cantitate de gaze se pierde

Cazanul de recuperat câldurâ de la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie"

Foto : S. Cristian

Rezultatul : cel arătat mai înainte. 
Dar nu există nici măcar speranțe 
ca toate aceste instalații să fie rea
lizate în anul viitor, deoarece în 
programul M.I.C.M. privind fabri
carea de utilaje pentru noi surse de 
energie pompele de căldură cu 
compresie mecanică figurează cu un 
număr de... 9 exemplare. La instala
țiile de puteri mari, pină la 10 gi
gacalorii. șansele de a fi fabricate 
încep abia după 1984.

De ce această întirziere, care pri
vează economia noastră națională 
de recuperarea unei energii termice 
echivalente cu milioane de tone 
combustibil convențional ? Institu
tul de proiectări clujean pretextea
ză neonorarea angajamentelor sale 
prin lipsa beneficiarilor, deci a co
menzilor. Dacă ar fi așa. atunci pen
tru ce nu au livrat nici pină acum 
pompa de căldură de 31 000 Kcal/oră 
unui beneficiar ferm : Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Pi
tești 7 Este vorba, credem, de un in
teres mult prea mic pentru aceste 
instalații, de faptul că nu se înțe
lege că ele reprezintă cheia unui 
program național care are drept fi
nalitate economisirea (și deci neim- 
portarea) a milioane de tone de 
combustibil. Considerăm ca insufi
ciente cele cîteva pompe pe care 
s-a angajat să le execute M.I.C.M. 
avind în vedere că la „Tehnofrig" 
Cluj-Napoca există. în momentul 
de fată, toate condițiile de a se tre
ce la fabricația în serie a pompe
lor de 0,1 Gcal/oră. De asemenea, 
se impun măsuri mult mai ferme și 
în privința celorlalte tipuri de pom
pe termice care urmează să fie omo
logate. fie că este vorba de pom
pele cu compresie sau de cele cu 
absorbție ce se vor fabrica la între
prinderea de fibre sintetice Iași.

prin aceste eliminări în atmosferă 
și cît se poate recupera 7

— Ceea ce interesează la o insta
lație de recuperare de faclă nu este 
tonajul, ci gradul avansat de recu
perare. care trebuie să depășească 
90 la sută. în fond, toate gazele de 
faclă sînt. tntr-un fel, pierderi de 
produse, scăderi de randamente ; 
cu cit puriele (eliminările) sînt mal 
mici, cu atît instalațiile funcționea
ză mai bine și sint exploatate mai 
atent. în general, debitele sînt mici 

și relativ constante. Ele se cifrează 
într-un complex mare la 1 000— 
3 000 m3, ceea ce reprezintă circa 
1—3 tcc/oră. în afara acestor scă
pări normale există si altele acci
dentale ; ele au loc la anumite 
intervale în condițiile schimbării de 
regim tehnologic, de sortimente sau 
modificarea calității materiilor pri
me etc. și care pot avea valori, pe 
perioada respectivă de eliminare, 
de 10—15 ori mai mari decît regi
mul obișnuit, adică pînă la 
50 000 m’/oră. Datorită faptului că 
aceste gaze trebuie arse, fiecare 
complex petrochimic și rafinărie 
necesită una sau mal multe facle. 
Mai există și o a treia situație, de 

( avarie, în care trebuie golite anu
mite coloane sau utilaje pentru a 
preveni eventuale accidente; aceste 
situații sînt foarte rare, iar debitul 
de evacuare este considerabil mai 
mare decit cel anterior.

— Ce preocupări concrete există 
în cadrul institutului pentru elimi
narea acestei risipe de combustibil?

— De mai mulți ani, proiectanțil 
din I.I.T.P.I.C. în colaborare cu cei 
de la I.C.I.T.P.R. — Ploiești au 
preocupări în acest sens, ele consti- 
tuindu-se în prezent într-un pro
gram de cercetare. S-au găsit so
luții care prevăd într-o primă 
etapă colectarea gazelor in gazo- 
metre de mare capacitate, com
primarea lor pină la presiunea din 
rețeaua de gaze combustibile, unde 
urmează să fie injectate. Soluția nu 
este simplă, ea. necesită un sistem 
complex de aparatură de colectare 
și automatizare, dar care asigură o 
recuperare de peste 90 la sută a ga
zelor de faclă, restul urmînd să în
trețină o flacără de veghe.

într-o etapă următoare ne pro
punem să "recuperăm substanțele 
utile din aceste gaze: etilena, pro- 
pilena. butilena etc., și să le folosim 
în procesele tehnologice din indus
tria chimică, ca materii prime.

în următoarele luni, cel mal 
tîrziu în primul trimestru al anului 
viitor, va intra in funcțiune insta
lația de la Combinatul petro
chimic Pitești, sectorul de petro
chimie. Sînt în curs de execu
ție instalațiile de la Brazi și Midia 
și au început lucrările și pentru 
combinatul din Teleajen. în anul ce 
vine urmează proiectarea și execu
ția unei instalații pentru gazele ne
valorificate de la Borzești. Practic, 
soluția va fi generalizată in toate 
instalațiile care prelucrează hidro
carburi. Dar. evident, sîntem condi
ționați de o serie de factori...

— Cunoaștem. Dacă am aminti 
numai de compresorul care trebuia 
livrat de acum doi ani de uzinele „23 
August" pentru instalația de la Pi
tești și ar fi suficient! Arătind că 
într-un singur complex de rafină- 
rie-petrochimie se pot recupera 
aproximativ 10 000—40 000 tcc/an, 
ceea ce pe economie reprezintă 
peste 100 000 tcc/an, înțelegem 
mai bine in ce măsură factorii im
plicați și de răspundere trebuie să 
ia măsuri urgente și să acțioheze 
rapid. Iată de ce combinatele pe
trochimice, Centrala industrială pe
trol și rafinării, Ministerul Con
strucțiilor de Mașini au sarcina să 
furnizeze cu prioritate utilajele ne
cesare (compresoare, gazometre), 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale să le realizeze în termenele 
cele mai scurte, iar Ministerul In
dustriei Chimice să la măsuri pen
tru punerea lor in funcțiune.
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Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze
LISABONA 

în funcția de președinte al Republicii 
prilej de a vă adresa cordiale felicitări,

Realegerea dumneavoastră 
Portugheze îmi oferă plăcutul 
împreună cu cele mai bune urări de succes în înalta dumneavoastră misiune.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că, în spiritul 
convorbirilor pe care le-am avut împreună la București, relațiile prietenești 
dintte România și Portugalia vor cunoaște in continuare o dezvoltare 
ascendentă pe multiple planuri, în interesul ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii, destinderii, respectului independenței naționale și cooperării 
în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Intîlnîre la C.C. al P.C.R
Miercuri dimineața, tovarășul Vir

gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
Jaime Ballesteros, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C. din Spania, care face o vizită 
în țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Gu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă privind preocu
pările celor două partide, exprimin- 
du-se, de ambele părți, satisfacția 

' fată de evoluția ascendentă a rapor
turilor de prietenie, colaborare și

solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania, pe baza stimei și res
pectului reciproc, a întilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania. Au fost 
abordate și unele aspecte ale situa
ției internaționale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească. a participat tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Adunare consacrată „Zilei drepturilor omului"
împlinirea a 32 de ani de la adop

tarea de către Adunarea Generală a 
O.N.U. a „Declarației universale a 
drepturilor omului" a fost mar
cată printr-o adunare organizată 
miercuri, în Capitală, de Asociația 
română pentru Națiunile Unite — 
ANUROM — și Asociația de drept 
internațional și relații internationals 
- A.D.I.R.I.

După un cuvînt introductiv, rostit 
de‘prpf. univ. dr. Dumitru Mazilu, 
secretarul ANUROM, care a relevat 
semnificația „Zilei drepturilor omu
lui", Marcel Fabri, directorul Centru
lui demografic O.N.U. — România 
(CEDOR), a prezentat mesajul secre
tarului general al Organizației Națiu
nilor Unite, Kurt Waldheim, cu pri
lejul „Zilei drepturilor omului".

Președintele Asociației române 
pentru Națiunile Unite, prof. univ. 
dr. docent Alexandru Bălăci, a vor
bit apoi despre imDOrtanța sărbăto
ririi „Zilei drepturilor omului" în 
condițiile contemporane, subliniind 
contribuția tării noastre la transpu
nerea în viață a prevederilor Cartei 
O.N.U. și „Declarației universale a

la solutionarea 
care este con- 
în continuare, 
pe larg la mo-

drepturilor omului", 
marilor probleme cu 
fruntată omenirea, 
vorbitorul s-a referit 
dul in care sînt soluționate in tara 
noastră problemele fundamentale 
ale drepturilor omului, asigurarea 
deplinei egalități pentru toti cetățenii 
tării, lărgirea continuă a democra
ției socialiste, care asigură partici
parea tuturor membrilor societății la 
înfăptuirea politicii interne si exter
ne â tării, evidențiind concepția nouă 
și profund umanitară a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in problema drep
turilor popoarelor și oamenilor la 
viață, la muncă, libertate și pace, de 
care depinde respectarea și exerci
tarea tuturor celorlalte drepturi și 
libertăți fundamentale ale omului.

La adunare au țfetticipat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist. Ministeru
lui Educației și Invățâmîntului, 
ai organismelor internaționale ale 
O.N.U. cu sediul la București, un 
numeros public.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-minlstru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul 

de Miniștri ale U.R.S.S. mulțumesc în numele întregului popor sovietic 
Comitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, poporului frate român pentru salutul și felicitările 
călduroase adresate cu ocazia celei de-a 63-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Ne exprimăm încrederea 
colaborare multilaterală dintre 
strinsă pe arena internațională 
menținerii și întăririi destinderii corespund intereselor popoarelor sovietic și 
român, întăririi în continuare a comunității statelor socialiste, construcției 
socialismului și comunismului în țările noastre.

L. BREJNEV

că dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
partidele și țările noastre, conlucrarea lor 
in opera de asigurare a păcii și securității,

N. TIHONOV

Convocarea de analiză și
ale gărzilor

Intre 8—10 decembrie a.c. a avut 
loc in Capitală convocarea de analiză 
și bilanț cu șefii de state majore ale 
gărzilor patriotice.

Convocarea a făcut bilanțul activi
tății rodnice desfășurate, sub condu
cerea nemijlocită a organelor si or
ganizațiilor de partid, de către găr
zile patriotice și detașamentele de 
pregătire militară a tineretului in 
anul de instrucție încheiat recent, al 
modului cum au acționat comandan
ții și statele majore pentru trans
punerea în viată a cerințelor docu
mentelor de partid, a importantelor 
obiective ordonate de comandantul 
suprem pentru perioada 1977—1980. 
Totodată, au fost evidențiate căile și 
modalitățile de consolidare si ampli
ficare a succeselor dobîndite în ridi
carea capacității de luptă și acțiune

bilanț cu
patriotice
subunităților 
formațiunilor

cadrele active

de 
de 
și

gărzi patriotice și 
tineret, in întări- 
cooperării lor cu

a 
a 
rea colaborării 
unitățile militare și cu celelalte forțe
componente ale sistemului apărării 
naționale, de lichidare fermă a unor 
neajunsuri manifestate și de perfec
ționare continuă a stilului și metode
lor de muncă la toate nivelurile, 
pentru accelerarea trecerii la o nouă 
calitate, superioară. în acest domeniu 
de activitate, în scopul înfăptuirii 
exemplare a mărețelor sarcini izvo
rite din hotăririle Congresului al 
XII-lea, a obiectivelor precizate în 
Directiva comandantului suprem pri
vind pregătirea de luptă, politico- 
educativă și pentru acțiune a gărzi
lor patriotice și formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei în perioada 1981—1985.

tv

Cronica zilei
i

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Roman foileton : 

judecată", 
sod

16,00 Telex 
16,05 Școala la 

Probleme 
tații pentru admiterea în treapta a 
Ii-a de liceu)

16,25 Curs de limba rusă
16,45 Kenya. Documentar 
17,05 Viața culturală
18.15 Fotbal internațional. Rezumatele 

meciurilor retur disputate miercuri 
in „Cupa U.E.F.A.".

18,35 Desene animate : Kum-Kum. Epi
sodul 23

19,00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19,40 Ora tineretului
20,30 Jurnalul științelor și al călătorii

lor. O profesiune... obișnuită. Do
cumentar realizat de Televiziunea 
sovietică privind activitatea cos- 
monauților in acțiunile lor de cu
cerire a Cosmosului

21.15 Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Episodul V. Prezintă Radu 
Beligan, artist al poporului

22.15 Telejurnal

„Mîndrle șl pre-
Reluarea ultimului epi-

domiciliu. Matematică, 
recapitulative. (Consul-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 decembrie. In țară : Vremea 
va continua sâ se încălzească ușor. 
Cerul va fi variabil, cu înnorărl mai 
accentuate In Crișana, Transilvania, 

Maramureș și Moldova, unde vor cădea 
precipitații slabe locale sub formă de 
burniță, ploaie șl lapovlță. In rest 
burnițe Izolate. Vint slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări In estul 
țării șl în zonele de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
minus 8 și plus 2 grade, izolat mal 
coborîte in primele nopți, iar maxi
mele între minus 5 și plus 5 grade, 
mal ridicate in zonele deluroase. Di
mineața și seara local, ceață. Condiții 
de polei în nordul și estul țării. In 
București : Vreme in curs de încălzire 
ușoară. Cerul - va £1 variabil, favorabil 
burniței sau ploii slabe. Vint slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și minus 4 
grade, iar maximele intre minus 1 și 
plus 3 grade. Ceață dimineața și seara. 
Condiții de polei. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

I
J J

R.P.D. COREEANA: Producții sporite

PHENIAN 10 (Ager
pres). — In ultimii 
zece ani, producția de 
cereale a R.P.D. Co
reene s-a înscris pe o 
linie ascendentă. Ast
fel, în 1974, cu doi ani 
înainte de termenul 
prevăzut, a fost atins 
nivelul anual de 7 mi
lioane tone de cereale, 
iar în 1976 producția a 
totalizat peste 8 mili
oane tone. In 1977, a-

de Cereale
gricultura R.P.D. Co
reene a realizat o re
coltă de 8.5 milioane 
tone, iar anul trecut 
s-au produs 9 milioa
ne tone de cereale. A- 
ceastă cantitate depă
șește cu peste 2 mili
oane tone producția 
obținută înainte de eli
berare pe întregul te
ritoriu al Coreei.

La o asemenea evo
luție a recoltelor de

cereale au contribuit 
mecanizarea și chimi
zarea producției agri
cole, acțiuni ce vor 
continua și în anii ur
mători pentru înfăp
tuirea hotărîrilor re
centului Congres al 
Partidului Muncii din 
Coreea privind reali
zarea, într-un viitor 
apropiat, a unei pro
ducții de 15 milioane 
tone de cereale pe an.

R. p- POLONĂ: Accelerarea construcției

VARȘOVIA 10 (Ager
pres). — Ultimele săp- 
tămîni ale anului mar
chează la Șantierele 
navale din Gdafisk o 
accelerare a ritmului 
construcțiilor de nave. 
După cum transmite a-

de nave
genția P.A.P., în ciuda 
mai multor dificultăți, 
colectivul șantierelor 
este hotărît să realize
ze integral sarcinile a- 
nuale de plan. In acest 
an, șantierele urmează 
să predea în exploata-

re 19 nave cu un de
plasament total de 
168 750 de tone și să 
lanseze 19 corpuri de 
nave cu un deplasa
ment global de 153 650 
tone.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Zăcămintele subterane
în

In Iugoslavia se des
fășoară ample lucrări 
de prospecțiuni geolo
gice. îndeosebi pentru 
depistarea resurselor 
de cărbune și mine
reuri metalifere. 80 
milioane de dinari sint 
destinați anul acesta 
numai prospecțiunilor 
din zona Dunării. în 
ultimii ani, lucrările 
respective au dus Ia 
îmbogățirea conside-

slujba dezvoltării
ka Mitrovița. Tot
odată, pornindu-se de 
la faptul că zăcămin
tele de cărbune iden
tificate în provincia 
socialistă autonomă 
Voivodina reprezintă 
circa jumătate din re
zervele cunoscute ale 
Iugoslaviei, se are în 
vedere construirea în 
această zonă a unor 
puternice termocen
trale.

rabilă a rezervelor cu
noscute de materii 
prime și resurse ener
getice.

în general, are loc 
o puternică dezvoltare 
a industriei extractive. 
Trei noi mine de 
plumb și zinc urmează 
să fie deschise în pro
vincia Kosovo, în ve
derea sporirii capaci
tăților de producție ale 
Combinatului Kosovs-

în Capitală au început miercuri lu
crările celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei politice mixte româno-suda- 
neze și ale ..celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-sudaneze de 
cooperare economică Și tehnică.

In spiritul celor convenite de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed El Nimeiri, sint exami
nate stadiul actual al relațiilor bilate
rale, realizările obținute pină in pre
zent. precum și acțiunile și măsurile 
ce vor fi întreprinse în vederea dez
voltării, adincirii și diversificării con
lucrării în domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural dintre 
cele două țări, in avantajul reciproc, 
al colaborării și păcii.

Delegațiile sint conduse de Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, președintele 
părții române în cele două comisii, 
și, respectiv, Badr Eddin Suleiman, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, minis
trul finanțelor și economiei naționa
le. președintele părții sudaneze.

La lucrări iau parte Dumitru Ris- 
tea, ambasadorul României la Khar
tum, și Mohamed Osman Mohamed 
El Awad, ambasadorul Sudanului la 
București.

politica economică a Statelor Unite) ; 
Toma Melinte, Institutul de planifi- 

mecanismcare și prognoză (noul 
economic in România).

Lucrările mesei rotunde
★

Miercuri s-au incheiat ___ 
rești lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-argentl- 
niene pentru comerț și cooperare 
economică.

Președinții celor două părți In co
misie. Gheorghe Nestorescu. secretar 
de stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, și Santiago 
Murray, subsecretar la Secretariatul 
de Stat pentru Comerț și Negocieri 
Economice Internaționale al Argenti
nei. au semnat, la încheierea lucră
rilor, protocolul sesiunii.

Cu același prilej, Ion Popescu, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, și Santiago Murray 
au parafat Acordul de cooperare în 
domeniul minier între România și 
Argentina. Documentele stabilesc mă
suri pentru dezvoltarea în continuare 
a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, precum și pe terțe piețe și 
extinderea cooperării economice în 
domeniul industrial, minier, energetic 
și în alte sectoare de interes reciproc.

La semnare și parafare au partici
pat membrii celor două delegații, 
precum și Federico Barttfeld. amba
sadorul Argentinei la București.

continuă.

la Bucu-

Participanții la convocarea de atjaliză și bilanț au adoptat. în încheierea 
lucrărilor. într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, textul unei 
scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele republicii, comandantul suprem al forțelor armate. Scrisoarea 
dă expresie celor mai fierbinți sentimente de dragoste și recunoștință nutrite 
față de iubitul conducător al partidului și statului pentru minunatele virtuti 
patriotice și revoluționare pe care le întruchipează, pentru contribuția sa deter
minantă la propășirea multilaterală a României socialiste, la întărirea continuă 
a capacității ei de apărare, a suveranității și independentei naționale, a 
prestigiului și gloriei patriei noastre în lume. In continuare. în scrisoare 
se spune : „Vă raportăm, stimate tovarășe comandant suprem, că obiectivele 
și sarcinile ordonate gărzilor patriotice au fost realizate întocmai, că încheiem 
acest an de instrucție și actualul cincinal cu succese deosebite. Comandanții 
și statele majore de la toate eșaloanele și-au perfecționat stilul și metodele 
de muncă, arta conducerii acțiunilor în cîmpul tactic, gărzile patriotice s-au 
consolidat și mai mult din punct de vedere organizatoric, colaborează și 
cooperează permanent pe multiple planuri și tot mai fructuos cu unitățile 
militare și cu celelalte formațiuni de apărare, fiind în, măsură să-și înde
plinească oricînd, cu pricepere, cu abnegație, fără preget, misiunile ce le 
revin". După ce relevă hotărîrea fermă a participanților de a înfăptui 
neabătut, în perioada următorului cincinal, sarcinile izvorite din istoricele 
documente ale Congresului al XII-lea, obiectivele prevăzute în Directivă 
comandantului suprem, în scrisoare se spune : „Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in numele nostru, al luptătorilor și tinerilor, că vom servi 
întotdeauna cu credință interesele supreme ale patriei și națiunii, că vom 
face totul pentru ca fiecare localitate și întreprindere să devină o adevărată 
cetate de muncă, luptă și apărare, străjuind vitejește, umăr la umăr cu 
oștirea, cu întregul popor, cuceririle revoluționare, integritatea, suveranitatea 
și independenta României socialiste".

(Urmare din pag. I)

ȘTIRI SPORTIVE
• Miercuri, pe patinoarul artificial 

din parcul sportiv „23 August" s-a 
disputat întîlnîrea internațională ami
cală de hochei pe gheață dintre echi
pele României și Poloniei. Peste 2 000 
de spectatori au urmărit acest meci 
încheiat cu scorul de 3—2 (2—0. 1—1, 
0—1) în favoarea jucătorilor români. 
Au marcat Cazacu (2’), Axinte (20’), 
Tureanu (29’), respectiv 
(27’) și Kokoska (49’).

Astăzi, de la ora 17,30 
de-a doua partidă.

Tot ieri, pe patinoarul 
orașului Galați a avut 
dintre echipele de tineret ale Româ
niei și Poloniei. Hocheiștii români au 
repurtat victoria cu scorul de 3—2 
(0—1, I—I, 2—0). Astăzi are loc în- 
tilnirea revanșă.
• Cluburile noastre au început să 

comunice presei pe cei mai buni 
10 sportivi ai anului ce ne pregătim 
să-l încheiem. De exemplu, cei mai 
buni zece dinamoviști In anul 1980 
aii fost desemnați următorii : 1. Ivan 
Patzaichin (canoe). 2. Vasile Dîba 
(caiac), 3. Petre Capusta (canoe). 4. 
echipajul Ion Zafiu — Ion Geantă

Chowaniec

are Ioc cea

artificial al 
loc meciul

(caiac), 5. Valentin Silaghl (box), 
6. Petre Dicu (lupte), 7. Cornel Oros 
(volei), 8. Cornel Durău (handbal). 
9. Ion Constantin (rugbi), 10. Doru 
Tureanu (hochei).
• Localitatea iugoslavă Sîrbobran 

va găzdui, între 26 și 28 decembrie, 
întrecerile Balcaniadei feminine de 
baschet, competiție la care și-au 
anuntat participarea selecționatele 
Bulgariei, României și Iugoslaviei.

Iată programul turneului anuntat 
de organizatori : 26 decembrie:
România—Iugoslavia : Bulgaria—Iu
goslavia (B) ; 27 decembrie : Iugo
slavia—Iugoslavia 
Bulgaria ; 
Iugoslavia 
via.

1 • După 
In turneul 
la Kikinda . .
maestrul român Volodea Vaisman. cu 
6,5 puncte, urmat de Zbigniew Doda 
(Polonia) — 6 puncte si Ferenc Por- 
tisch (Ungaria) — 5.5 puncte. în 
runda a 71-a. V. Vaisman l-a învins 
pe Kne2evici (Iugoslavia), iar în cea 
de-a 8-a a ciștigat partida cu 
Ș^lagy (Ungaria).

cinema

(B) ; România—
28 decembrie : România— 
(B) și Bulgaria—lugosla-

consumarea a opt runde, 
international de șah de 

(Iugoslavia) conduce

★
Miercuri s-au deschis în Capitală 

lucrările mesei rotunde ..O sută de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo- 
rr rice dintre România și S.U.A-", 
i„rfnifestare organizată sub auspiciile 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale (A.D.I.R.I.) și 
Bibliotecii americane din București.

Au rostit alocuțiuni introductive 
Mihnea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și poli
tice, și Rudolph Aggrey. ambasado
rul Statelor Unite ale Americil la 
București. Vorbitorii au subliniat 
semnificația aniversării unui secol 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
intre cele două țări, relevînd, îndeo
sebi, dezvoltarea acestor relații în ul
timii 15 ani, pe baza trainică creată 
de înțelegerile convenite cu ocazia 
întilnirilor româno-americane la ni
vel înalt. S-a exprimat, totodată, ho
tărîrea comună de a continua și în 
viitor amplificarea pe multiple pla
nuri a acestor raporturi, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

La deschiderea lucrărilor 
cipat Maria Groza, adjunct 

-trului afacerilor externe, 
universitari și cercetători
niul istoriei, relațiilor internaționale, 
științelor economice și juridice, zia
riști. ,

In prima zi au prezentat comuni
cări : John Gaddis, Universitatea 
Ohio (despre politica americană 
postbelică) ; Ion Stanciu, Institutul 
de istorie „Nicolae Iorga" (începutu
rile relațiilor diplomatice româno- 
americane) ; Dan Grigorescu. Uni
versitatea București (imaginea cul
turii americane in România) ; Carl
ton Jackson, Universitatea Western 
Kentucky (evoluția instituțiilor ame
ricane) : Aurel Ghibutiu. Institutul 
de economie mondială (relațiile eco
nomice româno-americane) : Edmund 
Stillman. „Hudson Research Europe 
International" (comerțul Est-Vest și

Președintele părții argentiniene !n 
Comisia mixtă româno-argentiniană 
pentru comerț și cooperare economică 
a fost primiț, miercuri, de Alexandru 
Mărgăritescu. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
ționale. Cu acest prilej au fost dis
cutate aspecte privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a cooperă
rii economice dintre cele două țări.

au parti
al minis- 
profesori 

în dome-

In cursul aceleiași zile, delegația 
argentiniană a avut convorbiri la Mi
nisterul Afacerilor Externe cu Maria 
Groza, adjunct al ministrului, cu pri
vire la extinderea relațiilor pe multi
ple planuri dintre România Și Argen
tina.

A fost prezent ambasadorul Argen
tinei la București

★
Ambasada Republicii 

hoslovace la București 
miercuri, o conferință 
prilejul împlinirii a 60 
înființarea Oficiului de 
slovac CEDOK.

★
Miercuri a avut loc in 

masă rotundă cu tema 
genetică în medicină — 
și limite", organizată de_ 
Republicii Socialiste 
Academia de științe medicale.

în cadrul dezbaterilor, care au 
fost conduse de acad. Ștefan Milcu 
și prof. univ. dr. Nicolae Cajal, au 
fost abordate probleme de stringen
tă actualitate. în lumina celor mai 
recente cercetări românești și străi
ne, în domeniul studiilor genetice, al 
posibilităților de optimizare 
știință a randamentului 
oamenilor, de prelungire 
medii de viață.

Au participat oameni 
cadre didactice, alți specialiști.

(Agerpres)

Socialiste Ce- 
a organizat, 

de presă cu 
de ani de la 
turism ceho-

Capitală o 
„Inginerie 
posibilități 
Academia 

România și

prin 
și sănătății 

a duratei
de știlntă.

a sporit de la 2 600 lei la 3 500 lei 
in medie pe lună.

— E cu aproape 
mai mare decît în 
firește. Cum ați 
performanță ?

— Nu-i deloc o 
doar nu numai eu am 
de un asemenea spor. O explicație 
insă, dacă vă interesează, există...

— Sigur că ne interesează...
— Aș putea aminti de principiul 

socialist al retribuției după canti
tatea și calitatea muncii prestate, 
care nu e ceva abstract, ci însăși 
viața noastră de zi cu zi. Dar mai 
e ceva : randamentul. Cum să rîv- 
nești la un ciștig mai mare dacă 
nu produci mai mult 7 In cazul 
meu, ca și al altor tovarăși de 
muncă, lucrurile sînt cit se poate 
de limpezi. In urmă cu cinci ani, 
executam lucrări de categoria 4—5, 
iar astăzi realizez lucrări de cate
goria a Vl-a, mult mai complexe. 
Și asta pentru că nu pot aștepta 
să treacă o zi fără să deprind ceva 
nou într-ale meseriei. Aceasta m-a 
determinat, de fapt, să urmez și 
școala serală de maiștri.

— Toți din secție gîndesc și pro
cedează la fel ?

— N-aș vrea să fiu considerat ca 
lipsit de modestie, dar trebuie să 
recunosc că nu. Știți, unii nu se 
prea preocupă de îmbunătățirea 
neîntreruptă a pregătirii lor profe
sionale și asta se răsfrînge, nu poa
te să nu se răsfrîngă. și pe planul 
productivității, al eficienței. E bine 
să ne fie limpede tuturor că un trai 
mai bun nu se poate dobîndi bătînd 
din palme, ci numai prin ridicarea 
calificării și competenței, spre a 
face față tot mai bine cerințelor de 
eficientă puse de tot mai marea 
complexitate a tehnicii cu care 
partidul a înzestrat, în ultimii ani, 
economia națională...

— Atunci cînd ne gîndim la cali
tatea vieții și deci și la bunurile 
de consum pe care ni le poate pune 
la dispoziție societatea, trebuie să 
ne gîndim firesc și la ceea ce con
stituie sursa acestor bunuri, și anu
me calitatea și cantitatea muncii 
noastre — e de părere Marin Ber- 
becea, maistru principal în secția

cincizeci la sută 
1975. Nu-i puțin, 
izbutit această
performanță, că 

beneficiat

de montaj a întreprinderii „Tehno- 
metal" din București, președintele 
comitetului sindical. Să ne gîndim 
câ la lucrul cel mai firesc la re
zervele de producție, de pro
ductivitate, de bună gospodărire 
și economii, rezerve care se găsesc 
încă din belșug peste tot.

— Chiar și... la dumneavoastră î
— Noi de ce am fi scutiți ? Avem, 

sigur că avem asemenea rezerve. 
N-o să-mi cereți acum, firește, o 
analiză foarte exactă. Oricum, vă 
pot vorbi despre citeva domenii

Asta a însemnat mult pentru bună
starea familiei mele. Și. drept să vă 
spun, m-am gîndit că acești 700 lei 
nu sint de colea și nu-s luați din 
drum și că sînt datoare să muncesc 
mai bine ca să-i merit. Și. pentru 
că așa au gîndit și colegele mele 
din atelier, ne-am pus pe treabă 
și-am învățat să facem cîte zece 
operații tehnologice în loc de una. 
Așa că acum putem să facem față 
rapid la orice schimbare de sorti
mente. Ceea ce înseamnă ceva, dacă 
ne gîndim că întreprinderea noas-

De munca noastră depinde 
creșterea bunăstării noastre

concrete. De exemplu, folosirea, la 
capacitatea lor, a utilajelor. Mașini 
perfecționate, gîndite și fabricate 
pentru un randament mare, nu dau 
la noi încă tot ce pot să dea, nu 
întorc, prin producția lor, valoarea 
pe care a investit-o statul în ele.

— Nu-i o noutate...
— Nu-i deloc o noutate. Și noi, ca 

și alții, mereu vorbim despre aces
te lucruri, dar facem oare destul 
ca să nu mai avem motiv să vorbim 
despre ele ? Că se poate face ceva, 
asta e cert. Iată, ne-am concentrat, 
la un moment dat, atenția asupra 
debitării corespunzătoare a mate
rialelor. S-a ivit ideea debitării pe 
familii de piese. Și a ieșit de aici 
o mare economie de metale. Dacă 
toți am gîndi și am proceda așa, 
am produce, intr-adevăr, pe mă
sura a ceea ce primim de la so
cietate, am avea de unde să um
plem sacul pentru un consum așa 
cum ni-1 dorim.

Ne-a vorbit în termeni asemănă
tori și Fima Frimoiu, muncitoare în 
secția a IlI-a a întreprinderii de 
confecții din Craiova :

— Știți că eu am primit în cinci
nalul ăsta 700 de lei în plus la re
tribuție, prin cele două majorări.

tră asimilează anual In fabricație 
cam 2 000 de produse noi.

Necesitatea de a ridica nivelul în
tregii noastre activități la mult mai 
înalte cote de eficiență în orice 
domeniu, înfringînd inerții și como
dități. inovînd și întronînd spiritul 
unei riguroase discipline in toate, 
trebuie înțeleasă nu ca dorință pla
tonică de mai bine, ci — așa cum 
este — o legitate absolută a dez
voltării. în fond, a existenței noas
tre. Productivitatea, economicitatea, 
chiverniseala materiilor prime și a 
energiei, înalta calitate a produse
lor și deci competitivitatea lor nu

sînt termeni abstracti pentru uzul 
ședințelor, ci condiții directe ale ob
ținerii, în cantitățile necesare, a bu
nurilor materiale, a resurselor pen
tru asigurarea bunăstării.

Pe economistul Stere Stătică. con- 
tabil-șef al cunoscutei întreprin
deri bucureștene „Aversa", l-am 
găsit în toiul analizelor pregătitoa
re pentru bilanțul sfirșitului de an 
și cincinal.

— La noi, la, „Aversa", s-a dat, 
pină in prezent o producție globală 
de aproape o jumătate de miliard 
de lei in plus fată de cincinal. în 
condițiile cînd planul producției nete 
a fost îndeplinit an de an... Creș
terea producției are ca unul dintre 
izvoarele fundamentale sporirea 
productivității muncii fiecăruia : de 
la 292 000 lei. in 1976, 
anul acesta la 375 000 Iei 
vitate pe fiecare membru 
tivului...

— Cum se reflectă acest 
lectiv și individual în i 
personale ?

— Iată o cifră semnificativă : 28 
la sută. Cu atît a crescut, in medie, 
retribuția, la unele categorii, cîști- 
gul cunoscînd sporuri și mai sub
stanțiale, Bunăoară, un muncitor 
de înaltă calificare din sectorul 
prelucrător, care în urmă cu cîtiva 
ani cîștiga, cu acord cu tot. in jur 
de 4 000, acum ajunge în mod cu
rent la aproape 6 000 lei lunar. Si 
nu e vorba numai de cîștigurile ma
teriale... In acești ani, mai mult 
decît oricînd. prin lărgirea și 
aprofundarea democrației muncito
rești, s-a accentuat sentimentul că 
omul muncii e cel care dă sens și 
împlinire muncii omului 1

s-a ajuns 
nroducti- 
al colec-

t efort co- 
cîștigurile

• Dublu delict : SALA MARE A 
PALATULUI - 17,15; 20.
• La răscrucea marilor furtuni : 
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, GRI VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Mica romanță : SCALA — 9,30; 
12; 14,30; 17,30; 20, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
A In zodia scorpionului (săptămî- 
na filmului italian) : STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Fiul cel mare : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Vtnătoarea de vulpi : FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Veronica se întoarce — 9,15; 
11; 12,45, Siberiada — 14,30; 18,15 : 
DOINA.
A In căutarea lui Jupiter : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,30;
20,15, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,13, MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Ancheta : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
A Strada Hanovra : FLAMURA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
A încă o dată la Veneția : EFO
RIE — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45. 
A Labirintul : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A Libera, dragostea mea : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FLOREASCA — 9; 11; 13;
15,30; 17,45; 20.
A Porțile dimineții : BUZEȘTI — 
15,30; 17,30; 19,30, ARTA — 9; 11,15; 
13,37; 15,45; 18; 20.
A Vizită la domiciliu : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A O lacrimă de fată : LIRA — 16; 
18; 20.
A Divina Ema : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
A Șaua de argint : FERENTARI
— 10,30; 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA
— 16; 18; 20.
A Lumina palidă a durerii : CO- 
TROCENI — 15; 17,15; 19,30.
A Scurt popas ; VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
A Căldura : VOLGA — 8; 11,13;
13,30; 16; 18,15; 20.
t> Roiul : BUCUREȘTI — 9,30; 12; 
14,30; 17,15; 19,15, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,30; 14; 17;
19,30.
o ...Am fost șaisprezece : PACEA
— )5,30; 17,30; 19,30.
A Cuscrii : TOMIS — 8; 11,15;
13,37; 15,45; 18; 20.
0 Bureblsta : FLACARA — 9,30;
12,30; 15,30; 18,30.
A Moscova nu crede In lacrimi t 
POPULAR — 15,30; 18,30.
A Cursa furtunoasă : COSMOS — 
15; 17,15; 19,30.
n De moartea mea s-o acuzați pe 
Klava K : PROGRESUL — 16;
18; 20.
A Pierdut și regăsit : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre

...La interferență de ani și cincinale, reflecțiile împărtășite de in
terlocutorii noștri pe parcursul prezentei anchete — ginduri pătrunse 
de adincă chibzuință și răspundere civică, izvorite din experiența unor 
buni gospodari și dintr-un matur simț cetățenesc — se constituie intr-o 
edificatoare argumentație. Pe asemenea idei se sprijină convingerea 
de nestrămutat a poporului nostru că, în orînduirea noastră socialistă, 
„cheile" bunăstării se află in propriile sale mîini, că de el și numai 
de el a depins faptul că astăzi trăiește mai bine decît ieri — cincina
lul 1976—1980 a fost perioada celei mai substanțiale creșteri a venitu
rilor populației din întreaga istorie a construcției socialiste — după cum 
de el. de cantitatea și calitatea muncii sale, de strădania sa însufle
țită pentru sporirea continuă a avuției naționale depinde în continuare 
ridicarea necontenită a bunăstării sale materiale și spirituale.

© LABORATORUL 
DIN TUB. De o sută de ori 
mai repede în comparație cu 
metodele tradiționale poate fi 
apreciată productivitatea stratu
rilor petrolifere cu ajutorul noii 
metode de verificare directă a 
sondelor, elaborată în Uniunea 
Sovietică. Aparate speciale 
coborite cu un cablu în sondă, 
trimit Ia suprafață, în citeva mi
nute, informațiile necesare des
pre straturile străbătute 
insta'atia de forai. Paralel, 
ginerii 
rezolve, 
practica 
blemă : 
proprietățile hidrodinamice ale 
rocilor, de exemplu permeabili
tatea lor sau presiunea stratului, 
parametri necesari pentru apre-

de 
in
să 
in

sovietici au reușit 
pentru prima oară 
mondială, si o altă oro- 
să determine nemiilocit

cierea rezervelor de petrol și 
gaze. Astfel poate fi stabilită, 
încă din faza exploratorie. stra
tegia optimă de exploatare a 
unui zăcămînt nou. Un întreg 
laborator-robot de cercetare este 
amplasat într-un tub subțire de 
oțel. El trimite la suprafață 
semnale ce se înregistrează au
tomat, geologilor revenindu-le 
doar sarcina de a le descifra 
pentru a obține informații pre
cise despre rocile străbătute de 
sondă.

• IMUNITATE EREDI
TARĂ. Se știe că sistemul imu- 
nologic apără organismul împo
triva tuturor agentilor patogeni 
— virusuri, bacterii sau macro
molecule străine. Aceștia sînt 
„identificați" si combătut! prin

producerea de anticorpi, mole
cule proteice cu structură spe
cifică, care blochează acțiunea 
„intrușilor". Sistemul imunologic 
dispune de aproape un mi
lion de anticorpi de structuri 
diferite. Or. tocmai această 
mare diversitate ii intriga ne 
oamenii de știintă: de unde 
provin informațiile, „planurile 
de construcție" pentru această 
multitudine de anticorpi ? Răs
punsul Ia această întrebare au 
reușit să-1 dea cercetătorii in
stitutului „Max Planck" de me
dicină exuerimentală din GOtin- 
gen (R.F.G.). Ei consideră că 
informațiile pentru fiecare mo
leculă de anticoro sint fixate 
genetic, deci înmagazinate in 
materialul ereditar, și nu trebuie 
dobindite, in caz de nevoie, de 
sistemul imunologic.

DE PRETUTINDENI
• DATE NOI DESPRE 

ORIGINEA MĂRILOR. 
Numai un milion de ani, adică 
un răstimp foarte scurt din 
punct de vedere al istoriei geo
logice a planetei noastre, au fost 
necesari pentru formarea ..cu
pei" in care se află Marea Nea
gră. După cum consideră geo
logii sovietici, cupele actualelor 
mări interioare s-au format pe 
foste platforme ale Terrei in ale 
căror straturi inferioare a pă
truns magma. Datorită acestui 
fenomen, masele scoarței au 
căpătat o mare densitate si au 
început să coboare, cupa forma
tă astfel umplindu-se repede cu

apă. De pildă, partea sudică a 
Mării Casnice s-a scufundat cu 
10—15 kilometri în ultimele pa
tru milioane de ani. Trebuie 
menționat că o coborîre consi
derabilă a uscatului s-a produs 
în ultima mie de ani.

• EXCAVATOR GI
GANT. La o întreprindere ja
poneză a fost terminată monta
rea celui mai mare excavator 
din lume. Greutatea acestui 
uriaș utilaj, acționat de două 
motoare diesel de cîte 400 CP, 
este de 157 de tone. Cupa sa 
poate excava de fiecare dată 8,4 
mc de pămînt. înălțimea de ri
dicare este de 10,4 metri, ceea 
ce face posibil ca și cele mai 
înalte mașini de transport să 
încapă sub brațul său.

• FILME VECHI... ÎN
TINERITE. In cadrul serviciu
lui tehnic al studioului cinema
tografic „DEFA" din R.D.G. a 
fost realizată o mașină specială 
de copiat filme. Cu ajutorul ei 
se pot trage copii de o calitate 
excelentă după pelicule 
cu perforația deteriorată, 
după pelicule care, din 
îndelungatei depozitări, 
redus dimensiunea.

computere. Acestea vor elibera 
pe loc bilete, vor calcula even
tualele suplimente sau reduceri 
de tarif, făcînd, totodată, si re
zervările la trenurile dorite.

vechi, 
ca și 
cauza 
și-au

© CASE DE BILETE
AUTOMATE. In curind, tn 
Franța.
funcționar 
bilete din 
agenții de 
automate

locul tradiționalului 
de Ia ghișeele de 
principalele gări si 

voiaj va fi luat de 
Înzestrate cu micro-

• VINĂTOARE DE E- 
LANI. După cum se știe, prin
cipala ocupație a laponilor din 
regiunea de nord a Peninsulei 
Scandinave o constituie creș
terea și vînarea elanilor. care 
reprezintă o importantă sursă 
de venituri. în Norvegia, arată 
presa din Oslo, sezonul vînătorii 
de elani pe 1980 va fi cel mai 
rodnic din ultimul secol : pentru 
prima dată, numărul animalelor 
vinate a depășit 20 000. Ele au 
furnizat 3 000 tone de came, in 
valoare de 75 milioane coroane 
norvegiene.

A Teatrul Național (sala mică) : 
Hagl Tudose — 19,30; (sala Ate
lier) : Elegie — 19
A Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab. So
list : Daniel Grosgurln (Elveția) — 
19,30.
A Radioteleviziunea română (str 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor ; Liviu lonescu. Solist : Ivan 
Moravec (R. S. Cehoslovacă) — 
19,30.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei) ; cum se nu
meau cei patru Beatles 7 — 19,30. 
A Teatrul Mic : Evul mediu Intim- 
plător — 19,30.
o Teatrul Foarte Mic : Premiera 
— 20.
A Teatrul de comedie (la clubul 
I.S.B. Berzei) : Risete în labirint 
— 16.

A Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Corioian — 19,30; (sala
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
A «Teatrul Giulești (sala Majes
tic)": Povestea unei iubiri — 19,30. 
A Teatrul evreiesc de stat : Scurt 
circuit la creier — 18,30.
A Teatru) satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Veselie Ia Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19,30.
A Teatrul „Ion Vasllescu" : Pa
radis de ocazie — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Așa se cintă pe la noi
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine 4 
se teme de crocodil 7 — 10 ; Și cu 
Daniela, zece I — 17.
A Teatrul „Țăndărică" : Ano
timpurile mlnzului — 17; (sala din 
str. Doamnei 1) : Nocturn — Fru
moasele pasiuni electrice — 20,15.
A Circul București : Spectacolul 
Circului mare din Budapesta — 
19,30.
A Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Undeva, o lumină — 19,30.
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REUNIUNEA DE LA MADRID

ASIGURAREA CONTINUITĂȚII CONFERINȚEI 
GENERAL-EUROPENE

-factor important al edificării securității 
și cooperării pe continentul nostru

• Intervenția reprezentantului român • înalte aprecieri față 
de poziția constructivă a țării noastre

MADRID 10 — Trimisul Agerpres, 
Nicolae Chilie, transmite : Asigura
rea continuității procesului C.S.C.E. 
rămîne, așa cum rezultă din luările 
de cuvînt ale majorității covîrșitoa- 
re a reprezentanților statelor partici
pante, unul din obiectivele majore, 
esențiale ale reuniunii de lă Madrid, 
de care depind transpunerea în via
ță a prevederilor Actului final, îna
intarea pe calea promovării destin
derii, a edificării securității si a dez
voltării cooperării în Europa.

Luînd cuvintul, reprezentantul ro
mân, ambasadorul Ion Datcu, a pre
zentat poziția țării noastre, potri
vit căreia continuitatea procesului 
C.S.C.E. trebuie să se realizeze pe 
calea convocării periodice, la inter
vale de 2—3 ani, a 45nor noi reuniuni 
de tip Belgrad și Madrid, a organi
zării unei noi conferințe general-eu- 
ropene la nivel înalt, a ținerii unor 
întilniri de experți pentru examina
rea unor probleme specifice de inte
res major stipulate în Actul final, a 
creării unui organism permanent 
care să permită realizarea de contac
te și consultări în răstimpul dintre 
reuniunile principale.

Ca o expresie a atașamentului ferm 
și sincer al României la obiectivul 
făuririi unei Europe a colaborării, 
înțelegerii și păcii — a declarat vor
bitorul — țara noastră, prin glasul 
celui mai autorizat reprezentant al ei, 
președintele Nicolae Ceausescu, a 
prezentat propunerea de a găzdui 
viitoarea reuniune a C.S.C.E. la 
București, propunere care a fost di
fuzată ca prim document oficial al 
actualei reuniuni.

Un mare număr de reprezentanți, 
Intre care cei ai Spaniei. Franței, Iu
goslaviei, Finlandei. Maltei, Ungariei, 
San Marino, Portugaliei. Angliei, 
U.R.S.S. și S.U.A., au prezentat, de 
asemenea, pozițiile statelor lor în 
problema continuității C.S.C.E.

Reprezentantul Franței s-a decla
rat in favoarea asigurării continuită
ții conferinței general-europene pe 
asemenea căi cum sînt organizarea 
unor noi reuniuni de genul celei de 
la Madrid, prin convocarea unor în- 
tilniri de experți. inclusiv a unor 
forumuri și simpozioane consacrate 
diferitelor teme de colaborare prevă

zute- în Actul final, precum și prin 
organizarea unei conferințe speciale 
consacrate problemelor dezarmării in 
Europa.

Reprezentanții Portugaliei. Spaniei 
și San Marino au insistat asupra ne
cesității stabilirii unui sistem clar- și 
cuprinzător de întilniri și reuniuni 
care să asigure dialogul dintre sta
tele participante în vederea realizării 
principiilor și obiectivelor din docu
mentul semnat la Helsinki.

Reprezentantul Iugoslaviei a sub
liniat interesul țării sale față de con
tinuarea procesului C.S.C.E., arătînd 
că actuala reuniune trebuie în mod 
necesar să stabilească data și locul 
viitoarei reuniuni similare. Referin- 
du-se la ideea convocării unei noi 
conferințe pentru securitate și coo
perare în Europa la nivel înalt, re
prezentantul Iugoslaviei a evocat 
faptul că această problemă și-a gă
sit un loc important în convorbirile 
și documentele comune semnate cu 
prilejul recentei vizite oficiale în 
R.S.F. Iugoslavia a președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Delegatul 
iugoslav a salutat propunerea Româ
niei de a găzdui viitoarea reuniune 
general-europeană la București, ară- 
tind că țara sa acordă sprijinul ei 
acestei inițiative, pe care o apre
ciază ca pe o nouă expresie eloc
ventă a atașamentului profund al 
României la cauza cooperării, secu
rității și păcii în Europa și în în
treaga lume.

Reprezentantul Finlandei a avut 
cuvinte de apreciere față de poziția 
„de înaltă responsabilitate și de 
seriozitate a României în problema 
asigurării continuității procesului 
C.S.C.E. și a organizării de noi reu
niuni general-europene". El a arătat 
că. în concepția Finlandei, asigu
rarea continuității reprezintă un as
pect vital, esențial al procesului con
ferinței general-europene. De aseme
nea. vorbitorul s-a declarat in fa
voarea organizării unei noi confe
rințe general-europene la nivel înalt, 
a continuării activității grupurilor de 
experți și a adoptării la actuala reu
niune a unei hotărîri în problema 
locului și datei următoarei reuniuni 
general-europene.

O cerința stringentă: creșterea încrederii 
și dezangajarea militară pe continent
MADRID 10 (Agerpres). — în 

grupul de lucru nr. 1 al reu
niunii general-europene, însărcinat 
cu examinarea aspectelor militare 
ale securității pe continentul nostru, 
dezbaterile s-au concentrat în ulti
mele ședințe asupra măsurilor de 
creștere a încrederii, precum și asu
pra necesității unor măsuri efective 
de dezangajare militară și de dezar
mare, care să conducă la diminuarea 
actualei încordări militare din Eu
ropa.

Prezentînd modul în care țara 
noastră abordează problemele legate 
de organizarea conferinței europene 
de dezarmare, reprezentantul tării 
noastre, ambasadorul Constantin 
Ene, a arătat că, în opinia Româ
niei, este necesar ca aceasta să fie 
concepută și convocată ca parte in
tegrantă, esențială a procesului de 
edificare a securității inițiat de 
C.S.C.E. și, totodată, să fie orientată 
spre o acțiune concretă, avînd obiec
tivul final prevăzut de documentul 
semnat la Helsinki, și anume dezar
marea generală.

Conferința europeană de dezanga

jare militară și dezarmare — a subli-* 
niat vorbitorul — va trebui să se in
tegreze de o manieră organică și in
stituțională urmărilor C.S.C.E. Sar
cina sa centrală va trebui să o in
stituie angajarea unui proces efec
tiv de negociere și adoptare a unor 
măsuri concrete consacrate întăririi 
încrederii, dezangajării militare și 
dezarmării. într-o primă etapă, aces- 

, tea s-ar putea concentra asupra în
tăririi încrederii pe plan militar. în 
a doua etapă, conferința va trebui 
să se orienteze treptat spre adopta
rea de măsuri efective de dezarma
re. în primul rind de dezarmare nu
cleară. în acest mod, a declarat vor
bitorul, conferința preconizată va 
trebui să urmărească cu hotărîre 
realizarea unui echilibru al forțelor 
armate și armamentelor nu pe calea 
creșterii nestăvilite a armamentelor 
și efectivelor militare, ci, dimpotri
vă. pe baza unui nivel cît mai redus 
al acestora. Măsurile ce urmează a 
fi negociate și adoptate trebuie să 
asigure securitatea egală a tuturor 
statelor, să stimuleze încrederea și 
stabilitatea generală.

Președintele Nigeriei l-a primit pe viceprim-ministrul 
guvernului român

LAGOS 10 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Federale Nigeria, 
Alhaji Shehu Shagari, l-a primit pe 
Cornel Burtică, viceprim-ministru. 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
președintelui Nigeriei un cald salut, 
împreună cu urări de sănătate și' fe
ricire personală, iar poporului nige
rian urări de pace și prosperitate. Cu 
ocazia primirii a fost înmînat pre
ședintelui nigerian un mesaj din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru urările ce i-au 
fost adresate și pentru mesaj, pre
ședintele Alhaji Shehu Shagari a ru
gat să fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de respect și recunoștință, împreună 
cu urări de sănătate și noi succese în 
activitatea sa, iar poporului român 
urări de progres și prosperitate.

Au fost discutate posibilitățile de 
dezvoltare, în continuare, a schimbu
rilor economice și cooperării econo

mice dintre cele două țări, în spiri
tul înțelegerilor la nivel înalt. De a- 
semenea au fost discutate unele pro
bleme actuale ale situației internațio
nale. De ambele părți a fost expri
mată dorința de intensificare a re
lațiilor economice pe multiple pla
nuri, precum și a conlucrării pe plan 
internațional.

La primire, au fost de față Adenike 
Ebun Oyagbola, ministrul federal al 
planificării naționale, Gheorghe La
zar, adjunct al ministrului economiei 
forestiere și materialelor de construc
ții, și Octavian Cărare, ambasadorul 
României la Lagos.

★
în timpul vizitei în Nigeria, tova

rășul Cornel Burtică a avut întilniri 
cu miniștrii federali ai planificării, 
afacerilor externe, agriculturii, indus
triilor, precum și cu reprezentanți ai 
companiilor industriale și comerciale 
nigeriene. Au fost examinate posibi
litățile de lărgire a schimburilor co
merciale și cooperării economice în 
diverse domenii de interes reciproc.

DELHI

Semnarea Declarației 
comune sovieto-indiene

DELHI 10 (Agerpres). — Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și Indira 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
au semnat, la Delhi, Declarația co
mună sovieto-indiană Și un acord pri
vind colaborarea economică și tehni
că. A avut loc, de asemenea, semna
rea altor acorduri de colaborare so
vieto-indiene.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

Excelenței Sale colonel SAYE ZERBO
Președintele Comitetului Militar de Redresare pentru Progresul Național 

al Republicii Volta Superioară
OUAGADOUGOU

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Volta Superioară, vă adresez 
felicitări și oele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea poporului 
voltez.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare dintre 
țările noastre vor continua să se dezvolte, spre binele popoarelor român 
și voltez, al cauzei păcii și ințelegerii internaționale.

„Sumele destinate înarmărilor să fie consacrate 
programelor de dezvoltare11

MADRID 10 (Agerpres). — în ora
șul spaniol Malaga s-au încheiat lu
crările unui simpozion internațional 
avînd ca temă „Pacea și securitatea 
în Mediterana", la care au participat 
reprezentanți ai partidelor comuniste, 
socialiste și ai altor partide progre
siste din 15 țări mediteraneene. în 
documentul' adoptat la sfîrșitul reu
niunii — informează agențiile E.F.E. 
și Taniug — se cere încetarea cursei 
înarmărilor în regiunea mediteranea
nă, ca o condiție prealabilă pentru 
realizarea destinderii în această zonă. 
Exprimîndu-și convingerea că „între 
dezarmare și dezvoltare există un 
raport strîns de interdependență", 
participant» — se arată în document 
— au subliniat necesitatea ca „su
mele imense destinate în prezent 
cursei înarmărilor să fie consacrate

Conferința Pugwash ;Amplasarea de noi rachete în Europa sporește riscurile unui conflict atomic
GENEVA 10 (Agerpres). — Partici

pant» la un seminar organizat la Ge
neva de Conferința Pugwash au 
cerut reducerea substanțială a ar
melor nucleare aflate pe teritoriul 
Europei, declarînd că noile rachete 
nucleare cu rază medie de. acțiune 
sporesc pericolele unui război atomic 
— informează agenția Reuter. Ei 
s-au pronunțat pentru reluarea, la o 
dată apropiată, a negocierilor dintre 
S.U.A. și U.R.S.S. privind limitarea 
înarmărilor strategice, apreciind că 
printre măsurile care ar facilita ne
gocierile se numără înghețarea la 
nivelul actual a numărului rachete
lor nucleare.

r

pe viitor programelor de dezvoltare 
in favoarea țărilor și a regiunilor mai 
puțin privilegiate din Mediterana". 
S-a arătat, totodată, că Mediterana 
trebuie’ să devină o mare a păcii, 
lipsită de baze militare străine.

0RIENTUMVIIR0CW
Protest împotriva expulzării 
celor doi primari palestinieni 

din Cisiordania
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— Președihtele Comitetului Națiuni
lor Unite pentru drepturile inalie
nabile ale poporului palestinian. 
Falilou Kane, a adresat secretarului 
general al O.N.U. o scrisoare în care 
condamnă hotărîrea guvernului israe- 
lian de a-i expulza pe primarii 
palestinieni ai orașelor Hebron si 
Halhoul din Cisiordania.

într-o altă scrisoare adresată lui 
Kurt Waldheim, Falilou Kane a 
protestat împotriva arestării de către 
autoritățile israeliene de ocupație a 
președintelui Universității din Bir 
Zeit, aflată, de asemenea. în Cisior
dania, unde au avut loc. recent, 
demonstrații de protest fată de ares
tările operate în rîndul studenților 
palestinieni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

NU! - RACHETELOR NUCLEARE

La Amsterdam a avut loc recent o puternică demonstrație împotriva 
planurilor N.A.T.O. de a instala noi rachete nucleare in Europa. De
monstranții au oerut, totodată, reducerea cheltuielilor pentru înarmare și 
adoptarea de măsuri hotărîte în direcția întăririi încrederii și securității 

pe continent

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

■

TURNEUL ANSAMBLULUI FOL
CLORIC „BALADA*1. Ansamblul , 
folcloric „Balada" din București a 
efectuat un turneu in Siria la invi- i 
tafia Ministerului Culturii și Orien
tării Naționale din această țară, 
prezentînd spectacole la Tartus, I 
Alep, Raqqa, Deraa și Damasc.

CONVORBIRI ALGERIANO- 
MOZAMBICANE. La Alger au avut 
loc convorbiri intre președintele 
Chadli Bendjedid și Samora Machel. 
președintele Republicii Populare 
Mozambic, care efectuează o vizită 
oficială in Algeria. Au fost exami
nate căile de promovare a relațiilor 
bilaterale de colaborare economică 
și tehnico-științifică și au fost tre
cute in revistă probleme internațio
nale actuale de interes reciproc, o 
atenție deosebită fiind acordată evo
luțiilor de pe continentul african.

ția de vicepreședinte a fost ales 
Fritz Honegger.

LUCRĂRILE PLENAREI C. C. 
AL P. C. DIN SPANIA

MADRID 10 (Agerpres). — La Ma
drid au luat sfîrșit lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din- Spania. în rezolu
ția referitoare la situația politică in
ternă se apreciază că Spania trece 
în prezent printr-o perioadă dificilă, 
caracterizată de activizarea forțelor 
reacționare, care vor să frineze pro
cesul de democratizare a vieții poli- 
tico-sociale. în aceste condiții, se 
spune în document, partidul comu
nist consideră drept sarcina sa pri
mordială mobilizarea maselor popu
lare și forțelor democratice la apă
rarea intereselor poporului spaniol, a 
democrației, contra terorismului și 
șomajului.

PLENARA C. C. AL P. C. 
DIN CANADA.

OTTAWA 10 (Agerpres). — La To
ronto a avut loc o plenară a C.C. al 
P.C. din Canada, în cadrul căreia 
secretarul general al partidului, 
William Kashtan. a prezentat un ra
port. Documentul face o analiză a 
actualei situații economice din Cana
da, pronunțîndu-se pentru adoptarea 
de măsuri vizind apărarea intereselor 
oamenilor muncii, afectate de criza 
economică. în legătură cu situația in
ternațională actuală, raportul subli
niază că în prezent lupta pentru pace 
și destindere a devenit principala 
sarcină a intregii omeniri.

Plenara a hotărit convocarea Con
gresului al XXV-lea al P.C. din Ca
nada în luna februarie 1982.

| PREȘEDINTELE PE ANUL 1981 
AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE 
este Kurt Furgler, care ocupase 

| postul de ministru al justiției.
El a fost desemnat miercuri în 
această funcție de către cele două 

|__ camere ale parlamentului. în func-

COMUNICAT. în comunicatul 
dat publicității la incheierea con
vorbirilor dintre Oskar Fischer, 
ministrul afacerilor externe al 
R.D.G., și Frigyes Puja, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ungare, 
se arată căr părțile au acordat o 
atenție deosebită problemelor dez
voltării 
țări. A 
schimb ,____  _.. .
internațională actuală, fiind exami
nate cu prioritate problemele secu
rității europene. A fost exprimată 
dorința părților ca la reuniunea de 
la Madrid să se ajungă la o înțe
legere privind convocarea unei con
ferințe pentru dezangajare militară 
și dezarmare în Europa.

PREMII. In cadrul unei ceremo
nii care a avut loc la Roma au 
fost inmlnate premiile pe anul 1980 
ale revistei „Teleuropa". Printre 
laureați au figurat și artiștii plas
tici români Kira Cristinel Popescu 
și Ion Grigore.

relațiilor dintre cele două 
avut loc, de asemenea, un 
de păreri privind situația

CERCURILE NEONAZISTE DIN 
MAREA BRITANTE au organizat în 
institutele de învățămînt superior 
din țară mai multe „grupări studen
țești" de extremă dreaptă, a decla
rat Peter Alexander, președintele 
Ligii britanice antinaziste. intr-o 
alocuțiune rostită la Conferința na
țională a organizațiilor studențești. 
Astfel de grupări neonaziste există 
chiar în universități britanice de re
nume, ca Oxford și Cambridge — 
spus el.

a

Evoluții in problema

Împotriva pregătirii unei noi crime rasiste 

a regimului sud-african!
APELUL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U,

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a exprimat guvernului 
sud-african preocuparea sa în legă
tură cu sentințele de condamnare la 
moarte pronunțate împotriva a trei 
membri ai Congresului Național 
African — organizație a populației 
sud-africane care luptă împotriva po
liticii de apartheid a regimului de la 
Pretoria. După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al Națiunilor 
Unite, secretarul general al O.N.U. 
și-a exnrimat speranța că ..guvernul 
sud-african, în conformitate cu ape

lurile anterioare ale Consiliului de 
Securitate, se va abține de la execu
ții pentru acte generate de opoziția 
fată de apartheid".

Cei trei militant! ai Congresului 
Național African — Ncimbiti John
son Lubisi. Petrus Tsepo Mashingo 
și Naptali Manana — au fost con
damnați la moarte, la 26 noiembrie, 
de un tribunal din Pretoria, sub acu
zația de „înaltă trădare" — în reali
tate însă pentru exprimarea opoziției 
fată de politica de apartheid și 
discriminare rasială promovată de 
regimul minoritar sud-african.

Dificultăți în problema aderării 
Greciei la Piața comună

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Reuniunea de la Bruxelles a miniș
trilor agriculturii din cele nouă țări 
membre ale C.E.E. s-a încheiat, 
marți seara, fără a se ajunge la un 
acord cu reprezentanții Greciei în 
problema stabilirii prețurilor produ
selor agricole ale acestei țări după 
aderarea la Piața comună. Delegația 
greacă a solicitat. între altele, pre
țuri garantate pentru unele produse,

cum ar fi vinurile, fructele, legumele 
și uleiul de măsline, menționează 
agenția France Presse. Sursa citată 
relevă, de asemenea, că „cei nouă" 
au refuzat să facă vreo concesie și au 
hotărit crearea unui comitet special 
de experți care să studieze posibili
tățile de realizare a unui acord in 
această problemă pînă la 18 decem
brie. cind se va ține o nouă reuniune 
a miniștrilor agriculturii.

Problema Namibiei, a cărei solu
ționare întirzie de atîția ani datori
tă poziției obstrucționiste a R.S.A., a 
intrat într-o nouă fază ca urmare a 
unei inițiative a secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim. Făcîn- 
du-se ecoul opiniei publice mondiale, 
care condamnă cu vehemență ma
nevrele rasiștilor de la Pretoria și 
cere insistent accelerarea procesului 
menit să deschidă calea spre inde
pendență a sud-vestului african, a- 
cesta a propus ca aplicarea planului 
O.N.U. privind Namibia să înceapă 
în martie 1981 și să se încheie la 
sfîrșitul aceluiași an. Pentru buna 
pregătire a acțiunii respective, in
tre 7—14 ianuarie ar urma să aibă 
loc o reuniune sub auspiciile O.N.U., 
la care vor participa Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) și Republica Sud-Afri- 
cană.

Ideea reluării dezbaterilor pe mar
ginea dosarului Namibiei intr-un 
cadru nou și cu sarcina precisă de a 
facilita găsirea unei soluții a fost 
primită cu un larg interes de opinia 
publică din diferite țări. O serie de 
personalități politice, organizații in
ternaționale și ziare, salutînd iniția
tiva O.N.U., își exprimă speranța că 
ea va marca cu adevărat un punct de 
cotitură in abordarea problemei, în 
sensul că R.S.A. va înceta să sfideze 
aspirațiile legitime ale poporului 
namibian și va recunoaște în sfîrșit 
dreptul său la autodeterminare. „Or
ganizația Unității Africane —~ se 
spune într-o declarație publicată la 
sediul O.U.A. din Addis Abeba — 
sprijină conferința pentru Namibia 
preconizată să aibă loc sub egida Na
țiunilor Unite, in luna ianuarie 1981, 
cu condiția ca aceasta să contribuie 
la aplicarea rezoluțiilor O.N.U. pri
vind reglementarea problemei na- 
mlbiene".

Rezervele exprimate de O.U.A.. ca 
și de unele personalități ale vieții 
politice internaționale sint firești

dacă se are în vedere faptul că ra
siștii de la Pretoria au nesocotit in 
permanență hotăririle Națiunilor 
Unite, împingînd la eșec toate ten
tativele de soluționare a problemei 
namibiene. Adoptat la mijlocul a- 
nului 1978, actualul plan al O.N.U. 
prevede ca etape obligatorii pentru 
pregătirea accesului la independență 
a teritoriului înlocuirea adminis
trației de la Windhoek cu o admi
nistrație interimară asigurată de 
O.N.U. și organizarea de alegeri li
bere sub supravegherea O.N.U. Dar 
traducerea sa în viață, atît de aș
teptată de popoare, n-a avut loc nici 
pină acum, deși se stabilise ca ter- 
men-limită pentru înfăptuirea sa 
data de 15 iunie 1980. Motivul aces
tor tărăgănări și tergiversări îl con
stituie, după cum se știe, atitudinea 
recalcitrantă a autorităților sud-afri
cane, care, bucurîndu-se de sprijinul 
unor puteri occidentale interesate in 
exploatarea marilor bogății ale te
ritoriului, creează fel de fel de ob
stacole la masa tratativelor, împiedi- 
cînd realizarea unei înțelegeri.

Regimul rasist a insistat și insistă 
asupra menținerii celor 20 de baze 
militare sud-africane amplasate pe 
teritoriul Namibiei și a dezarmării 
S.W.A.P.O., refuzînd, totodată, să 
pună capăt măsurilor arbitrare lua
te în decursul anilor pentru a-și per
petua dominația în Namibia. Aceste 
măsuri, adoptate prin încălcarea fla
grantă a rezoluțiilor O.N.U. și neso
cotirea voinței populației autohtone, 
au avut ca rezultat instalarea unei 
administrații-marionetă la Windhoek, 
sporirea numărului forțelor sud-afri
cane de ocupație la 60 000 și inten
sificarea represiunilor împotriva 
populației care sprijină S.W.A.P.O.

Pe aceeași linie, deși inițial și-au 
dat acordul pentru a participa la 
lucrările proiectatei conferințe din 
luna ianuarie, ulterior, autorită
țile sud-africane au făcut cunos
cut. printr-o declarație a minis
trului de externe, Roelof Botha, că

Namibiei
vor ceda locul așa-numitului „gu
vern" local din Namibia, organ ma
rionetă ale cărui „decizii" necesită 
aprobarea expresă a regimului de la 
Pretoria. Această nouă sfidare a opi
niei publice internaționale a pro
vocat, cum era și de așteptat, o vie 
indignare din partea reprezentanți
lor legitimi ai poporului namibian. 
Intr-un interviu acordat agenției 
France Presse, Riundya Kaakunga, 
secretar administrativ adjunct al 
S.W.A.P.O., a precizat că organizația 
sa este gata să participe la o astfel 
de reuniune, numai dacă reprezen
tanții partidelor marionetă din Na
mibia nu vor participa ca entitate 
separată — dat fiind faptul că ei nu 
au nici o legătură cu aspirațiile au
tentice ale populației — ci vor fi 
incluși în delegația sud-africană.

Pe fondul acestor controverse le
gate de modul de desfășurare a con
ferinței din luna viitoare și în do
rința de a nu ofertyR.S.A. vreun pre
text pentru a tergiversa din nou con
vorbirile, grupul țărilor africane la 
O.N.U. a cerut aminarea pe termen 
nedefinit a dezbaterilor în problema 
Namibiei programate să înceapă la 
26 ianuarie, aminare care a și fost 
hotărîtă de Adunarea Generală — 
pentru a se da posibilitate ca, între 
timp, problemele încă în suspensie 
să-și poată afla rezolvarea și reu
niunea programată la începutul anu
lui viitor să poată avea loc.

Animat de sentimente de sinceră 
prietenie față de poporul Namibiei, a 
cărui luptă curajoasă pentru inde
pendență o sprijină cu toată hotă
rîrea, poporul român urmărește cu 
interes noile evoluții în problema 
namibiană, exprimindu-și convinge
rea că nici un tel de manevre și 
subterfugii ale adepților rînduielilor 
apartheidului nu vor putea împiedi
ca victoria cauzei libertății pe pă- 
mîntul atît de încercat al Africii de 
Sud-Vest.

Nicolae N. LUPU

Poporul Voltei Superioare ani
versează Ia 11 decembrie împlinirea 
a 22 de ani de la proclamarea re
publicii.

Stat situat în inima Africii occi
dentale. Republica Volta Superi
oară a pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, avind de înfruntat 
numeroase greutăți datorate moș
tenirii coloniale. în același timp, se 
știe că in ultimii ani Sahelul. re
giune in care se află Volta Superi
oară, a fost bîntuit mereu de 
secetă, ceea ce a creat mari pro
bleme sectorului agricol, ce cuprin
de 90 la sută din populația tării. 
Din această cauză, principala aten
ție a proiectelor de dezvoltare eco
nomică a fost și este îndreptată 
asupra agriculturii. Programul de 
valorificare a pămînturilor din va
lea fluviului Volta, eșalonat pînă în 
anul 1982, prevede construirea de 
noi baraje menite să ducă la ex
tinderea rețelei de irigații, dezvol
tarea sectorului zootehnic și reîm-

pădurirea unor întinse zone deșer- 
tificate. Totodată, se manifestă pre
ocupare pentru diversificarea eco
nomiei naționale. Așa cum rezultă 
din'declarațiile făcute de noile auto
rități instalate la 25 noiembrie a.c„ 
eforturile pentru dezvoltare econo
mică vor fi intensificate in perioada 
următoare, avîndu-se în vedere că 
Volta Superioară dispune de apre
ciabile bogății ale subsolului (cu
pru, bauxită, nichel, fosfați, man- 
gan).

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, tara noastră întreține 
relații de prietenie si colaborare cți 
Republica Volta Superioară. Acor
durile și înțelegerile convenite în 
ultimii ani au creat un cadru pro
pice extinderii conlucrării româno- 
volteze, în interesul ambelor țări și 
popoare, al păcii și înțelegerii V 
ternationale.

MOSCOVA

Conferința unională a Asociației 
de prietenie sovieto-română

MOSCOVA 10 — Trimisul Ager
pres. I. Dumitrașcu, transmite : La 
10 decembrie a avut loc la 
prieteniei" din Moscova 
V-a Conferință unională a Asocia
ției de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.). în prezidiul conferinței 
s-au aflat V. I. Konotop. membru al 
C.C. al P.C.U.S., președintele con
ducerii centrale a A.P.S.R., S. P. 
Burenkov, prim-adjunct al ministru
lui sănătății, A. T. Lavrentiev, mi
nistru adjunct al industriei ușoare, 
vicepreședinți și membri ai condu
cerii centrale și ai filialelor republi
cane ale A.P.S.R. în prezidiu au luat 
loc, de asemenea. Cornel Oncscu, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-vice- 
președinte 
problemele 
președintele 
A.R.L.U.S., 
A.R.L.U.S.,

„Casa 
cea de-a

al Comitetului 
consiliilor 
Consiliului general al 

conducătorul ' _ f
. invitată să participe la 

conferință. Traian Dudas, ambasado
rul României in U.R.S.S.

In raportul de activitate a asocia
ției pe ultimii cinci ani. prezentat 
de V. I. Konotop. s-a subliniat că 
prietenia și colaborarea sovieto- 
română pe diverse planuri au tradi
ții bogate. Raportorul a arătat că 
poporul sovietic salută realizările ob
ținute de poporul român in trans
punerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al Nil-lea al P.C.R. de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Referindu-se la linia ascendentă a 
dezvoltării 
vorbitorul 
ele se vor 
tinuare in 
două țări.

Vorbitorul a evocat conlucrarea

pentru 
populare.
delegației

relațiilor sovieto-române. 
a exprimat încrederea că 
întări si dezvolta în con- 
interesul popoarelor celor

bună dintre A.P.S.R. și A.R.L.U.S. șl 
a relevat importanta activității de
puse de A.P.S.R. pentru a prezenta 
opiniei publice din U.R.S.S. realiză
rile oamenilor muncii din România 
în construirea socialismului, pentru 
marcarea unor evenimente majore 
din viata poporului român, din isto
ria relațiilor sovieto-române.

In cuvintul său, Cornel Onescu a 
subliniat interesul viu cu care comu
niștii, întregul nostru popor urmă
resc activitatea -creatoare a oameni
lor muncii sovietici, sub conducerea 
P.C.U.S., realizările obținute in 
crearea bazei telinico-materiale a 
comunismului.

Vorbitorul a evidențiat, de aseme
nea, voința întregului popor român 
de a acționa, pentru înfăptuirea Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
a relevat înalta apreciere pe care o 
dă România dezvoltării continue a 
colaborării și prieteniei dintre P.C.R,. 
și P.C.U.S., dintre popoarele celor 
două țări, rolul hotărîtor în dezvol
tarea continuu ascendentă a relațiilor 
româno-sovietice revenind întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul L. I. 
Brejnev.

Vorbitorul a prezentat apoi activi
tatea susținută a A.R.L.U.S. in direc
ția unei mai bune cunoașteri reci
proce și a popularizării in tara noas
tră a realizărilor Uniunii Sovietice, 
întăririi prieteniei dintre popoarele 
român și sovietic.

Conferința a ales noua conducere 
centrală a asociației, care în prima 
sa ședință l-a reales in funcția de 
președinte pe V. I. Konotop.

Cosmonauții navei cosmice „Soiuz T-3“ 
au revenit pe Pămînt

MOSCOVA 10 (Agerpres). La 
10 decembrie, după încheierea cu 
succes a programului de zbor care 
a durat 13 zile, cosmonauții sovie
tici Leonid Klzim, Oleg Makarov și 
Ghennadi Strekalov au revenit pe 
Pămînt, aterizînd cu capsula de 
coborire a navei „Soiuz T-3“ la 
130 km est de orașul Djezkazqan. 
Starea sănătății lor este bună. Cos
monauții au verificat și testat ele
mentele construcției navei de trans

port perfecționate „Soiuz T-3“ '•<
condiții de zbor autonom și in r ‘ 
drul complexului orbital „Saliut-6" 
— „Soiuz T-3“ — „Progress-11". Tot
odată, ei au : verificat, efecttiind și 
reparațiile necesare. instalațiile 
aflate la bordul navei „Sallut-6‘. 
care evoluează de peste trei ani 
în Cosmos. Cosmonauții au realizat 
un bogat program de cercetări și 
experimente tehnice și științifice din 
diverse domenii de activitate.

Vinovafi sînt tot... săracii
Pe vremea cind ve

chea ordine economică 
internațională, emana
ție a epocii colonialis
te și neocolonialiste, 
nu era pusă prea vehe
ment sub semnul în
trebării — fiind con
siderată ca ceva imua
bil — în Occident apă
reau citeodată unele 
lucrări din care răzbă- 
tea. ce-i drept, destul 
ie voalat, răspunderea 
fostelor metropole pen
tru starea de mizerie și 
sărăcie in care exploa
tarea lor nemiloasă a 
adus popoarele din co
lonii. Cu timpul însă, 
pe măsură ce s-a im
pus atenției conceptul 
noii ordini economice 
internaționale, care ar 
urma să așeze relațiile 
dintre state pe princi
piul egalității și echi
tății, vinovăția din tre
cut și din prezent a 
..bogaților lumii" — 
adică a țărilor dezvol
tate din Occident — a 
iispărut aproape com
plet din conținutul stu
diilor care apar in 
Occident privind „să
racii lumii a treia". 
Tomuri întregi sînt pu
blicate pentru „a jus
tifica" starea de sub
dezvoltare. Mai mult : 
in prezent „studiile" 
respective sînt menite 
să „dovedească" faptul

că vinovați sînt... cei 
săraci.

tn acest cadru se în
scrie și noua carte a e- 
conomistului american 
John Galbraith, căreia 
lacques Fontaine de la 
revista. economică „Ex
pansion" ii face o 
prezentare sub titlul : 
„O altă privire asupra 
lumii a treia. Teorie 
asupra sărăciei de 
masă". Din aceasta 
aflăm, mai intii. că „nu 
se cunosc adevăratele 
cauze ale sărăciei po
poarelor", deși în ana
liza făcută „influenta 
nefastă a sistemului 
colonial" nu este total
mente tăgăduită. Atit 
și nimic mai mult. In 
rest, o pledoarie pen
tru... menținerea sără
ciei, care „atunci cind 
este masivă constituie 
o stare de echilibru 
stabil, spre care o eco
nomie de acest gen va 
căuta să revină".

Și mai departe :
„Dealtfel, trebuie să 

aparții țărilor dezvolta
te pentru ca să-ți faci 
probleme din acestea. 
Săracii s-au obișnuit 
demult cu situația lor 
și nu aspiră să scape 
de ea". Aceasta, potri
vit lui John Galbraith, 
se numește „acomoda
re", „care nu este efec
tul indolenței sau al

resemnării, ci. dimpo
trivă, o atitudine 
profund rezonabilă, cea 
mai bună cu putință 
intr-o situație fără 
speranță".

„Atunci ce este de 
făcut 1“ -- se intreabă 
autorul, care în mod 
vizibil se străduiește să 
absolve țările bogate 
de orice fel de respon
sabilitate. Și tot el 
răspunde : „Acțiunea 
eficace va trebui să 
tină seama de două 
concepte noi : echili
brul sărăciei și acomo
darea. Rezultă că nu 
servește la nimic să in
tervii pentru amelio
rarea situației maselor 
sărace, rurale sau ur
bane : ajutoru-1 se pier
de acolo, precum apa 
în nisip".

După toate acestea, 
pină și autorul recen
ziei din „Expansion" 
afirmă că „mesajul lui 
Galbraith nu este ușor 
de transmis". Deși la 
un moment dat el cere 
ca ideile respective „să 
nu fie caricaturizate", 
totuși termină prin a 
menționa că tezele eco
nomistului american 
apar ca „ultimul ava
tar al unui imperia
lism cu chip inuman".

Bine ar fi să fie 
cu adevărat .ultimul !

N. PLOPEANU
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