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au Îndeplinit
PLANUL ANUAL

Petroliștii de la RAFINĂRIA 
PLOIEȘTI — unitate centenară 
distinsă recent cu Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 

. România", clasa l — au ooținut 
un nou și important succes de 
muncă : ieri. 11 decembrie, au 
Îndeplinit sarcinile anuale la 
producția globală, marfă și netă. 
După cum ne spunea ing. Ion 
Bivolaru, directorul unității, 
acest lucru a fost posibil dato
rită măsurilor tehnico-organiza- 
torice initiate aici și care au ur
mărit. în principal : functionarea 
tuturor instalațiilor la cei mai 
înalti parametri : reducerea 
timpului de revizie ; evitarea 
opririlor accidentale în secții 
etc. Avansul de timp cistigat dă 
posibilitate colectivului să pro
ducă suplimentar, pină la sfirsi- 
tul anului, benzine, uleiuri mi
nerale și alte produse petroliere 
în valoare de peste 200 mili
oane lei. O mare parte din 
aceste mărfuri, ca urmare a 
unor comenzi exprese din 
partea beneficiarilor străini, vor 
lua drumul exportului în peste 
20 de țări ale lumii. Astfel se 
marchează o substanțială depă
șire a sarcinilor anuale si la 
indicatorul export. (Constantin 
Căprarul-

Și muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE ALUMINA DIN O- 
RADEA au raportat realizarea 
prevederilor de plan pe anul 
1980. Harnicul colectiv al aces
tei întreprinderi va livra peste 
sarcinile de plan, pină la 31 de
cembrie. 20 000 tone de alumină 
calcinată. Printr-o bună orga
nizare a muncii, asigurarea 
funcționării la parametri supe
riori a tuturor instalațiilor cu 
foc continuu. precum și prin 
valorificarea superioară a ma
teriei prime, se vor realiza, in 
acest an. o depășire de 70 mili
oane lei Ia producția marfă și o 
producție netă superioară celei 
planificate. Ca urmare, sarcini
le de plan pe perioada 1976— 
I960 vor fi depășite cu mai bine 
de 50 000 tone alumină calcina
tă. (Agerpres).

HUNEDOARA:

Mărci de oțeluri 
cu caracteristici 

superioare
Slderurgiștii hunedoreni se 

preocupă perseverent de innoirea 
producției și asimilarea a noi 
mărci de oțel cu caracteristici 
superioare, mult solicitate de in
dustria noastră. De la începutul 
acestui an și pină acum au fost 
asimilate 8 noi mărci de otel și 
2 tipodimensiuni de laminate. 
Deși sînt introduse in fabricație 
mai de curînd, noile mărci de 
oteluri realizate la marele com
binat hunedorean — oțelul inoxi
dabil pentru tablă, piese pentru 
cutiile de viteze, organe de 
asamblare, cord metalic, oțelul 
beton de înaltă rezistență — 
și-au ciștigat un bun prestigiu 
în rîndul beneficiarilor.

In prezent se află in fază de 
finalizare și omologare 5 mărci 
de oteluri speciale cu caracteris
tici superioare, care vor fi li
vrate întreprinderilor construc
toare de mașini din țară și pen
tru export. (Sabin Cerbu).

ARGEȘ :

Noi edificii 
social-culturaie

în actualul cincinal. în județul 
Argeș au fost construite 18 000 
de apartamente și un număr 
mare de edificii social-culturaie. 
In tinerele orașe Topoloveni șl 
Costești, ca și în viitorul oraș 
al constructorilor de automobile 
— Colibași — au prins contu
ruri centrele civice, eu moderne 
ansambluri de locuințe, prevăzu
te cu toate dotările edilitare afe
rente. în toate centrele muncito
rești s-au dat în folosință cămi
ne de nefamiliști cu 5 300 locuri, 
iar în localități rurale ca Stil- 
peni, Izvoru și altele s-au pus la 
dispoziția specialiștilor de la 
sate apartamente în blocuri con- 
foitabile. La Pitești, Curtea de 
Argeș, Cîmpulung și in comuna 
Călinești se află în construcție 
spitale moderne, iar la sate s-au 
dat în folosință 7 dispensare 
umane în comune ca Bradu și 
Friboeni ; rețeaua școlară s-a 
Îmbogățit cu 602 săli de clasă, 
2 260 locuri în ateliere. 20 săli 
de gimnastică. A sporit simțitor 
numărul locurilor în cămine și 
grădinițe. Prin contribuția in 
bani și in muncă a cetățenilor, 
In comuna Domnești s-a dat în 
folosință o modernă casă de 
cultură. (Gheorghe Cîrstea).

□IUTIIIEH MATERIALE MAI REDUSE
— prin măsuri ferme, gospodărești 

în fiecare întreprindere!
Zilele ijecute, aflindu-mă într-o 

Întreprindere constructoare de ma
șini, am zăbovit mai mult lingă 
una din mașinile de debitat, la 
care lucrau de zor doi muncitori. 
Unul introducea tabla in ghilotină, 
iar celălalt arunca într-o grămadă 
resturile de metal, unele mai mici, 
altele mai mari, bune de refolosit. 
„Unde merge grămada cu resturi 
de tablă ?“ — am întrebat. „Unde 
să meargă ? La retopit !“ — mi-a 
răspuns unul din muncitori. Insis
tăm : „Totuși, nu ați putea pune 
deoparte resturile mai mari din 
care s-ar putea croi alte repere ?“ 
„N-avem timp de așa ceva. Noi 
lucrăm la normă ! Cit muncim, 
atît cîștigăm !“ — mi-a replicat 
cu toată convingerea interlocu
torul.

Intr-adevăr, cît muncim, atît 
cîștigăm ! Dar cîștlgul fiecăruia și, 
pe un plan mai larg, bunăstarea 
noastră, a tuturor depinde nu nu
mai de cit de mult muncim, ci și 
de cit cheltuim în procesul de pro
ducție, de modul in care gospodă
rim mijloacele de producție, ma
teriile prime și materialele. Din 
păcate, aidoma interlocutorului 
nostru, mai sînt destui muncitori 
sau chiar specialiști care cred că 
unica lor datorie, unica lor obli
gație pentru a-și încasa o retribu
ție cit mai mare este de a produce 
mai mult. Indiferent cu ce mijloa
ce. cu ce cheltuieli de producție.

MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI!
Acționați ferm, ca adevărați gospodari ai avuției naționale, cil 

răspundere și inițiativă creatoare, pentru înnoirea și moderni
zarea produselor și tehnologiilor, pentru reducerea pe toate căile 
și cît mai substanțial a consumurilor materiale și energetice, corn- 
parîndu-le și aliniindu-le permanent la nivelul celor mai bune rea
lizări din lume ! Aceasta este în interesul dezvoltării țării, al ridi
cării bunăstării întregului nostru popor '

La întreprinderea „Electroceramica"’ - Turda procesul de fabricație mecanizat este urmărit cu atenție pentru o se 
obține numai produse de calitate superioară

Cum se asigură realizarea programului 
de aprovizionare a populației în anotimpul rece 
• Există toate condițiile ca programul de aprovizionare a- populației să fie realizat în 
mod corespunzător • Cantitățile de mărfuri aflate în fondul statului, precum și faptul că 
prețurile de desfacere cu amănuntul ale produselor alimentare și nealimentare rămîn 
nemodificate arată că nu sînt temeiuri pentru cumpărături depășind necesarul, pentru 

stocări sau supraaprovizionarș.
Răspnnzind interesului firesc pe care cetățenii Capitalei II manifestă 

față de problemele aprovizionării cu mărfuri de cerință curentă, cu- 
noscind că a fost întocmit in acest sens un program special privitor 
la perioada anotimpului rece, ne-am adresat factorilor compctenți pentru 
a obfine informații mai amănunțite despre stadiul actual și perspectivele 
îndeplinirii acestui program. Informațiile furnizate de Direcția generală 
comercială a municipiului București, bazate pe rigoarea cifrelor, ilustrează 
grăitor eforturile făcute de organele municipale de partid și de stat, din 
industrie și comerț, pentru a se asigura cantități mai mari de-mărfuri 
decit in perioada corespunzătoare a anului trecut

Ne-am adresat tovarășului Octavi
an Anghel, director general adjunct 
al Direcției generale comerciale a 
municipiului București :

— Care este stadiul realizării stocu
rilor de produse alimentare prevă
zute in programul de aprovizionare ? 
Ce ne puteți spune despre prezența 
acestor produse in magazine ?

— Din capul locului trebuie să 
precizăm că în ceea ce priveș
te planul de aprovizionare exis- 

'tă condiții și posibilități să fie

o cantitate de cocs, 
minereu, feroaliaje 

și resurse energetice 
care costă la import 

50 milioane dolari

realizarea a:
15000 apartamente
11000 autoturisme
50000 frigidere
100000 aspiratoare de praf 
60000 mașini de gătit 
40000 mașini de cusut 
50000 mașini de spălat 
400 autobuze

I* 2000 tractoare

. reali:
> 15W
* 110C
•

O mentalitate profund greșită, ana
cronică, generatoare de pagubă, 
care nu mai poate fi sub nici un 
motiv admisă in nici o întreprin
dere, la nici un loc de muncă. 
Pentru că între cheltuielile mate
riale eu care realizăm producția și 
bunăstarea noastră, a fiecăruia și a 
tuturor, este o legătură nemijlo
cită. Tocmai de aceea, în Planul 

realizat ; sint cantități suficien
te de mărfuri in fondul statului, incit 
să se asigure o aprovizionare satisfă
cătoare a populației cu produse agro- 
alimentare și nealimentare ; așa cum 
s-a arătat, în anul 1981 prețurile cu 
amănuntul ale bunurilor de consum 
rămin neschimbate. Nu există deci 
nici un fel de motive de a se cum
păra mai mult decit este necesar, de 
a se achiziționa bunuri doar ca să 
fie, de a se face supraaprovizionări.

La produsele alimentare, bunăoară. 

național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării pe anul 1981 
se prevede o diminuare cu 1,3 la 
sută a cheltuielilor materiale, fată 
de anul 1980. sarcină care trebuie 
considerată minimală în industrii.

Cornuta CARLĂN?
(Continuare in pag. a III-a) > i

resursele existente la furnizori, cît Si 
stocurile din intreprinderile comer
ciale cu amănuntul vor permite des
faceri ritmice atît in luna decembrie 
a acestui an. cit și în primele luni ale 
anului viitor. Așadar, îi informăm pe 
cumpărători că Ia majoritatea produ
selor alimentare — carne și preparate 
de carne, lapte și produse lactate 
proaspete, conserve de carne, de peș
te, ulei, făină, paste făinoase, orez, 
zahăr, mălai, pîine, cartofi, ceapă us
cată. rădăcinoase, produse semiin- 
dustrializate, mere — stocurile pre
văzute in programul de aprovizionare 
s-au realizat integral ori sint in curs 
de finalizare. în ceea ce privește 
conservele de legume — din mazăre, 
fasole, ghiveci, roșii în bulion si pastă 
de tomate, conservele de fructe — 
dulcețuri, gemuri, compoturi, s-au 
luat măsuri pentru recuperarea în- 
tirzierilor în livrări din partea indus
triei. Ca urmare, cantităti importante 
din aoeste produse urmează a fi dis

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Romăn, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in ziua 
de 11 decembrie, delegația Federației 
Sindicatelor din întreaga Chină, con
dusă de tovarășul Ni Zhifu. membru 
al Biroului Politic ăl C.C. al P.C. 
Chinez, președintele federației, care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., face o vizită de prietenie 
în tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Aurel Duca, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A fost de față Chen Shuliang. am
basadorul R.P. Chineze la București.

Tovarășul NI Zhifu a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc și cele mai cordiale 
urări din partea tovarășilor Hua 
Guofeng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, Ye Jianying, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari a 
Republicii Populare Chineze. Deng 
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. ai 
P.C. Chinez. Totodată, președintele 
Federației Sindicatelor din întreaga 
Chină a exprimat gratitudinea sa și a 
membrilor delegației pentru Între
vederea acordată de conducătorul

ACTUALIZAREA PREȚURILOR 
DE PRODUCȚIE Șl DE LIVRARE 

o importantă acțiune menită să stimuleze utilizarea rațională a tuturor 
resurselor materiale, aplicarea consecventă a noului mecanism 

economico-financiar, creșterea eficienței întregii activități economice
După cum s-a anunțat. Comitetul 

Politic Executiv al C.C, al P.C.R. a 
hotărît ca, începind cu anul 1981, 
să se aplice noile preturi de produc
ție și de livrare; Cate sint factorii 
obiectivi ce determină actualizarea 
prețurilor de producție și de livrare? 
Ce sarcini revin colectivelor de oa
meni ai muncii pentru finalizarea cu 
burie rezultate a acestei acțiuni ? Cum 
se explică faptul că prin actualizarea 
preturilor de producție și de livrare 
nu vor fi afectate prețurile de desfa
cere cu amănuntul ale mărfurilor că
tre populație ? Sint cîteva din între
bările de larg interes, la care ne pro
punem să răspundem in rîndurile de 
față. Pentru mai buna înțelegere a 
problemelor, din capul locului se 
cuvine să precizăm că preturile de 
producție și de livrare sînt preturile 
utilizate in relațiile dintre unitățile 
socialiste privind vinzarea si cumpă
rarea mărfurilor destinate procesului 
productiv, investițiilor, exportului, 
rezervelor de stai.

Este cunoscută consecvența cu care 
urmărește conducerea partidului 
aplicarea neabătută, in fiecare uni
tate economică, a principiilor noului 
mecanism economico-financiar. ale 
autogestiunii și autoconducerii munci
torești, în vederea valorificării depli
ne a potențialului productiv, creșterii 
continue a eficientei întregii activi
tăți economice și sporirii pe această 
bază a venitului național — singura 
sursă a ridicării bunăstării noastre. 
Iar pentru aplicarea consecventă a 
acestor principii trebuie să fie înde
plinită o condiție fundamentală : In 
fiecare întreprindere cheltuielile să 
fie acoperite din venituri și să se asi
gure beneficii. Adică să se desfășoare 
o activitate rentabilă. Cît de mari sînt 

tribuite tuturor magazinelor de pro
fil : zilnic, circa 450 tone conserve de 
legume, 10—15 tone bulion, 10—15 tone 
conserve de fructe. S-a cerut. în ace
lași timp, tuturor magazinelor să 
revadă cantitățile de produse de care 
dispun, iar acolo unde acestea nu sint 
Ia nivelul stabilit să le reîntregească 
neîntirziat.

— X’-ați referit la magazine, deci 
la lucrătorii din comerț. Care este 
rolul lor, in condițiile concrete ale a- 
cestai perioade, pentru asigurarea 
bunei aprovizionări ?

— Multe depind de acești lucrători. 
Să ne referim, de exemplu. Ia fap
tul că, la majoritatea sortimentelor 
de legume și fructe, cantitățile care 
vor fi preluate depășesc realizările 
semestrului corespunzător din anul 
trecut. Resursele de acum permit să

____________ Maria BABOIAN 
(Continuare in pag. a U-a) 

partidului și statului nostru, pen
tru posibilitatea oferită de a cunoaște 
direct din experiența și realizările 
oamenilor muncii din țara noastră, 
pentru căldura și ospitalitatea cu 
care au fost întîmpinați pretutindeni 
In România. El a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor obținute de 
poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secretaru
lui său general. în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășilor Hua Guofeng, Ye Jianying 
și Deng Xiaoping salutul său priete
nesc și cele mai bune urări, iar po
porului chinez și Federației Sindicate
lor din întreaga Chină noi și tot mal 
mari succese In construcția socialis
mului, în ridicarea bunăstării și feri
cirii sale, în înfăptuirea programului 
de înflorire multilaterală a Republi
cii Populare Chineze.

In timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că bunele relații 
de prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România Și Repu
blica Populară Chineză cunosc un 
ritm susținut de dezvoltare în deplină 
concordanță cu orientările și înțele
gerile stabilite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt, de la București și Bei
jing. Convorbirea a reliefat. în ace
lași timp, dorința comună de a extin

beneficiile depinde, desigur. întîi și 
întîi de activitatea concretă din fiecare 
întreprindere, de spiritul gospodăresc 
manifestat de oamenii muncii, de 
eficienta cu care folosesc mijloacele 
tehnice și materiale încredințate de 
societate spre administrare.

Sub aspect financiar, această acti
vitate. rezultatele întregii munci des
fășurate de un colectiv sînt concreti
zate în mărfuri, evaluate prin pre
turi. Din punct de vedere teoretic, 
prețul reprezintă expresia bănească 
a valorii unei mărfi. Nu există pro
dus al unui colectiv, fie că este des
tinat consumului populației sau con
sumului productiv, care să nu fie 
evaluat prin preț. Aceste preturi, 
care incorporează sub formă bă

Umanismul și știința
Viata omului de as

tăzi și a celui de mîine 
depinde din ce în ce 
mai mult de știința, 
dai- și de modul in 
care întreaga societate 
umană înțelege civili
zația.

De Ia începuturile 
ei. știința a urmărit 
cunoașterea legilor na
turii și utilizarea aces
tora în scopurile con
strucției și creației. 
Ințelegind adine legile 
naturii, omul le folo
sește. relația sa cu na
tura fiind activă, tre
buind să știe cit anu
me poate domina na
tura fără a dăuna unui 
anumit echilibru care 
îi este lui. în primul 
rind, necesar. Omul nu 
a putut crea legi ale 
naturii și incă nu se 
știe în ce măsură el ar 
putea acționa în a- 
dincurile materiei pen
tru a se opune degra
dării coltului lui de 
univers.

Există o lege a na
turii. valabilă pentru 
un sistem inchis. dat. 
cum apare pentru, 
multi și universul nos
tru, lege denumită a 
entropiei,; care afirmă 
tendința generală de a 
se produce o degradare 
treptată a energiei și 
substanței existente. 
Dacă universul ar fi 
un sistem inchis și 
dacă Terra ar fi un 
sistem destul de inchis 
atunci — cum ne arată 
această lege — trebuie 
să fim foarte economi 
cu resursele pămintu- 
lui. este necesar să 
reciclăm substanțele 
pentru a îndepărta cit 
mai mult un sfirșit al 
lor. Aceasta nu în
seamnă insă că nu ar 
putea exista condiții in 
care să poată fi folo
site și altfel de legi
tăți. acestea oferind 
posibilitatea de a in
troduce efecte antien- 
tropice intr-un sistem 
care in continuare să 
evolueze conform legii 
entropiei. Deocamda
tă știința nu cunoaște 
asemenea legități. In 
schimb tot știința este 
aceea care, prin pre

lungirea ei tehnologi
că.» grăbește viteza de 
acțiune a legii degra
dării resurselor dispo
nibile. Folosirea con
tradictorie a științei 
este un fenomen glo
bal care nu poate fi 
rezolvat prin întoarce
rea timpului inapoi, 
prin revenirea la o 
economie pur biologi
că. ci prin mai multă 
cunoaștere, mai multă 
știință.

Nu cunoaștem toate

Mihai 
DRĂGĂNESCU 

membru corespondent 
al Academiei 

Republicii Socialiste 
România

secretele naturii, după 
cum nu folosim incă 
toate resursele pămio
tului. Trebuie să dăm o 
nouă luptă a cunoaș
terii- cu natura pentru 
a-i dezvălui eventua
lele? proprietăți antien- 
tropice. Pentru a avea 
timpul necesar spre un 
asemenea succes este 
însă nevoie ca societa
tea umană să devină 
o civilizație. Adică o 
societate care să in
terzică războiul, stabi
lind relații de pace, 
democrație, între state 
și națiuni. Resursele 
eliberate pot servi, 
după cum cere pre
ședintele României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la dezvol
tarea economică și so
cială a tuturor po
poarelor lumii. Pot 
Servi, de asemenea, la 
adîncirea cunoașterii 
fundamentale, la o ști
ință care să asigure 
supraviețuirea omului, 
și cu el a conștiinței 
pe care el o poartă in 
Univers și in lumea 
materială. Marea noas
tră bătălie pentru vii
tor depinde in mare 
măsură de știință și 
civilizație.

Dacă se pregătește o 
luptă armată poten
țială pentru resursele 
lumii, resursele dispo

de și aprofunda continuu conlucrarea 
fructuoasă româno-chineză pe tărim 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de activi
tate. A fost evidențiată. în acest ca
dru, importanta intensificării legătu
rilor dintre clasa muncitoare din 
România și China, dintre organiza
țiile sindicale din cele două țări, în 
vederea creșterii aportului lor la în
tărirea prieteniei și colaborării dintre 
partidele, statele și popoarele noastre, 
în avantajul reciproc, al construcției 
socialiste in România și R. P. Chi
neză. in interesul cauzei socialismu
lui și păcii, al independentei po
poarelor.

In timpul Întrevederii au fost abor
date, de asemenea, probleme actuala 
ale vieții politice internaționale, 
subliniindu-se necesitatea intensifică
rii luptei popoarelor pentru dimi
nuarea tensiunii din viata internațio
nală, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere și colaborare, 
pentru dezarmare și securitate, pentru 
libertate, independentă și progres. 
S-a apreciat că, prin acțiuni unite, 
forțele progresiste, oamenii muncii de 
pretutindeni pot aduce o contribuție 
însemnată la rezolvarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane, în 
interesul păcii, al cooperării și tnțe- ,i 
legerii între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o ' 
atmosferă caldă, tovărășească.

nească întreaga muncă socială con
sumată pentru realizarea unui pro
dus, nu sint date odată pentru tot
deauna. In timp, de-a lungul anilor 
sau chiar în cursul unui an. ele
mentele componente ale prețului 
pot suferi unele modificări.

Concluzia pe care trebuie s-o des
prindem este că, periodic, in econo
mie se impune actualizarea cores
punzătoare a prețurilor de produc
ție și de livrare, astfel incit acestea 
să-și îndeplinească întocmai funcții
le ce le revin. In economia noastră 
planificată, care asigură o stabilitate

V. SALĂGEAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

nibile vor fi cu atît 
mai diminuate prin 
transformarea lor in 
mașini și sisteme de 
război. Atunci nu vom 
putea desfășura ade
vărata bătălie a su
praviețuirii care va fi 
un mare efort pentru 

■ cunoaștere. Resurse
le vor deveni din ce 
in ce mal diminuate, 
tendințele militare tot 
mai puternice, ceea 
ce va îngusta și mai 
mult resursele pentru 
viată și știință nece
sară vieții, un adevă
rat cerc vicios al au
todistrugerii.

Speranțele ’ științei 
depind de civilizație, 
dar aceasta presupu
ne o cultură a civili
zației în care știinta 
să joace un rol egal 
cu acela al umanis
mului. Dacă știința și 
civilizația ne - oferă 
speranțe, atunci so
cietatea umană iși va 
putea asigura dezvol
tarea . economică, se 
va putea trece la o 
nouă fază, superioară 
a revoluției industria
le in care ne aflăm, 
stadiu ce va crea cele 
mai compatibile mij
loace de producție cu 
ființa umană. Elec
tronica abia a început 
să-și dezvăluie posi
bilitățile și ea repre
zintă • o, tehnologie 
fundamentală a pro
gresului tehnic în e- 
poca noastră. Ener
gia. agricultura și e- 
lectronica devin do
menii de bază care 
susțin toate celelalte 
ramuri ale economiei. 
Cîmpul infinit al a- 
plicatiilor științei este 
deschis. dar știința 
mai are încă de cuce
rit domenii noi ale 
cunoașterii, poate cele 
mai vitale pentru om 
și, societate.

Partidul Comunist 
Român îmbină lupta 
sa pentru pace cu o 
politică de dezvoltare 
a științei și tehnolo
giei. manifestînd o 
deosebită grijă pentru 
viitorul poporului 
român, pentru viito
rul întregii omeniri.
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Trofeul 
ciobanului

Odată cu venirea zăpezii, prin 
pădurile intinse din împrejuri
mile comunei Husnicioara, ju
dețul Mehedinți, s-au abătut 
lupii. Clnd in haită, cină răzleți, 
ei au început să dea iama prin 
turma de oi a cooperativei agri
cole. Hotărit să apere cu străș
nicie turma pe care i-o dăduse 
obștea in grijă, ciobanul Ion 
Vătășescu s-a așezat noapte de 
noapte la pîndă. Dar, ca un 
făcut, lupii nu mai apăreau. 
Deodată, la un miez de noapte, 
ciobanul a ciulit urechile. Lupii 
se furișau spre stină. I-a lăsat 
să se apropie, a pus arma la 
ochi șl a tras. O dată, de două 
ori, de trei ori... Trezite din 
somn, oile au văzut lingă ele trei 
mogildețe negre îngenuncheate 
in zăpadă. Ba, unde mai pui că 
unul din cei trei lupi răpuși în
trunește și punctajul pentru un 
trofeu în materie.
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Biciclete... uitate
— Aveți bicicletă ?
— Am o bicicletă. Mai bine 

zis am avut-o, dar am pierdut-o. 
M-am dus cu ea la Zalău după 
cumpărături, am intrat prin mai 
multe locuri, mi-am lăsat bici
cleta Intr-un loc, dar am uitat 
unde am lăsat-o...

— De reclamat, ați recla
mat-o ?

— Unde s-o reclam? Ce, mi
liția trebuie să-mi păzească mie 
bicicleta? Să mă fac de ris ?

De ris sau nu, fapt e că la 
miliția județului Sălaj s-au 
strins, la un moment dat, nu 
mai puțin de 15 biciclete „uita
te" de stăpînii lor prin orașele 
Zalău și Jibou. Acum n-or mai 
fi avînd nevoie de ele, dar la 
vară...
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I De ce să-mi zică
I

„nenea I
| parazitul?"

I
I
I
I
I
I
I

Dialog strict autentic la mili
ția municipiului Botoșani :

— Mă numesc Gheorghe Cio- 
banu, locuiesc pe strada Cornu
lui, sint căsătorit, soția e mun
citoare, am doi copii și am ceva 
de reclamat.

— S-auzim.
— De vreo citeva zile nu mai 

pot să scot nasul pe stradă, 
pentru că, de cum mă văd, 
copiii vecinilor, pe care i-au în
vățat și ii ațiță părinții lor. îmi 
zic și mă strigă „nenea parazi
tul^, „nenea parazitul"...

— Și de ce vă zic așa ?
— Că nu muncesc.
— Și de ce nu munciți?
Întrebare fără răspuns, 

muncă, nene...
La
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Servieta •
I casierului

I
I

I ca-

I
I
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După ce Gheorghe Prună, 
sier plătitor la I.F.E.T. Făgăraș, 
a ridicat de la Bancă 21000 lei, 
i-a pus in servietă și s-a în
dreptat spre...

Spre locul de muncă — veți 
zice — așa cum era firesc să se 
intlmple. Dar nu. Casierul s-a 
îndreptat spre restaurantul „Po- 
dragu", să bea un pahar de 
tărie. Dar n-a rezistat tentației 
de a mai bea unul, și încă unul, 
și încă... Pină s-a făcut criță. 
Apoi a plecat pe trei cărări.

Tirziu de tot, unul din con
sumatori, Mihai Paler, a obser
vat servieta fără stăpîn, a des- 

mari. 
miliție.
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I
chis-o și a făcut ochii 
Imediat s-a dus cu ea la
Banii uitați au fost salvați. 
Cine-l „salvează" și pe casier ?

I
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Revizorul... 
revizuit

Moise Constantin lucra ca re
vizor tehnic la autobaza Uniunii 
cooperativelor meșteșugărești 
București. In această calitate, in 
loc să se îngrijească de starea 
tehnică și buna funcționare a 
autovehiculelor, revizorul chema 
la el pe cile un șofer și-i șoptea 
la ureche :

— Vrei să-ți aranjez o cursă 
a-ntiia? Scoate la băiatul o 
foaie.

„Băiatul", adică revizorul, în 
virstă de 53 de ani. Vira suta de 
lei in buzunar. Alteori, pretin
dea și primea ,mai mult. După 
cursă, după caz. Dar iată că doi 
șoferi au refuzat — și pe bună 
dreptate — să-și dijmuiască ve
niturile cu revizorul. Li s-au 
întocmit formele pentru desfa
cerea contractelor de muncă. 
Dar tot el, revizorul, le-a promis 
ci va interveni și va pune „o 

fie reprimiți. 
Vor fi și ei
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vorbă bună" să 
Dacă, bineînțeles, 
„băieți de înțeles".

Dar ei tot n-au 
de... înțelegere, și 
rul este cercetat acum în stare 
de reținere, sub învinuirea 
„luare de mită și trafic de 
fluență".

înțeles astfel 
astfel revizo-

de 
in-
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...Și s-a potolit
De pus mina să muncească, 

nu o punea, in schimb o ridica 
asupra aceleia care trudea și 
care-l hrănea : soția. De cum se 
îmbăta — și se îmbăta foarte 
des — Grigore Grămadă din 
Gura Humorului devenea țîfnos 
și căuta gilceavă cu luminarea 
Prima care-i cădea victimă era 
soția. Degeaba au încercat rude
le să-l potolească. Nici mama 
lui n-a reușit. Dimpotrivă. Gră
madă 
ei...

Dar
l-a

a ridicat mina și asupra

ft
legea 
trimis

l-a 
la

dat peste mină 
închisoare.

I realizată deRubrica
P. PETRE
și corespondenții „Scinteil

I
I
I
I
I
I
I
.1

— COMISIILE PE PROBLEME — 
în ipostaza activă de lucru,

dar și în ipostaza formală, pe hîrtie
în scopul participării efective și 

organizate a membrilor comitetelor 
de partid județene, municipale, oră
șenești, comunale, din Întreprinderi 
și* instituții la activitatea organelor 
din care fac parte, al creșterii con
tribuției acestora la îndeplinirea 
hotărîrilor partidului, a legilor statu
lui, comitetele de partid respective 
au Îndatorirea de a-și constitui orga
nisme permanente de lucru, comisiile 
pe probleme. Alcătuite din membrii 
comitetelor de partid, din alți comu
niști cu o bogată experiență și temei
nică pregătire politică și profesională, 
comisiile pe probleme reprezintă un 
sprijin real, eficace pentru organele 
de partid, astfel ca ele să-și îndepli
nească In cele mai bune condiții sar
cinile complexe ce le stau în față.

în municipiul Rm. Vîlcea, unde 
ne-am localizat Investigațiile, ne-am 
propus să vedem cum sînt folosite, 
cum acționează concret aceste co
misii.

Tovarășul Rovin Todea* secretarul 
comitetului de partid de la întreprin
derea județeană de construcții și 
montaj, ne înfățișează o experiență 
interesantă. Aflăm că pentru o mai 
bună cuprindere a sarcinilor ce se 
află în atenția comitetului de partid 
(întreprinderea iși desfășoară activi
tatea pe șantiere dispersate în tot 
județul) membrii celor două comisii 
care funcționează aici — Comisia 
pentru problemele organizatorice de 
partid și cadre, ale organizațiilor 
de masă și obștești și Comisia pentru 
problemele învățămintului politico- 
ideologic — sînt preocupați și de o 
acoperire tematică a acestora. De 
pildă, tovarășii din comisia pen
tru probleme organizatorice nu se 
ocupă toți de toate problemele, ci s-a 
asigurat o repartizare judicioasă a 
forțelor. Unii au in atenție conținutul 
și desfășurarea adunărilor generale 
de partid, alții a adunărilor generale 
ale U.T.C. ; unii urmăresc modul în 
care se ocupă organizațiile de bază 
de primirea în partid, alții au în 
atenție participarea comuniștilor la 
adunările generale, conținutul aces

tora, modul cum sînt atribuite sarci
nile de partid ș.a. în acest fel se 
asigură atît o atragere efectivă a tu
turor membrilor comisiei la înfăp
tuirea obiectivelor cuprinse în planu
rile de muncă trimestriale'ale comi
tetului de partid, cît și creșterea res
ponsabilității lor pentru cunoașterea 
temeinică a problemelor repartizate.

în luna septembrie, comitetul de 
partid și-a propus să analizeze, tn 
cadrul unei plenare, modul în care

participe la controlul înfăptuirii 
hotărîrilor organelor superioare, pa 
și a celor proprii, la alte acțiuni me
nite să oontribuie la perfecționarea 
activității organelor de partid.

O experiență interesantă există — 
pină la un anumit punct — și la 
combinatul de produse sodice. în 
urmă cu șase luni, comitetul de partid 
a declanșat — pe baza unui studiu 
comun efectuat de comisia pentru 
problemele învățămintului politico-

însemnări din municipiul Rîmnicu Vîlcea

acționează organele și organizațiile 
de partid pentru creșterea rolului lor 
de conducător politic la locurile de 
producție. Analiza, pe o temă atît de 
vastă, s-ar fi putut îndrepta spre o 
dezbatere teoretică, generală, împru- 
mutînd, implicit., o anumită tentă 
formală. Dar studiul întreprins îna
inte de plenară de comisia organiza
torică în toate cele 10 organizații de 
bază a oferit un material faptic deo
sebit de bogat, care a permis atît ela
borarea unei analize temeinice, cît și 
a unor măsuri menite să conducă la 
îmbunătățirea activității organelor și 
organizațiilor de partid în acest do
meniu. Ele au vizat, în principal, ne
cesitatea ridicării calității adunărilor 
generale, intensificării muncii de pri
mire de noi rmembri și. firește, am
plificarea activității de educație poli
tică în rindul comuniștilor, pentru 
a fi ei înșiși exemple demne de ur
mat in muncă și viață.

în baza planurilor de muncă tri
mestriale ale comitetelor de partid, 
comisiile pe probleme sînt chemate 
să efectueze studii și analize, să

ideologic, care a colaborat in această 
privință și cu consiliul de control 
muncitoresc al comitetului sindicatu
lui — o vastă acțiune pentru, va
lorificarea materialelor secundare, a 
resurselor metalice și de hîrtie. Stu
diul a constituit „materia primă*' 
pentru o plenară lărgită a comitetu
lui de partid, care s-a finalizat atît 
prin crearea unei opinii de masă în 
favoarea mai bunei gospodăriri a re
surselor proprii, cît și a unui sistem 
riguros de evidență a posibilităților 
de recuperare existente în întreprin
dere. Atunci s-a stabilit să se acțio
neze permanent in această direcție 
pentru a ține mereu trează —. atît 
prin demonstrații economice cît și 
prin mijloacele muncii politice de 
masă — conștiința „de buni gospo
dari" a comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii. Iată însă că la în
trebarea „ce s-a făcut în continuare?", 
am avut surpriza să primim din par
tea tovarășilor din comitetul de partid 
asemenea răspunsuri : „Păi. dacă 
avem rezultate bune, ce trebuia să 
mai facem ?“ Răspunsul este cît se

poate de simplu : să se fi acționat 
permanent, să se fi întreprins noi 
controale asupra rezultatelor obținu
te pe linia valorificării materialelor 
recuperabile. Pentru că, se știe bine, 
experiența unui colectiv se îmbogă
țește de la o zi la alta și ea trebuie 
permanent racordată la noile cerințe 
și posibilități.

înainte de a ne începe documen
tarea, după ce ne-a prezentat date 
despre cite comisii pe probleme 
funcționează In cadrul oomitetelor 
de partid din municipiu și despre 
forțele acestora, tovarășul Constan
tin Coca, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Rm. Vîlcea, a fă
cut, nu știm dacă cu sau fără voie, 
următoarea remarcă: „Să știți că 
hirtii (adică planuri — n.n.) veți găsi 
la toate comitetele de partid. Tre
buie însă văzut ce fac practic comi
siile". Cele spuse de tovarășul secre
tar s-au confirmat. O activitate 
„fructuoasă" pe hirtie — exprimată 
în planuri, deși unele n-au nici pla
nuri ! — desfășoară comisiile pe 
probleme ale comitetelor de partid 
de la întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locativă, în
treprinderea de transporturi auto, 
centrala termoelectrică, Grupul de 
șantiere al T.C.I. Pitești și de la alte 
întreprinderi. Investigațiile între
prinse ne-au condus la concluzia 
că respectivele comisii nu-și pot 
lega activitatea de finalizarea vre
unei acțiuni mai consistente pe 
acest an. Ceea ce ne deter
mină ca, în finalul acestor rîndurl, 
Ia întrebarea ce ni s-a adresat de 
către tovarășul secretar cu probleme 
organizatorice „De ce am ales aceas
tă temă tocmai din Rm. Vîlcea 
am răspunde acum : pentru a deter
mina o nouă întrebare : „Ce va face 
— și cum va acționa — comitetul 
municipal de partid pentru ca aceste 
comisii pe probleme ale comitetelor 
de partid să-și trăiască tn toate or
ganizațiile cu adevărat viața ?“

C. PRIESCU 
Ion STANCIU

Complexul turistic de la Borșa, județul Maramureș

SĂ FERIM COPIII DE ACCIDENTE 
invățindu-i să circule corect 

pe drumurile publice

Aprovizionarea
(Urmare din pag. I)

se asigure, in luna decembrie și în 
primul trimestru al anului 1981, prin 
unitățile comerțului socialist, un con
sum mediu zilnic de cartofi mal 
mare decît în aceeași perioadă a anu
lui precedent, iar la ceapă la nivelul 
consumului din 1979. Ea fasole, cu ' 
toate, că anul agricol nu a fost propice 
acestei culturi, prin măsuri corespun
zătoare au fost realizate stocurile de 
fasole „uscată prevăzute, care se vor 
desface populației începînd din zilele 
următoare. Acest volum de produse 
presupune nu numai un efort de 
manipulare, ci și atitudine gospodă
rească, precum și corectitudine exem
plară in relațiile cu cumpărătorii. Pe 
de altă parte, vreau să exemplific si
tuația celor două întreprinderi de le
gume și fructe din Capitală. Pină 
acum, ele nu au reușit să asigure o 
asemenea distribuire a produselor pe 
rețea, incit să se permită o servire 
corespunzătoare, ritmică a populației 
din toate zonele și cartierele orașului, 
cu întregul sortiment existent. Iată 
de ce insistăm in mod deosebit asu
pra răspunderii cadrelor de conducere 
din amintitele întreprinderi de a or
ganiza și sincroniza mai judicios acti
vitatea — care continuă Încă — de 
preluare și stocare a produselor cu 
activitatea de formare a sortimentului 
comercial și de distribuire a produse
lor pe rețea.

— In ultima vreme, mai mult decit 
altădată, cetățenii se confruntă cu un 
fenomen amintit de dumneavoastră: 
lipsa de ritmicitate în aprovizionarea 
unor magazine, apariția unor goluri 
temporare, chiar dacă produsele, res
pective există In cantități suficienta 
in depozite.

— Cauzele acestui fenomen nedorit 
sînt multiple. Pentru înlăturarea lor, 
urmărim, în primul rind, impulsio
narea livrărilor la un șir de alte 
produse mult solicitate — ouă, ulei, 
margarină — cerlnd un sprijin mai 
susținut din partea conducerii 
I.C.R.A., spre a se asigura și la a- 
ceste mărfuri continuitatea desfacerii 
în întreaga rețea. în același timp 
insă, In virtutea răspunderilor cu

Critica era bunâ, 
dar numai 

pentru alții
„Deși nu răspunde 

cerințelor moral-poli- 
tice pentru a Îndeplini 
o muncă de conduce
re. Gheorghe Enache 
este totuși menținut în 
funcția de șef al sec
ției din municlpiul' 
Roman, județul Neamț, 
a întreprinderii -Pro- 
tan«-București — se 
relata într-o scrisoa
re adresată redacției. 
Or. prin comportarea 
sa abuzivă, prin mă
suri arbitrare, el afec
tează climatul de mun
că din unitate, bunul 
mers al activității".

Din răspunsul Co
mitetului județean 
Neamț al P.C.R., că
ruia i s-a trimis spre 
rezolvare sesizarea, re
zultă că afirmațiile co
respund realității, tn- 
tr-adevăr, verificările 
efectuate au confirmat 
faptul că șeful secției 
„Protan" din Roman, 
Gh. Enache, nu se a-

populației în anotimpul rece
care sintem Învestiți, ne revine și o- 
bligația de a eșalona cu grijă, cît mai 
chibzuit, desfacerea resurselor de 
care dispunem.

Este locul să mai spunem că golu
rile artificiale create în ultimul timp 
în aprovizionarea cu unele produse 
alimentare^ de bază s-au datorat și 
înțelegerii ‘greșite de către unii cetă
țeni — ilustrată prin fenomenul su- 
praaprovizlonării — a măsurilor a- 
doptate in legătură cu actualizarea 
prețurilor de producție șl livrare. Or, 
așa cum se precizează limpede in Co
municatul ședinței Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
3 decembrie a.c., este vorba nu
mai de modificări ale prețurilor 
de producție și livrare care se 
practică în sfera relațiilor dintre 
întreprinderi, in calculele econo
mice din cadrul relațiilor, dintre 
unități socialiste. Măsurile amin
tite nu se referă nicidecum la pre
țurile de desfacere cu amănuntul ale 
mărfurilor către cetățeni, fiind men
ținute neschimbate actualele prețuri 
de vînzare practicate In magazinele 
comerțului de stat și ale cooperației 
— fie că este vorba de produse agro- 
aiimentare, fie că este vorba de bu
nuri de consum nealimentare.

★
în legătură cu bunurile de consum 

nealimentare, ne-am adresat tova
rășului Petre Zmeu, director general 
adjunct al Direcției generale comer
ciale a municipiului București.

— Ce ați putea spune cititorilor cu 
privire la produsele nealimentare de 
sezon ?

— La grupa textile-lncălțămlnte, 
care interesează Îndeaproape popu
lația în acest sezon, s-a acționat 
energic pentru constituirea fondului 
de marfă la nivelul care fusese sta
bilit, asigurîndu-se creșteri corespun
zătoare față de realizările perioadei 
comparabile din anul precedent. Se 
Înregistrează îmbunătățiri atit din 
punct de vedere al volumului, cit și 
ca structură sortimentală.

— Cetățenii se pot declara deci 
mulțumiți...

— Nu in totalitate. Mai sint unele

articole — de pildă ciorapi de bum
bac, lenjerie plușată, articole pentru 
nou-născuți, stofe din fire cardate 
tip lină, articole de blănărie, unele 
sortimente de încălțăminte, fermoa
re (— la care se inregistrează unele 
lipsțuri temporare. în urma analize
lor ^efectuate cu factorii de răspun- 
derft dih centralele industriale de con
fecții, tricotaje, încălțăminte, cît și 
prin deplasările efectuate de delega
ții j D.G.C.M.B , ai întreprinderilor cu 
ridicata și amănuntul la fabricile din 
Capitală și din țară s-au stabilit de 
comun acord măsuri care să conducă 
la o îmbunătățire a aprovizionării.

— Cu prilejul controalelor efectua
te în ultima vreme s-a constatat că 
unele goluri se datoresc și comenzi
lor necorespunzătoare ale magazine
lor, circulației defectuoase a mărfuri
lor între depozite și unități de des
facere, distribuirii lor uneori neuni
forme pe teritoriul orașului.

— Sînt neajunsuri reale. împotriva 
cărora acționăm sistematic. Avem în 
vedere, printr-o perseverentă mun
că de educație, îndrumare și con
trol, încetățenirea unei atitudini mai 
active din partea gestionarilor unită
ților cu amănuntul în formularea co
menzilor, eliminarea manifestărilor de 
rutină șl superficialitate. în acest 
cadru de preocupări, vom generaliza 
vizitele de grup-ale gestionarilor in 
depozitele cu ridicata. în vederea emi
terii operative a comenzilor in func
ție de sortimentul real existent, spe- 
rind totodată intr-o mai promptă 
onorare a lor de către respectivele 
depozite.

ȘI Împotriva fenomenului aprovi
zionării inechitabile a unor unități 
s-au luat și se iau în continuare mă
suri prin întărirea controlului, a exi
genței față de Întreaga activitate, prin 
antrenarea in această acțiune de 
mare răspundere economică, politică, 
socială, a tuturor cadrelor de condu
cere din întreprinderile comerciale cu 
amănuntul și cu ridicata. Mărfurile 
de care dispunem — in cantități sufi
ciente pentru o aprovizionare ritmi
că, normală, fluentă a întregii popu
lații a Capitalei — trebuie să ajungă 
Ia timp și in mod corespunzător la 
toți cumpărătorii.

LUNA CADOURILOR
între 1—31 decembrie, în Întreaga 

țară se desfășoară tradiționala lună 
a cadourilor, prilej pentru maga
zinele comerțului de stat de a oferi 
cumpărătorilor un larg sortiment 
de mărfuri de sezon.

Pentru copii, unitățile comercia- 
. le și raioanele specializate pun la 

dispoziție o mare diversitate de ju
cării mecanizate din metal si mase 
plastice (cu arc sau motoraș), ma- 
șinuțe, avioane, rachete, jucării din 
material fextil, din lemn, mase plas
tice sau cauciuc și multe altele, 
deopotrivă distractive și educative.

La rindul lor, magazinele cu pro
duse cosmetice dispun de un bo
gat evantai de articole. între care 
gama „Egreta", cuprinzînd ană de 
colonie, parfum, pudră compactă, 
lac de unghii ; gama „April" — 
emulsie hidratantă, loțiune tonică 
pentru ten, cremă hidratantă de zi 
și de noapte.

Pentru toaleta bărbaților se reco
mandă gama „Faun" destinată în
grijirii carpului, părului si pielii 
capului : diferite creme de ras — 
Călin, Triumf, Farmec, Select. Per
la ; loțiuni cremă după ras în am
balaj tip spray — Adam, Bob. Far
mec, Select, Perla, Preria.

Cadouri plăcute pentru femei pot 
fi și articolele de podoabă : broșe, 
brățări, mărgele, clipsuri sau 
cercei.

De asemenea, pentru oricare din 
membrii familiei un radioreceptor 
portabil este un dar pe cît de plă
cut, pe atit de util. Pentru a vă 
Înlesni alegerea, iată citeva dintre 
acestea și prețurile lor : Cora (cu o 
lungime de undă — 345 lei) ; Pes
căruș (cu două lungimi de undă — 
450 lei) ; Alfa (cu două lungimi de 
undă — 500 lei) ; Cosmos (cu trei 
lungimi de undă, care funcționează 
și la rețea — 740 lei) ; Jupiter. Ma
drigal și Gloria (toate cu cite patru 
lungimi de undă, funcționînd și la 
rețea, care costă 845, 1 270 și, res
pectiv, 1 400 lei). De reținut că 
radioreceptoarele portabile se pot 
procura și cu plata în 18 rate lu
nare, cu un aconto de 20 la sută.

Activitatea de formare în rîndurile 
copiilor și tineretului a deprinderi
lor de a circula pe drumurile publice 
în mod corect și civilizat, pentru a 
evita pericolul accidentelor, consti
tuie un obiectiv major al acțiunilor 
convergente ale familiei, școlii, or
ganizațiilor de tineret,«de pionieri și 
organelor de miliție.

O recentă consfătuire pe țară orga
nizată de Ministerul Educației și«In- 
vățămintului, Ministerul de Intcrnp 
— Inspectoratul General al Miliției, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor a fost con
sacrată tocmai acestor probleme. 
Partioipanții la dezbateri au relevat 
realizările obținute de la precedenta 
consfătuire din 1976 și pină acum; 
subliniindu-se faptul că, începînd de 
la grădiniță și pină la universități, 
s-au inclus în toate treptele de învă- 
țămînt ore de circulație și s-au orga
nizat instruiri ale cadrelor didactice. 
Au fost elaborate manuale de circu
lație începînd de la unitățile preșco
lare pînă la învățămîntul superior, 
inclusiv. A fost 
îmbogățită pro
paganda vizuală 
prin tipărirea și 
difuzarea în uni
tățile da învăță- 
mînt a planșelor 
„Colțul circula
ției", a unor bro
șuri și pliante di
ferențiată pe categorii da virstă, 
iar pentru îmbunătățirea forme
lor de instruire s-au realizat filme, 
diapozitive speciale pe teme de edu
cație rutieră, s-au înființat micro- 
patrule de circulație în grădinițe, 
patrule școlare și grupe de tineret 
pentru sprijinirea circulației. în pre
zent funcționează in școli 981 de 
cercuri de motokarturi cu 43 000 pio
nieri și școlari și 7197 cercuri . de edu
cație rutieră cu "peste. 131 000 elevi.

In cuvîntul său, tovarășul Petre 
Constantin, adjunct al ministrului 
educației și învățăminiului, a arătat 
că rezultatele obținute pînă în pre
zent in educația rutiefă a copiilor șl 
tineretului puteau să fie și mai bune, 
mai eficiente, dacă toate .organele și 
organizațiile de resort, investite cu 
atribuții și răspunderi precise în acest 
domeniu, ar fi depus mai multă stă
ruință în conlucrarea și coordonarea 
tuturor acțiunilor înscrisa in planul 
comun de măsuri. Astfel, la nivelul 
unor factori educaționali județeni — 
a subliniat vorbitorul — nu întotdea
una s-au analizat temeinic cauzele 
accidentelor cu victime din rindul 
preșcolarilor, școlarilor și tineretului, 
pentru ca, pe baza concluziilor des
prinse, să se ia măsuri corespunză
toare de prevenire, și nu s-a acordat 
atenția necesară organizării și desfă
șurării procesului de învățămînt ru
tier. în unele unități de învățămînt 
nu s-au obținut rezultatele scontate, 
din cauza formalismului cu care sint 
tratate de către directori și diriginți 
orele de circulație și activitatea pa
trulelor școlare, utilizării unor me
tode, forme șj mijloace de slabă efi
ciență. Există unele școli, ca de 
exemplu în județele Timiș, Galați, 
Bihor, Caraș-Severin și în București, 
unde nu se predau integral cele 9 ore 
anuale de circulație, unde unii diri- 
ginți și cadre didactice care predau 
lecțiile de circulație se pregătesc for
mal, nu-și alcătuiesc planuri de lec
ții, rezumîndu-se adesea la lecturi 
din manuale. în alte locuri, activita
tea patrulelor școlare are un caracter 
festivist, interesînd numai rezultatele 
obținute la concursul „Cea mai bună 
patrulă școlară de circulație", și nu 
peste tot predarea lecțiilor de circula
ție este îmbinată cu aplicații practice.

Pe marginea 
unei consfătuiri

Din datele statistice prezentate la 
consfătuire de colonel Victor Beda, 
șeful Direcției circulație din Inspec
toratul General al Miliției, rezultă că, 
în medie, în fiecare zi, un copil iși 
pierde viața, iar alți doi sint răniți, 
date de natură să constituie un sem
nal de alarmă la adresa părinților, 
educatorilor, a tuturor celor care au 
datoria să contribuie la desfășurarea 
deplasării copiilor în deplină sigu
ranță pe drumurile publice. în con
text, a insistat asupra necesității ca 
toți lucrătorii din formațiunile cir
culație ale miliției să sprijine mai 
activ, concret, conducerile tuturor 
unităților de învățămînt — și nu nu
mai pe acelea din reședințele de ju
deț, municipii și orașe — în pregă
tirea profesorilor dirigințt pentru ac
tivitatea de instruire rutieră a elevi
lor, în concordanță cu particularită
țile meteo-rutiere ale fiecărui sezon, 
să acționeze cu mai multă perse
verență pentru atragerea părinților in 
acțiunea de educație, de supraveghe
re a modului în care copiii lor circulă 

pe stradă. O a- 
tenție sporită în 
viitor va trebui 
acordată intensi
ficării activității • 
de educație ru
tieră în mediul 
rural, unde nu
mărul accidente
lor soldate cu vic

time din rindul copiilor este mai 
mare decît în orașe.

Consfătuirea a adoptat, pentru pe
rioada următoare, un cuprinzător 
program de măsuri. Ele vizează, în 
principal, perfecționarea metodelor de 
predare a lecțiilor de circulație, creș
terea calității acestora și legarea lor 
tot mai strinsă cu aplicațiile practice, 
care trebuie să dețină ponderea în 
ansamblul activității de instruire și 
educație rutieră a școlarilor. Prin ca
sele corpului didactic și cu sprijinul 
serviciilor circulație, cît și al unor 
specialiști de la filialele Automobil 
Clubului Român se vor ține lecții 
deschise, schimburi de experiență 
și alte acțiuni menite să contri
buie la perfecționarea pregătirii 
cadrelor didactice care desfășoară ac
tivități de educație' rutieră. Vor fi 
îmbunătățite regulamentele de orga
nizare și funcționare a patrulelor 
școlare și a concursului „Cea mai 
bună patrulă școlară de circulație". 
Se vor extinde cercurile de învățare a 
mersului pe bicicletă și dotarea lor 
cu biciclete în cel puțin 20 de unități 
de învățămînt în fiecare județ. De 
asemenea, se preconizează Înființa
rea, în fiecare județ, de cercuri prac
tice de învățare a mersului pe mo
toretă, concomitent cu sporirea nu 'k 
mărului de cercuri motokarting.

Este de reținut faptul că în pro
gramul de măsuri se prevede în mod 
expres și obligația ca, periodic, in 
consiliile profesorale și in comitetele 
cetățenești de părinți să se analizeze 
modul în care se desfășoară activi
tățile de educație rutieră, legăturile 
dintre școală, familie și formațiunile 
circulație ale miliției, starea de dis
ciplină rutieră a elevilor.

îndeplinirea întocmai a acestor mă
suri — ca și a tuturor celorlalte pre
vederi ale programului adoptat — 
impune o colaborare și mai strinsă, la 
toate nivelurile, intre organele și or
ganizațiile cu atribuții în' domeniul 
educației rutiere, pentru ca tînăra ge
nerație să fie cît mai bine pregătită 
și ocrotită .do pericolul accidentelor, 
aceasta fiind, deopotrivă, în interesul 
familiei, școlii/societății, al fiecăruia 
dintre noi

Petre POPA

rată receptiv față de 
crltlcile, observațiile 
Bau propunerile formu
late de oamenii mun
cii din unitate, are 
comportări arogante, 
este violent și dur cu 
cei din subordinea sa, 
a avut abateri de la 
morală ș.a.m.d. De a- 
semenea, se arată în 
răspuns, prin influența 
de care s-a bucurat 
la conducerea între
prinderii „Protan", a 
determinat persecu
tarea celor ce-1 cri
ticaseră.

In urma analizei în
treprinse In acest caz, 
secretariatul Comite
tului municipal Roman 
al P.C.R. a hotărit ca 
Gh. Enache să fie des
tituit din funcția de șef 
al secției respective, 
măsură comunicată și 
conducerii întreprinde
rii „Protan“-București, 
pentru a întocmi de
cizia legală corespun
zătoare. Totodată, s-au 
luat și alte măsuri 
pentru Îmbunătățirea 
activității și a clima

tului de muncă la uni
tatea în cauză.

Cu solicitudine 
și operativitate
In legătură cu asi

gurarea încălzirii apar
tamentelor în orașul 
VișeU de Sus, județul 
Maramureș, comitetul 
orășenesc dc partid 
din localitate, care a 
soluționat o sesizare a- 
dresată redacției, ne-a 
comunicat constatările 
făcute la fața locului, 
precum și măsurile a- 
doptate. Astfel, pentru 
îmbunătățirea randa
mentului celor două 
centrale termice din 
oraș și obținerea unei 
temperaturi optime în 
locuințe in perioada de 
iarnă. Consiliul popu
lar orășenesc a dispus 
și a urmărit executarea 
următoarelor lucrări : 
înălțarea coșului de 
fum la centrala termi
că nr. 1 ; revizuirea și 
modernizarea unor ca
zane, tnloculrea celor 
vechi și uzate șl mon
tarea altora, suplimen
tare ; spălarea Insta

lațiilor din centrale și 
din blocurile de locuin
țe ; etanșarea rezervo
rului de combustibil 
pentru a nu pătrunde 
apa in el etc. S-a 
procurat. totodată, 
combustibilul necesar 
funcționării corespun
zătoare a centralelor 
termice.

In ce privește furni
zarea apei potabile, în 
răspuns se precizează 
că, uneori, prin defec
tarea unor pompe de 
la stația de pompare, 
nu s-a putut asigura 
presiunea necesară u- 
nei alimentări cores
punzătoare. întrucît nu 
există pompe de re
zervă, s-au luat măsuri 
pentru buna întreține
re a celor existente șl 
executarea operativă a 
reparațiilor in caz de. 
defectare a lor.

Prin măsurile adop
tate s-a ținut seama de 
propunerile cetățeni
lor șl s-aU creat con
diții corespunzătoare 
pentru buna alimenta
re a locuințelor atît cu 
căldură, cit și cu 
apă potabilă.

Sesizarea — 
minge 

de ping-pong ?
, Nicolae Liloiu din 
Buzău, strada Gheor
ghe Lazăr hr. 2 bis, a 
lucrat, pină in luna 
octombrie a anului 
trecut, ca gestionar la 
întreprinderea pentru 
construcții edilitare și 
agrozootehnice Ilfov, 
de unde a plecat prin 
transfer în interesul 
serviciului. După imi
tarea sa — afirmă în
tr-o scrisoare adresată 
redacției — această în
treprindere urma să-i 
restituie libretul C.E.C. 
cu garanția reținută, 
precum ,si unele drep
turi bănești reprezen- 
tind indemnizația de 
concediu și retribuția 
neîncasate. „Întrucît 
întreprinderea respec
tivă, scria el, nu mi-a 
dat măcar un răspuns 
la Intervențiile mele 
repetate, vă solicit 
sprijinul pentru rezol
varea legală a acestui 
caz".

Firesc, redacția a 
trimis această sesi
zare, spre soluționare. 
Ministerului Agricultu
rii și Industriei Ali
mentare. De aici insă, 
pe motiv că rezolva
rea problemelor sem
nalate n-ar depinde de 
acest for. scrisoarea 
a fost trimisă Ministe
rului Construcțiilor In
dustriale. Dar și acest 
minister și-a declinat 
competenta și a resti
tuit redacției sesizarea, 
susținind că M.A.I.A. 
trebuie să se ocupe de 
soluționarea ei. întru

cît Direcția secretariat- 
administrativă din Mi
nisterul Agriculturii nu 
și-a schimbat optica, 
cine și cum poate pune 
capăt acestui joc de 
ping-pong cu scrisoa
rea. de declinare a 
răspunderii pentru re
zolvarea ei ? Căci, ori
cum, semnatarul aces
teia este îndreptățit la 
un răspuns, fie că are 
sau nu dreptate. Iată 
de ce așteptăm ca a- 
cest caz să fie clari
ficat în spiritul legii 
de către organele de 
stat competente.

răspunsuriSpicuiri din
• Direcția generală a agriculturii Caras-Se- 

verin : Pentru abateri tn activitate, tehnicianul 
veterinar Constantin lenea, din comuna Lunca- 
vița, a fost sancționat disciplinar, în conformi
tate cu prevederile Codului muncii.

• întreprinderea județeană de gospodărie 
comunală și locativă Dîmbovița : S-a constatat 
că, Intr-adevăr, Ia uzina electrică Dolcești insta
lația de termo'ficare ce alimentează cu căldură 
imobilele din localitate a fost oprită in trimes
trul al II-lea 1980 pentru verificare și reme
dierea unor defecțiuni Cu toate acestea, s-au 
tncasat cotele aferente pentru Încălzire. S-a 
dispus ea E.G.C.L. Tîrgovlște să anuleze 
tacturile emise pentru perioada respectivă șl să

încaseze numai costul energiei termice efectiv 
livrate _și nu al cantității prevăzute în contract.

N. R1 — Dacă s-ar fi procedat în acest mod 
cînd s-a făcut prima sesizare directă la 
I.J.G.C.L. de către uzină, n-ar mai fi fost nece
sară intervenția redacției S-a confirmat încă 
o dată faptul că o problemă nesoluționată pe 
plan local generează alte sesizări la forurile 
centrale.

• Fabrica dc bere Roșiori de Vede : Ca ur
mare a sesizării corespondentului voluntar Ion 
Cioacă din comuna Mercni de Sus, județul Te
leorman. s-a dispus remedierea defecțiunilor 
mecanice de la mașina de spălat sticle, precum 
și Întărirea punctelor de control din procesul, 
tehnologic, pentru a se exclude posibilitatea tri
miterii pe piață a berei de calitate necores
punzătoare.

• Consiliul municipal al sindicateler Iași : 
Constatindu-se neajunsuri în aprovizionarea și 
organizarea producției la secția „Manta Ro
șie" a întreprinderii de confecții Iași, s-a dis
pus înlocuirea din funcție a șefului acestei 
secții.

® Consiliul popular al municipiului Bucu
rești : (Răspuns la sesizarea asociației de loca
tari din blocul Y 2-B, de pe Bulevardul Ion 
Șulca, nr. 57 A, sectorul 3): I.C.R.A.L. Vitan va 
asigura executarea lucrărilor de betonare și 
asfaltare a trotuarului deteriorat, precum și 
continuarea lucrărilor de eliminare a conden
sului din apartamente și de reparare a fisurilor 
apărute in zidărie. întreprinderea „Metrou" va 
executa o rigolă de dirijare a apelor către gura 
de colectare și va curăța nămtntul de pe plat
forma de beton din apropiere.

Gheorghe PÎRVAN
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In fiecare unitate agricolă, in fiecare comună există importante rezervă pentru

Odată cu încheierea sezonului de 
pășunat revine in actualitate proble
ma preparării furajelor, in scopul 
creșterii producției de carne si lapte. 
Pentru că nu e totuna dacă în ieslea 
vacilor punem un snop de coceni așa 
cum a fost adus din cîmp. ori dăm 
același nutreț tocat sau măcinat, 
umectat și fermentat pentru a' putea 
fi consumat in întregime, fără nici o 
risipă. în tara noastră, unde pro
ducția vegetală secundară însumează 
cîteva zeci de 
milioane de tone, 
are o mare im
portanță toearea 
sau măcinarea 
acestora pentru a 
le ridica gradul 
de utilizare de 
către animale. 
Tinînd seama că 
furajele de vo
lum — fin. co
ceni. paie, nutre
țuri însilozate și 
suculente — con
stituie sursa prin
cipală de hrană a 
animalelor, s-au 
găsit metode 
simple, puțin cos
tisitoare de pre
parare, care le 
adaugă un plus 
de valoare. în a- 
cest mod putem 
mări gradul de consum al cocenilor 
de la numai douăzeci la sută pînă 
la sută la sută, ceea ce. raportat la 
cantitățile mari existente, reprezintă 
foarte mult. Situația e asemănătoare 
și la alte sortimente. Ciocălăii de po
rumb, bunăoară, improprii consumu- 
’ l ca atare, după măcinare, sînt uti- 

ați integral. Ciștigul e substanțial, 
trucit valoarea lor energetică este 
ropiată ae aceea a finului de ca
ste mijlocie. De asemenea, ames- 

teeul unor sortimente variate concu
ră la îmbogățirea rațiilor in substanțe 
nutritive — cerință 
însemnătate pentru 
ției animaliere.

în acest sens 
tă experiența unor 
cole ciin județul Dîmbovița, intre care 
Finta. unde in primele zece luni din 
acest an s-au obținut 3 650 litri de 
lapte pe vacă furajată, cooperativa 
Petrești, cu 3 500 litri lapte și Nucet 
— 3 400 litri. Pentru tocarea și 
amestecul nutrețurilor în 62 din cele 
76 de cooperative agricole, crescă
toare de taurine și ovine, s-au con
struit bucătării furajere, iar în cele
lalte au fost făcute amenajări in spa
țiile existente. Cițiva specialiști au 
urmat cursuri de reciclare în dome
niul nutriției pentru a controla ca
litatea nutrețurilor și a optimiza | 
rațiile animalelor în consiliile unice 
agroindustriale cu pondere în zooteh
nie. Pornind de la ceea ce au la în- 
demină,’ cooperatorii se străduiesc să 
echilibreze substanțele energetice și 
proteice în rația animalelor, urmă- 
rindu-se un obiectiv precis : din fie
care tonă de nutrețuri să rezulte o 
cantitate de carne și lapte cît mai 
mare. Dr. Florin Neagu. director al 
direcției agricole județene, urmărește 
rezultatele unui test al eficienței pre
parării nutrețurilor în citeva coope
rative agricole. Toate furajele sint 
cintărite pînă la ultimul kilogram și 
preparate după norme tehnice pre
cise. La C.A.P. Nucet, de pildă, cele 
trei mii tone nutrețuri insilozate, 
sfeclă furajeră și tăiței se amestecă 
cu coceni și paie tocate. Aceste sor
timente ieftine sînt puse în iesle la 
discreție, iar furajele cu valoare nu
tritivă mai ridicată — finul șl can-

titățile mici de tărîțe — sînt drămui
te și administrate in raport strict cu 
producția de lapte a fiecărei vaci. 
Valoarea practică a acestui test este 
confirmată de nivelul ridicat al pro
ducției zilnice — peste zece litri lapte 
pe vacă furajată. De asemenea, pro
centul mare de 97 la sută natalitate 
este o altă confirmare a adevărului 
că ieslea plină cu furaje bine prepa
rate atrage după sine și bidoane 
pline cu lapte și viței mai multi.

ței de muncă, dacă vicepreședintele, 
împreună cu cițiva ■ cooperatori ar 
pune mina pe o unealtă in cîteva 
zile, bucătăria furajeră ar funcționa 
normal.

Problema aplicării imediate a ope
rațiunilor de fermentare a furajelor 
grosiere și suculente. în scopul îm
bunătățirii calității acestora, se pune 
în toate unitățile agricole și cu atît 
mai mult in cele cu efective mari de 
taurine. Urmărim fluxul lucrărilor

mentează de citeva decenii modali
tăți de tratare a furajelor cu diferite 
substanțe, au scris și publicat zeci de 
referate prin care afirmă eficacitatea 
acestora. Multe sint pe hîrtie, dar 
prea puține ajung să fie cunoscute și 
mai ales aplicate în producție. Și nu 
se poate spune că nu se găsesc spe
cialiști care manifestă interes față de 
noutățile științei. Un exemplu. 
Ing. Gheorghe Buzoianu, șeful fer
mei zootehnice a

VALOAREA FURAJELOR
poate fi mult îmbunătățită prin prelucrarea

si prepararea lor cu miiloace simple, necostisitoare
ClTEVA CONSTATĂRI Șl RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADA DE IARNĂ

de cea mai mare 
creșterea produc-

este concludem 
cooperative agri-

Este desigur remarcabil efortul 
specialiștilor, conducerilor unităților 
agricole dimbovițene de a aplica pe 
scară largă operațiunile de focare sau 
măcinare și amestec al furajelor gro
siere, ceea ce se justifică din punct 
de vedere economic prin înlăturarea 
risipei. Dar sint și alte metode sim
ple care, fără mari investiții, pot fi 
aplicate în fermele zootehnice pen
tru ridicarea gradului de digestibili- 
tate a nutrețurilor cu 15—20 la sută. 
Ne referim Ia fermentarea acestora 
timp de citeva zile in bazine, opera
țiune care — să precizăm din capul 
locului — are un plus de eficiență 
deoarece nu mai necesită nici un fel 
de consum de energie electrică, de 
combustibil. Și dacă mai adaugi fu
rajelor grosiere o mină de tărîțe sau 
tăiței de sfeclă efectul fermentării 
este și mai pronunțat, iar digestibili- 
tatea crește simțitor. Această metodă 
cu valoare certificată de știință și 
de experiența unor unități agricole, 
ce-i drept încă puține, aduce un 
spor de calitate, un cîștig net. fără 
nici un fel de cheltuieli materiale. 
Dar. in practică, tocmai această 
operațiune este ignorată. în unele 
ferme nu există mai multe bazine 
pentru fermentarea furajelor, in al
tele nu-s utilizate nici cele existente. 
La cooperativa agricolă Ulmi, singu
rul bazin in care pot fi dospite fura
jele era plin cu... var. Discutăm pi-o- 
blema utilizării furajelor cu to
varășul Nicolae Florea, secretarul or
ganizației de partid și vicepreședinte 
al cooperativei, care răspunde de 
ferma zootehnică. „Noi — zice el — 
măcinăm ciocălăii și dăm animale
lor suplimente dimineața și seara. 
Acum măcinăm, Ce va ieși vedem 
deseară. Ce-i drept, nu ne-am gindit 
la fermentarea furajelor". Că această 
operațiune și celelalte norme de hră- 
nire sint neglijate se vede, seară de 
seară, din nivelul scăzut, de numai 
4 litri lapte pe vacă furajată. Acum, 
cind oamenii sînt mai puțin ocupați 
cu muncile cîmpului. este posibilă 
repartizarea unei echipe permanente 
pentru prepararea furajelor date la 
iesle. Se pune și o altă problemă : 
la această unitate mică, cu numai 368 
taurine, unde este invocată lipsa for-

Ia bucătăria furajeră a cooperativei 
agricole Hăbeni. O echipă de coope
ratori toacă și așază nutrețul într-un 
bazin betonat. Dar alte trei bazine 
ale bucătăriei furajere sint goale. 
Reprezentantul direcției agricole in
tervine pentru a ti umplute imediat. 
Intervenție utilă, dar de ce să aștepte 
impulsuri din afară specialiștii fer
mei. consiliul de conducere al coope
rativei ?

O cerință a zootehniei este produ
cerea unor cantități de proteine prin 
fermentarea amestecurilor de furaje 
la care se adaugă bacterii selecțio
nate. introducerea și extinderea unor 
procedee mai complexe de preparare 
a furajelor grosiere cu conținut bo
gat in celuloză, îndeosebi prin hidro- 
lizarea acestora. Cercetătorii din in
stitutele de nutriție a animalelor din 
țara noastră și din alte țări experi-

cooperativei agri
cole Băleni — 
Sîrbi, a organi
zat un punct de 
focare, amestec 
și fermentare a 
celor 1 000 tone 
paie, 700 tone co
ceni și citeva mii 
de tone suculen
te. O tocătoare 
propusă mai de 
mult 
sare 
rată 
stare 
nare 
mecanicul Gheor
ghe Tăcu. Șeful 
fermei ne întrea
bă de l 
putea 
bacterii 
țioriate. 
sul la 
problemă 

toria să-l dea cercetătorii din insti
tutele și stațiunile de profil.

Pentru efectuarea tuturor opera
țiunilor de preparare a nutrețurilor 
la care ne-am referit este necesară 
difuzarea mal largă de către organele 
agricole a documentației tehnice pri
vind dotarea și amenajarea bucătă
riilor furajere într-un flux tehnolo
gic care să permită reducerea chel
tuielilor de forță de muncă. Ceea ce 
s-a făcut pentru înlăturarea risipei 
și pentru consumul integral al fura
jelor, prin operațiunile de focare sau 
măcinare, se cere continuat în sensul 
îmbunătățirii calitative, al ridicării 

■ digestibilității acestora, în scopul va
lorificării cu maximă eficiență a în
tregii cantităti de nutrețuri.

pentru ca- 
a fost rerpa- 
și pusă in 
de funcțio- 

de către

unde ar 
procura 

se'ec- 
Răspun- 
această 

. au da-

SPORIREA LIVRĂRILOR DE PRODUSE
LA FONDUL DE STAT

OLT, Numeroase unități agri
cole din județul Olt s-au angajat să 
livreze cantități mai mari de porumb 
la fondul de stat și la fondul destinat 
fabricilor de nutrețuri combinate fată 
de balanța întocmită initial. Coope
ratorii din Dobrosloveni. cunoscut! 
ca oameni harnici si buni gospodari, 
au obținut si în acest an. cu condiții 
mai puțin prielnice pentru agricul
tură. recolte bogate. La porumb, de 
exemplu. în medie, de ne cele 1 030 
hectare cultivate, au realizat 4 752 kg 
porumb boabe la hectar. Demn de 
remarcat este fantul că această pro
ducție s-a obtinut pe terenuri neiri
gate. Atît lucrările de bază ale so
lului. cit și cele de- întreținere a 
culturii s-au desfășurat în limitele 
perioadei optime prevăzute pentru 
fiecare lucrare. De asemenea, la re
coltarea porumbului s-a lucrat in 
acord global, fiind prezent! Ia această 
importantă acțiune toți cooperatorii, 
în balanța stabilită inițial, coopera
torii din Dobrosloveni au 
livreze la fondul de stat 
„Acum, cind am încheiat 
și ne-am făcut socotelile 
muncii noastre — 
rășul Constantin Cioboată, pre
ședintele cooperativei agricole — 
cooperatorii au hotărit să suplimen
tăm livrările la fondul de stat cu 400 
tone, rămînind cantităti suficiente și 

a muncii 
tovarășul

porumb, adică cu 810 tone mal mult 
decît era stabilit initial.

Asemenea analize ale posibilităților 
de a livra suplimentar la fondul de 
stat, față de balanța inițială, au avut 
loc și în alte unități. Cooperatorii 
din cadrul consiliului agroindustrial 
Scorniceșt*. de exemplu, unde s-a 
obținut o bună producție de cereale, 
au hotărît să vîndă statului. în plus. 
2 000 tone de cereale. De precizat că 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Scomicești livrează în plus fată de 
plan, la fondul de stat, peste 2 500 tone 
porumb. Cantităti importante s-au 
angajat să vîndă statului peste pre
vederile înscrise în balanța inițială 
și cooperatorii din Scărișoara. Văleni. 
Cimpoia. Găneasa. Vișina Veche și 
multe altele. (Emilian

cooperației de consum de la membrii 
cooperatori și producătorii cu gos
podării individuale 100 porci cu o 
greutate de 11,5 tone, 5 000 păsări, 
multe zeci de mii de ouă și însem
nate cantități de brînză, lapte, fructe, 
cartofi și fasole. (Gheorghe Cirstea).

Rouă)

hotărît să 
3 433 tone, 
recoltarea 
finale ale 

ne spune tova- 
Cioboată.

pentru plata în natură 
depuse". La rindul său,
Ion Pavel, președintele consiliului 
agroindustrial Caracal, din care face 
parte și C.A.P. Dobrosloveni. ne 
spunea că acest consiliu participă la 
fondul de stat tone deC. B ORD ELAN U

in funcțiune la întreprinderea de geamuri din Mediaș

Mg

agroindustrial

tone de

coopera- 
porneau

Noul cuptor intrat

H -

ARGEȘ. De ani în șir, coope
ratorii din consiliul 
Miroși, județul Argeș, se mențin 
fruntași pe județ în obținerea de re
colte bogate de cereale. în 1980, cu 
tot timpul nefavorabil, s-au înregis
trat producții de porumb, in medie, 
de 3 650 kg la hectar. Tot primii sînt 
și acum cel de la Miroși și cind este 
vorba de livrarea produselor agricole 
la fondul de stat. Ei au transportat in 
baze 2 883 tone de porumb față de 
2 395 tone cît se prevăzuse inițial. 
Deci cu aproape 500 tone mai mult. 
Văzînd în livrarea de cantități supli
mentare la fondul de stat o îndatori
re patriotică, cooperativele agricole 
din consiliu — Humele, Strîmbeni, 
Ungheni și Miroși și multi membri 
cooperatori al acestora — au luat din 
nou hotărîrea să vîndă statului, peste 
contractele inițiale, 1430 
cereale.

Marți, din fața pătulelor 
tivei agricole din Ungheni
din nou spre baza de recepție un ca
mion și o remorcă încărcate cu po
rumb. „Este un prim transport de 
30 tone — spune președintele Tudor 
Costache. Dar nu ne oprim aici. Re
coltele au fost cu mult mai mari de
cît cele planificate. Muncind bine, 
foarte multi cooperatori au luat la 
acordul global însemnate cantităti de 
produse, creîndu-și cu timpul rezer
ve și, ca atare, socotind că este o da
torie patriotică, au vindut statului 
produse mai multe".

De asemenea, și cooperatorii din 
consiliul agroindustrial Birla și-au 
propus să livreze suplimentar statu
lui 1 059 tone de cereale. Cooperati
va agricolă Hîrsești va livra 412 tone 
de porumb și griu, „Unirea" și 
„înfrățirea", amîndouă din Birla — 
440 tone porumb, griu și orzoaică.

Pe ansamblul județului au fost li
vrate in ultimele trei zile cu desti
nație fondul de stat și F.N.C, mai 
bine de 500 tone cereale. Totodată, 
din comune ca Slobozia, Rucăr, Dom
nești. Mușetești. Tigveni, Buzoiești 
și Leordeni s-au achiziționat pe linia

SATU MARE. în localitățile 
județului Satu Mare, țăranii coope
ratori sau locuitorii din zonele ne- 
cooperativizate suplimentează livră
rile de produse agricole Ia fondul 
de stat. Așa cum arată realizările ul
timelor trei zile, locuitorii satelor, ca- 
urmare a muncii politice desfășurate 
de către organizațiile de partid și 
membrii activului de partid, deputați, 
oferă prin achiziții păsări, porci, oi, 
cantități suplimentare de diferite 
produse animaliere. Bunăoară, în 
consiliul agroindustrial Cărei s-au a- 
chiziționaț intr-o singură zi de la 
populație 400 păsări și 16 porci. Pri
mii care au dat exemple in această 
direcție au fost primării și președin
ții cooperativelor agricole din comu
nele Foieni și» Urziceni. în raza 
acestui consiliu urmează ca, pînă la 
20 decembrie, să fie achiziționate de 
către cooperația de consum 6 000 pă
sări și 860 porci.

Și în consiliul agroindustrial Ar- 
dud, cetățenii au livrat, în afara con
tractelor. circa 600 de gîște. Cetățe
nii localităților Ardud, Tărăbești, 
Gelu, Baba Novac etc. vor livta că
tre stat, prin achiziții, peste 2 800 pă
sări și peste 270 de porci. în raza 
consiliului agroindustrial Livada, ce
tățenii au hotărit să vîndă statului 
250 de porci și peste 3 000 de păsări. 
(Octav Grumeza).

VASLUI. în. săptămîna trecută, 
în’ județul Vaslui au fost livrate la 
fondul central de stat și la E.N.C. 
4184 tone de porumb. în' condițiile 
grele din cîmp. se lucrează cu sănii 
și atelaje pînă la drumuri accesibile 
mijloacelor de transport auto. în 
aceste, zile s-a intensificat activita
tea de preluare la contracte și achi
ziții a unor produse livrate din sur
plusul de care beneficiază țăranii 
cooperatori. Cooperația de consum a 
achiziționat importante cantități de 
fasole de la producătorii din comu
nele Blăgești. Codăești. Găgești. Mă- 
lușteni, Șuletea, Tutova. Viișoara și 
Vutcani. Locuitorii comunelor 
trie Căntemir. Dragomirești. 
șoaia, Băceștl au contractat și 
urat mai multi porci față de
pe județ, iar la livrările de ovine se 
evidențiază locuitorii comunelor Gir
ceni, Oltenești, 
tele. La ouă, 
s-au preluat, 
10 000 bucăți in 
8 000 bucăți
(Crăciun Lăluci).

Dimi- 
Vetri- 
au li
me: ia ■

Solești. Arsura și al
pină la această dată, 

peste planul initial, 
comuna Ivănești, cite

la Bogdana și Girceni.

Actualizarea prețurilor de producție și de livrare
(Urmare din pag. I)

de ansamblu și o evoluție controla
tă a prețurilor, nu putem menține 
pr juri ile producție și de livrare 
ci i se rup de realitate, care nu re- 
I tă veridic cheltuielile cu munca 
vie și materializată incorporate în 
fiecare produs. Avem, desigur, in 
vedere nu numai schimbări in 
sensul majorării unor prețuri de 
producție și livrare, ci și in cel al 
micșorării unor asemenea prețuri, in 
funcție de realitățile concrete ale 
activității. Precizăm că este vorba 
de prețurile practicate in exclusivi
tate în relațiile dintre unitățile socia
liste. și nicidecum de prețurile de 
desfacere eu amănuntul ale mărfuri
lor către populație.

Să privim, insă, cerința obiectivă 
a actualizării prețurilor de producție 
și de livrare și dintr-un alt unghi — 
și anume cel al implicațiilor pe care 
le au prețurile de pe piața mondială 
asupra costurilor de producție. Sin- 
tem nevoiț'i, pentru satisfacerea ce
rințelor producției, să recurgem și 
la importuri de materii prime. Pe 
piața mondială insă, in ultimii cinci 
ani prețurile la marea majoritate a 
materiilor prime au crescut de două 
și chiar de trei ori : la petrol — de 
circa 3 ori. la plumb și cupru — de 
2,5 ori, la cauciuc — de 2,2—2,5 ori, 
la piei — de 2,4 ori ș.a. Or. în toată 
această perioadă prețurile de produc
ție și de livrare la materiile prime 
similare realizate în țară sau la pro
dusele care folosesc asemenea ma
terii prime au rămas neschimbate. 
La petrol, de pildă, prețul de pro
ducție intern este de peste trei ori 
mai scăzut la ora actuală decît prețul 
țițeiului procurat din import.

Desigur, asemenea modificări im
portante de prețuri la materiile pri
me. in funcție de conjunctura econo
mică mondială, nu pot fi transpuse 
continuu, ori de cite ori se produc, 
în prețurile de producție Și de livrare. 
Și aceasta pentru că, potrivit legii,, 
modificarea prețurilor și tarifelor se' 
poate efectua numai cind intervin 
schimbări mai importante in condi
țiile din economie avute in vedere la 
stabilirea lor. precum și. in nivelul 
și corelațiile de prețuri pe piața ex
ternă. In împrejurările actuale ale 
pieței externe, găsirea unor soluții 
adecvate pe plan intern, de natură 
să protejeze economia împotriva fe
nomenelor inflaționiste, să asigure 
reflectarea corectă in prețurile in
terne a costului real al importurilor 
este o problemă de maximă impor
tanță. Aceasta înseamnă ca modifică
rile de prețuri pe piața mondială să 
fie evaluate cu obiectivitate. în 
vederea ajustării prețurilor de pro
ducție și livrare. Firește, nu se 
poate ca și in continuare dife
rențele de preț dintre preturile 
materiilor prime de pe plata mon
dială și cele practicate in tară 
să se mențină la un nivel atît de 
mare, pentru că. in acest fel. pretu
rile interne n-ar mai reflecta costu
rile reale ale materiilor prime și 
materialelor. Aceasta ar însemna ru
perea prețurilor de baza lor reală. 

cu toate consecințele în lanț pe care 
le-ar provoca asupra unui șir de 
produse in care sînt incorporate ase
menea materii prime, ca și in eco
nomie.

Actualizarea prețurilor de produc
ție și de livrare are ca principii de 
bază asigurarea rentabilității tnturor 
produselor și activităților economice, 
precum și reducerea costurilor de 
producție, dimensionarea exactă a 
cheltuielilor materiale și, implicit, a 
beneficiilor, ca rezultat al eforturi
lor unităților economice pentru plai 
buna gospodărire și utilizare a fon
durilor materiale și bănești încre
dințate. Prin actualizarea prețurilor 
de producție și de livrare se urmă
rește, totodată, stimularea eforturi
lor pentru ridicarea calității produ
selor, creșterea - eficienței exporturi
lor, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, utili
zarea mai largă a materialelor refo- 
losibile, intr-un cuvint, impulsiona
rea preocupărilor pentru aplicarea 
largă a noului mecanism econo- 
mico-financiar, pentru realizarea 
unei calități noi, superioare în în
treaga activitate economică.

Ce Implicații are modificarea pre
țurilor de producție și de livrare 
asupra economiei 7 Precizăm că 
această acțiune este de o anvergură 
impresionantă: sint peste zece mi
lioane de preturi de producție și li
vrare care se practică in prezent in 
economie.' Actualizarea preturilor de 
producție și livrare va cuprinde nu
mai acele produse Ia care este ne
cesară punerea de acord a preturilor 
actuale cu cheltuielile de muncă so
cială efectiv realizate. Evident, ma
jorarea preturilor de producție și 
de livrare ca urmare a creșterii pre
țurilor la materii prime și materiale 
duce la creșterea valorii totale a 
cheltuielilor materiale dintr-o între
prindere. ca și la nivelul ramurilor 
sau al intregii economii. Privite lu
crurile la nivelul întregii economii, 
aceasta ar insemna că. in ansamblu, 
se ajunge la creșterea cheltuielilor 
materiale în întreprinderile respec
tive. Dar oamenii muncii, economia 
in ansamblul ei dispun de forța ne
cesară pentru a contracara un ase
menea efect. Iar această forță o con
stituie acțiunea energică, pc multi
ple planuri, a tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii pentru diminuarea 
cheltuielilor materiale, pentru econo
misirea severă a materiilor prime, ma
terialelor. energici și combustibilului.

In fiecare întreprindere trebuie să 
se înțeleagă limpede că. fără nici o 
excepție, efectele majorării unor eos- 
turi de producție vor trebui să fie 
contracarate de acțiunile ferme de 
reducere a consumurilor materiale. O 
reducere mai accentuată, suplimen
tară. față de prevederile planului pe 
anul viitor și pe întregul cincinal. 
Aceasta presupune un efort stăruitor 
pentru modernizarea tehnologiilor si 
reproiectarea produselor, pentru creș
terea gradului de utilizare a mate
riilor prime, pentru valorificarea efi
cientă a tuturor resurselor materiale, 
refolosibile. pentru înlăturarea hotă- 
rită a oricăror forme de risipă. Si in 

fiecare intreprindere există aseme
nea posibilități, care pot și trebuie 
să fie cit mai deplin fructificate, mai 
ales dacă ținem seama de consumu
rile specifice incă ridicate pe care 
le realizăm comparativ cu cele ale 
produselor similare din alte țări. 
După cum mari posibilități există și 
pentru creșterea susținută a produc
tivității muncii. Fiecare colectiv tre
buie să înțeleagă că numai si numai 
dacă se va realiza întocmai sarcina 
suplimentară de reducere a cheltuie
lilor materiale și. totodată, va creste 
în ritm mai inalt productivitatea 
muncii va fi posibil să se realizeze 
rentabilitatea stabilită, să se asigure 
beneficiile planificate.

Actualizarea preturilor de produc
ție și de livrare nu constituie o 
acțiune care are loc pentru prima 
oară in economia noastră națio
nală. Asemenea actualizări au mai 
avut loc in anii 1954, 1963, 1974 
și 1976. Așa cum s-a precizat, aceste 
actualizări vizează numai preturile 
practicate in sfera relațiilor dintre 
întreprinderi, dintre unitățile so
cialiste. Ele se referă deci la pre
țurile de producție și de livra
re dintre aceste unități — la ma
terii prime, materiale, produse din 
cooperare, mașini, utilaje ș.a. — 
și nu la prețurile de desfacere cu 
amănuntul către populație.

In spiritul grijii față de condițiile 
de viață ale oamenilor muncii, Comi
tetul Politic Executiv a hotărit ca, 
pentru anul 1981, influența majorării 
prețurilor de producție și de livrare 
la produsele industriale și agricole 
asupra unor bunuri de consuni să fie 
suportată din bugetul statului, pienți- 
nindu-se actualele prețuri de desfa
cere cu amănuntul către populație. 
Desigur, in cincinalul viitor, se pre
vede, prin plan, o anumită creștere, 
de 6—8 la sută, pină în 1985, a in
dicelui prețurilor cu amănuntul și 
a tarifelor pentru populație. Dar 
aceasta se va efectua treptat, și în 
strînsă concordanță cu prevederile 
de creștere a veniturilor reale ale 
populației în perioada 1981—1985.

Prin întreaga acțiune de actuali
zare a prețurilor de producție și li
vrare. se creează condiții ca, in fie
care întreprindere, să se aplice cu 
exigentă și consecvent principiile 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. să se întărească răspunderea 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii pentru gospodărirea și valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și a materialelor, pentru ri
dicarea calitativă și creșterea efi
cienței intregii activități economice. 
Fiecare întreprindere, indiferent de 
ramura din care face parte, va dis
pune de posibilitatea de a-și desfă
șura efectiv activitatea pe baza 
autogestiunii economico-financiare, 
realizînd beneficii, avind deci con
diții nentru constituirea fondurilor 
proprii — inclusiv a fondului de 
participare la beneficii — contri
buind in mod corespunzător la creș
terea venitului național, a fonduri
lor de dezvoltare a societății și a 
fondurilor destinate creșterii conti
nue a bunăstării întregului popor.

Premieră
La întreprinderea de 

geamuri Mediaș, una 
dintre cele mal mari 
și moderne unități de 
acest fel din țară, a in
trat in funcțiune un 
nou și important o- 
biectiv economie, con
ceput și realizat de 
specialiștii uzinei, con
stituind o premieră 
tehnică a Industriei 
materialelor de con
strucții. Este vorba

tehnică la
de un cuptor de to
pire de mare capa
citate. al cărui proces 
tehnologic — incepind 
de la alimentarea cu 
materii prime pînă la 
trasul și tăierea di
mensională a geamului 
— este in întregime 
mecanizat și automati
zat. Noul cuptor asi
gură un spor anual al 
producției de geam 
tras de 8 milioane mp,

(Urinare din pag. I)

De ce conducerea partidului pune 
cu atita stăruință în fața tuturor 
oamenilor cerința reducerii accen
tuate a cheltuielilor materiale ? 
întii de toate pentru că, reailzind 
producția stabilită cu cheltuieli 
materiale mai scăzute, se asigură 
un spor de producție netă, de ve
nit național — sursa esențială și 
sigură de accelerare a progresului 
economic al țării, de ridicare a 
bunăstării întregului popor. Să re
flectăm asupra unui calcul : RE
DUCEREA CU 1 LA SUTA A 
PONDERII CHELTUIELILOR MA
TERIALE ÎN PRODUSUL SOCIAL 
POATE ASIGURA IN ANUL 1981 
UN SPOR DE VENIT NAȚIONAL 
DE 13,4 MILIARDE LEI. Dacă o 
parte din acest venit național su
plimentar este alocată pentru fon
dul de dezvoltare economico-so- 
cială, aceasta echivalează cu re
surse pentru construcția a trei în
treprinderi de mașini-unelte care 
pot realiza o producție totală de 
2 miliarde lei. a două fabrici in
tegrate' de țesături cu cite 1500 
locuri de muncă, a patru spitale, 
a 100 grădinițe de copii și 15 008 
de apartamente. Cealaltă parte, 
destinată fondului de consum, 
echivalează cu un spor de venituri 
cu care populația poate cumpăra 
următoarele bunuri de consum 
150 000 televizoare, 150 000 radio
receptoare, 150 000 frigidere, 50 000 
autoturisme, 150 000 biciclete, 150 000 
garnituri de mobilă, 20 milioane 
perechi încălțăminte, 3 milioane 
mp stofe de lină. Iată cit valorează 
economiile de materii prime, mate
riale și energie, mai mari sau mai 
mici, pe care le poate face fiecare 
la locul său de muncă, evitind 
risipa, valorificind cu ingeniozitate 
și chibzuință cit mai mult din re
sursele materiale utilizate to pro
ducție.

O altă rațiune economică majoră 
a necesității reducerii cheltuielilor 
materiale o constituie faptul că 
țara noastră dispune, așa cum se 
cunoaște, de resurse limitate de 
materii prime. Pentru a produce 
tot ceea ce ne-am planificat tre
buie să gospodărim cit mai bine, 
cît mai eficient resursele materia
le pe care le avem și să recurgem 
la import — care, după cum se 
știe, este costisitor nentru națiune 
— numai atît cit este absolut ne
cesar. Să facem o legătură cu fap

Medias
în condițiile unui con
sum redus de energie 
și materii prime. 
Energia termică recu
perată in intreprindere 
asigură încălzirea uni
tății, iar nu peste mult 
timp și încălzirea par
țială a ansamblului de 
locuințe „Vitrometan", 
precum și producerea 
de energie electrică 
într-o microeentrală 
proprie. (N. Brujan).

tul relatat la început : pe piața 
externă, minereul și cocsul pentru 
fabricarea unei tone de oțel costă 
75 de dolari. Să multiplicăm aceas
tă cifră cu milioanele de tone de 
oțel pe care urmează să le produ
cem în anul 1981 și vom avea 
o imagine exactă a efortului 
valutar pe care țara îl face pentru 
a asigura metalul necesar produc
ției. Aceasta. în medie, pentru că 
unele sortimente de metal sint și 
mai costisitoare. Putem arăta, de 
pildă, că pentru tabLa inoxidabilă, 
pe piața externă se cer adesea. în 
compensație, produse agroalimen- 
tare. Bunăoară, pentru 1 kg de 
tablă inox — 10 kg de fructe ori de 
legume sau 1.5 kg de carne, ori 
6 litri de ulei comestibil.

Iată-ne într-un punct în care te- 

nil ■■ Cil MAI MS!
lația strinsâ dintre reducerea chel
tuielilor materiale și bunăstare 
poate fi limpede înțeleasă de fie
care om al muncii, de fiecare ce
tățean. O înțelegere care trebuie 
să declanșeze la fiecare loc de 
muncă, in fiecare intreprindere 
măsuri eficiente, acțiuni perseve
rente pentru economisirea severă 
a materiilor prime și materialelor, 
a energiei și combustibilului.

După cum se știe, la 1 decem
brie a.c. s-a încheiat acțiunea de 
majorare a retribuțiilor in acest 
cincinal : ca urmare, retribuția 
medie ițătă lunară este in pre
zent de 2 256 Iei, marcind o 
creștere de 661 lei fată de 
anul 1975. Prin majorarea re
tribuțiilor. toți oamenii muncii 
beneficiază de sume în plus, 
sume care insă se suportă de 
fiecare intreprindere din cheltuie
lile de producție. Or, pentru ca 
majorările de retribuție să nu 
ducă Ia creșterea costurilor de 
producție, afectind nivelul benefi
ciilor și rentabilității, este logic, 
este rational ca acestea să fie com
pensate printr-o reducere cores
punzătoare a cheltuielilor mate
riale și prin creșterea productivi
tății muncii. Cu toată claritatea 
trebuie înțeles că dacă costurile de 
fabricație nu scad in proporția

Trafic intens în portul
Activitatea susținută 

desfășurată de colec- 
' ti vele multor între

prinderi pentru a-și 
onora integral sarci
nile la export este re
flectată și de volumul 
muncii celor 7 unităti 
de exploatare portua
ră de la Constanta. 
In ziua de 10 decem
brie se aflau sub ope
rațiuni de încărcare 
și descărcare 69 de 

nave românești si sub 
diferite pavilioane. 
Cargourile ..Odorhei" 
și ..Felix", de pildă, 
iși făceau „plinul" cu 
produse ale industriei 
noastre chimice pen
tru Siria și Extremul 
Orient, alături de na
vele grecești „Avra" 
și ..Manina", care in- 
cărcau produse simi
lare pentru alte țări. 
La diferite dane se in-

prevăzută, atunci majorarea retri
buitei se face pe seama beneficii
lor. ceea ce s-ar repercuta negativ 
asupra dezvoltării economiei națio
nale și, implicit, asupra nivelului 
de trai. Pîrghiile ridicării continue 
a bunăstării se află deci în mii- 
nile oamenilor muncii, ale celor ce 
produc bunurile materiale. De spi
ritul gospodăresc pe care îl mani
festă la locul de producție, de stă
ruința și chibzuință cu care acțio
nează pentru reducerea costurilor 
de producție și, in primul rind, a 
cheltuielilor materiale depinde nu 
numai mărirea retribuției pe care 
fiecare o primește, ci însăși posi
bilitatea de a-și procura, cu veni
turile pe care le obține, bunurile 
pe care le dorește.

Nu numai că este necesar, și to 

avantajul dezvoltării noastre eco
nomice, al fiecăruia dintre noi. dar 
este pe deplin posibil să reducem 
substantial consumurile materiale. 
Spuneam mai înainte că sarcina 
de reducere a cheltuielilor mate
riale prevăzută pentru anul 1981 
trebuie considerată minimală. Și 
aceasta pentru motivul major că, 
practic, nu există unitate econo
mică în care să nu se afle încă 
rezerve importante de diminuare a 
cheltuielilor materiale, de valorifi
care superioară și deplină a ma
teriilor prirrto și materialelor. Să 
ne oprim la citeva dintre aceste 
posibilități. Bunăoară, din compa
rația consumurilor la unele pro
duse similare fabricate in tară si 
de diferite firme străine rezultă 
că la noi se utilizează mai multă 
materie primă, mai multă energie, 
mai mult combustibil. Podul ru
lant de 50 tone-forță are la noi o 
greutate mai mare decît cele fa
bricate în alte țări. De ce ? în 
principal din cauză că mecanismul 
de transportare a sarcinii, care la 
noi cîntărește 18 tone, este înlo
cuit cu un electropaian mult mal 
ușor — maximum 3 tone. Sau un 
alt exemplu : în instalațiile de fa
bricare a amoniacului tip Sybetra, 
care funcționează la combinatele 
de Îngrășăminte chimice de Ia

Constanța
cârcă tractoare pentru 
Iran și laminate pen
tru R.P. Chineză. In 
același timp, de pe alte 
nave se descarcă mi
nereu de fier din In
dia. cărbuni din S.U.A. 
și fontă din Brazilia. 
Comoarativ cu aceeași 
perioadă a anului tre
cut, traficul înregis
trează o creștere cu 
10 000 de tone zilnic. 
(G. Miăăescu).

Craiova și Turnu Măgurele, se 
consumă cu 100 kg mai mult com
bustibil convențional pe tona de 
amoniac decit la același tip de in
stalație din Franța. Iată de ce, 
pentru a se ajunge la consdmuri 
materiale și energetice reduse este 
necesar să se facă eforturi stărui
toare pe planul concepției con
structive a produselor respective, 
al perfecționării tehnologiilor de 
fabricație, al organizării oro< u ’’ici.

Evident, între acțiunile de fond 
pentru diminuarea cheltuielilor 
materiale un lor prioritar trebuie 
să-I ocupe proiectarea constructivă 
a produselor. Nu trebuie așteptate 
impulsuri din afară, de' la minister 
sau de la centrală, pentru a face 
ceea ce de fapt iniră in obligația 
lor să facă cercetătorii și proiec- 
tanții din fiecare întreprindere : 
să asigure un flux continuu al 
înnoirii și modernizării producției. 
Cît de plastic sublinia secretarul 
general al partidului această ce
rință de înnoire permanentă a pro
ducției : „Dacă introduceți acum 
un motor, un compresor nou in 
producție, cercetarea și proiectare»- 
trebuie să lucreze la un altui nai 
modern și, totodată, să se gin- 
dească la al treilea. Fără a privi 
în perspectivă, fără a .ne gindi ce 
generație nouă trebuie să realizăm 
în diferite ramuri tehnice, nu vom 
putea fi competitivi I".

Totodată, în acțiunea de econo
misire a resurseior materiale un 
roi hotărîtor ii are spiritul gospo
dăresc al colectivului. Fiecare om 
al muncii trebuie să fie convins 
că de preocuparea sa pentru ca 
tot ceea ce produce să fiedeinalță 
calitate, de modul în care gospo
dărește materiile prime și materia
lele. de fermitatea cu care luptă 
împotriva oricărei forme de risipă, 
de ingeniozitatea de care dă do
vadă pentru . valorificarea resurse
lor materiale refolosibile depind 
in măsură decisivă sporirea pro
ducției nete, creșterea venitului 
național — sursa sigură a ridicării 
nivelului de trai.

Putem și trebuie să reducem în 
anul 1981 cheltuielile materiale in 
fiecare. întreprindere, mai mult 
decit prevede planul. Aceasta este 
o necesitate vitală izvorită din 
înseși programele noastre de dez
voltare economică și socială, din 
obiectivele oe care ni le-am pro
pus în continuare pentru creșterea 
bunăstării poporului.
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Tradiție si inovație
J A A

în arta grafică actuajă
După un amplu și repre

zentativ Salon^ republican 
de gravură, care, cu citeva 
luni în urmă, reunea la 
Tulcea lucrări de aleasă ți
nută artistică, iată-ne în 
fata Salonului republican 
de grafică. Grafica ’80 este 
o inițiativă care nu numai 
că se înscrie printre mari
le întîlniri (intrate deja în 
tradiția vieții noastre ar
tistice) ale graficii, dar își 
propune o mult mai amplă 
ilustrare a problemelor do
meniului. Asistăm, așadar, 
la o cuprinzătoare demon
strație menită să indice 
stadiul actual de dezvolta
re al graficii românești (a- 
tit în privința viziunii, cît 
și a tehnicilor folosite). A- 
vem încă o dată prilejul de 
a constata (ca, dealtfel. în 
toate manifestările simi
lare) o relație specifică în
tre respectul față de rigo
rile tradiționale ale unui 
meșteșug care se practică 
cu succes de cîteva secole 
(în domeniul variatelor teh
nici ale gravurii în alb- 
negru, de pildă) și necesi
tatea de a găsi, în cadrul 
acestui tradițional mește
șug, noi forme de expresie, 
în stare a reflecta preocu
pări artistice și ideatice 
contemporane. De la sițn- 
plitatea și concizia unor 
desene în peniță și creion 
la valorile de picturalitate 
ale acuarelelor șl guașelor 
pînă la complexele proce
dee ale gravurii mono și 
policrome, la tatonarea po
sibilităților de imprimare, 
de transport al Imaginii a- 
duse de mijloacele moder
ne de multiplicare cum ar 
fi, de pildă, serigrafla sau 
stabilirea unor noi rapor
turi cu fotografia folosită 
(e drept, mai rar) pentru 
valoarea ei simbolică sau 
doar documentară întîlnim, 
așadar, o diversitate de 
tehnici și mijloace de ex
presie de natură să ilus
treze faptul că grafica nu 
este și nu poate fi un gen 
uniform. Ele pun însă în

lumină, în pofida diversită
ții, ceva din esența din- 
totdeauna a graficii : con
cizia limbajului, capacita
tea de a stabili raporturi 
inedite între fenomenele 
realităților naturale și so
ciale. de a explora sensul 
adînc al vizibilului pe căi 
ce tin de o cunoaștere 
particulară, metaforică a 
lumii.

Lucrările expuse la Dal
les, selecționate atent, ri
guros, dintr-un număr mult

ÎNSEMNĂRI 
PE MARGINEA 

SALONULUI 
REPUBLICAN 
DE GRAFICĂ

sau dramatice, 
de o tăioasă 

atestind o ade- 
scriiturii

mai mare de piese pre
zentate, demonstrează eloc
vent amploarea deosebită 
pe care a cunoscut-o în ul
timul timp acest domeniu. 
Grafica de șevalet, grafica 
de carte, afișul — cele trei 
sectoare distincte ale expo
ziției — oferă privito
rului care străbate sălile 
de expunere prilejul de a 
constata o dată mai mult 
o complexă diversitate, ca
pacitatea unor graficieni de 
recunoscut prestigiu, dar 
și a unor tineri artiști (tre
buie subliniată, dealtfel, in 
mod deosebit prezența nu
meroasă și de calitate a 
creației artiștilor tineri) 
care-și desfășoară activita
tea pe tot cuprinsul țării 
de a impune grafica ca pe 
un limbaj sugestiv, 
(cel puțin in ceea 
vește imaginea de 
blu pe care o lasă 
expoziție) accentul cade pe 
reliefarea unor calități ex
presive proprii obținute 
printr-o atentă decantarea 
materiei. Soluțiile propuse 
acum, virtuozitatea pe care 
o ating, de pildă, în multe 
din exemplarele prezentate, 
gravurile în metal, indică.

nu numai dimensiuni și va
lori constante ale graficii 
noastre, ci și prezenta unui 
înalt grad de profesionaliza
re, capacitatea (verificată in 
marile competiții interna
ționale ale genului și răs
plătită cu premii de real 
prestigiu profesional) de a 
evolua într-un sens pro
priu. specific artei noastre, 
capacitatea ei de a se a- 
dresa receptivității contem
porane..

Senine 
tensionate, 
concretețe,
vârâtă plăcere a 
sau apelind la puterea de 
seducție a culorii, sublini
ind valori de picturali
tate ale imaginii, ele aduc, 
în frazări multe și răspi
cate ca discurs, probleme 
de interes general, uman și 
social. Orientarea spre in
vestigarea sensibilă a lumii 
a dus la crearea unor 
lucrări de o simplitate in
tens evocatoare, alături de 
figurații alegorice, cu ac
cent pe claritatea rostirii, 
dar și pe cadența el reto
rică, a unor lucrări in care 
obiectivitatea și realismul 
desenului se îmbină cu pu
terea asociativă pentru a 
reliefa sensurile simbolice 
ale construcției noii noas
tre societăți în domenii de 
vitală importantă econo
mică și socială sau a unor 
interpretări pline de sen
sibilitate lirică (cum ar fi 
peisajul abordat de exem
plu în tehnica 
Sînt afirmate 
numai calități 
proprii, dar și 
variate, menite 
valoare o artă de semnifi
cație, ancorată în actuali
tate, o artă în care esteticul 
răspunde unor 
mente civice, 
unor momente ale istoriei 
nu înseamnă, în acest con
text, evadare din actuali
tate, ci evidențierea actua
lității istoriei, a unei istorii 
pilduitoare, 
exemplară.

acuarelei), 
astfel nu 

expresive 
conținuturi 
să pună In

TANASE VALENTIN — Repere arheologice

TIMIȘ • Studioul de eohcerte 
ai liceului de artă „Ion Vidu“ 
din Timișoara a găzduit joi un 
concert coral extraordinar susți
nut de corul Filarmonicii de stat 
„Banatul", cu prilejui împlinirii 
a 25 de ani de activitate. (Cezar 
Ioana)

MURES e Colectivul secției 
maghiare a Teatrului Național 
din Tirgu Mureș a prezentat, in 
premieră, spectacolul cu piesa 
„ 33 de scrisori anonime", a 
scriitorului Mehes Gydrgy. Regia 
artistică este semnată de Hu- 
nyadi Andrâs ; decorurile și cos
tumele — Nagy Arpăd ® Tot 
o premieră au prezentat și stu
denții Institutului ds teatru din 
localitate : „Micii burghezi" de 
Maxim Gorki in regia actorului 
Constantin Codrescu <4 în cin
stea aniversării a 700 de ani de 
atestare documentară a munici
piului Sighișoara, în sala „Mihal 
Eminescu" din localitate a fost 
vernisată o expoziție omagială 
care prezintă cele mai'noi reali
zări ale oamenilor muncii slghi- 
șoreni in domeniul creației teh- 
nico-științifice. (Glieorghe Giur
giu).

FARMECUL OPERETEI

Există, fără îndoială, in 
grafică un raport specific 
și necesar între căutările 
stilistice — reflex al cău
tărilor artistice, al unei la
borioase munci individuale 
— șl cerința unei expri
mări ideatice, mai puțin 
elaborate poate, dar mai 
eficace. Abordată de multe 
ori de pictori care aduc în 
această artă un alt tip de 
experiență plastică (și 
exemplele sînt numeroase 
în expoziție) grafica ilus
trează totqdată firești mu
tații de interes, o extin
dere a gamei tradiționale 
a mijloacelor care-i erau 
specifice în sensul încor
porării (uneori în pofida 
acestei specificități și oare
cum în contradicție cu ea) 
a unor valori de picturali
tate. Grafica românească a 
devenit in acest fel mai bo
gată. mai interesantă, ca
pabilă să exprime o diver
sitate de intuiții, o sensi
bilitate cu antene fine, 
încadrată în cercetarea 
generală a unor noi forme 
de expresie. Asistăm însă,

măsură mult 
disproporționată, la 

funcției inte- 
lucidității și 

exigențelor de 
rapidă a sen-

într-o 
mare, 
înlocuirea 
lectuale, a 
elocinței, a 
pătrundere 
surilor pe care le presupune 
prin însăși natura ei gra
fica (cu variatele-i tehnici 
și posibilități de multipli
care și răspîndire), prin 
căutări exclusiv stilistice, 
cu efecte uneori spectacu
loase pe planul creației in
dividuale.

Distinct organizate în 
cadrul actualului salon, 
sectoarele ilustrației de 
carte șl afișului aduc cite
va lucrări 
remarcabile 
comentariului 
tegoria, de 
larg ecou social, a afișului 
cu cele mai variate desti
nații și, pe un plan mai 
general, grafica publici
tară rămîne încă un capitol 
deficitar, și nu numai în 
expoziția din sălile Dalles.

HUNEDOARA • La cinema
tograful „7 Noiembrie" din Pe
troșani s-a inaugurat prima mi- 
crostagiune de cultură cinema
tografică organizată de Arhiva 
națională de filme și întreprin
derea cinematografică județea
nă. în cadrul ciclului „Conste
lația actorilor de comedie", ce va 
avea loc în fiecare marți, spec
tatorii din Valea Jiului vor pu
tea viziona.cele mai bune filme 
ale genului. în fiecare joi, mi- 
crostagiunea de cultură cinema
tografică va prezenta filme in 
ciclul „Creații celebre din dece
niile patru și cinci". (Sabin 
Cerbu)

„Voievodul țiganilor" este operă 
comică scrisă prin 1884 de Johann 
Strauss, după succesul „Liliacului", 
după insuccesul operetei „O noapte 
la Veneția", după triumful a sute de 
valsuri (nu numai în Austria, ci 
pretutindeni în lume), cînd maestrul 
vienez avea 60 de ani și-și dorea să 
aștearnă pe portativ, după un libret 
bine scris, o operă in adevăratul 
sens al cuvîntului. Astfel, doi ani de 
lucru i-au trebuit pentru cizelarea 
fiecărui pasaj coral, a fiecărei arii, 
a fiecărui cuplet sau scene (se simt 
cintecul popular și tradiția liedului 
german și rotunjimea cantilenelor 
în stilul operelor italiene), pentru 
luminarea dramaturgiei textului 
propus de romancierul maghiar 
Mauriciu Jokai, care, cu zîmbetul pe 
buze, comentează fapte și evenimen
te politice la ordinea zilei, folosind 
decor de secol XVIII. Deci, o lu
crare de întindere, pe 
cît de plăcută, de colo
rată, la fel de dfficilă, 
o lucrare ce pune pro
bleme interpretilor. Mai 
clar : cine poate inter- ț 
preta rolul Saffi poate 
fi și o bună Aida sau 
Tosca ; cine cîntă Ba
rinkay cunoaște și rolul 
iar cine joacă în Cipra poate să 
aibă în repertoriu și Azucena.

Povestea de dragoste între fru
moasa țigancă Saffi și tînărul Barin
kay, o poveste simplă. în care dru
mul ptnă la adevăr și bucurie nu 
este chiar drept, în care strălucesc 
anecdota șl replica sprințară, în care 
taberele ce se Înfruntă, sînt parcă nu 
numai în tuș desenate, dar șl urmă
rite cu lupa. O poveste ce poate fi 
Istorisită pe un ton sobru, amplifi- 
cînd tensiunea scenelor-cheie, chiar 
subliniind dramatismul (să nu uităm 
însă că dramatizarea excesivă poate 
duce la desuet) ; poate fi spusă la
conic, fără participare, punctlnd 
doar ca-1 esențial ; dar poate fi de
pănată cu farmec șl intersectind 
gluma cu tonul sobru, scbimbînd rit
mul nu numai de la un tablou la 
altul, dar și intr-o singură scenă, 
conturtnd mai puțin firul faptelor, 
al întimplărilor, dlnd însă relief 
personajelor, definindu-le cu mult 
spirit prin neașteptate nuanțe, prin- 
tr-un simplu gest, printr-o vorbă 
repetată... adică ceea ce ne propune 
regizorul Hero Lupescu, astfel incit 
o romantică istorioară să imbrace 
hainele unei vivace reprezentații 
care să poată fi urmărită cu interes 
de spectatorul de azi.

Pe scena Teatrului de operetă : 
„Voievodul țiganilor". Bip-uri ne
scrise de Strauss, bineînțeles, sem
nalizează situațiile neprevăzute, 
schimbările de 90 de grade,,momen
tele în care povestea ia o cu totul 
altă turnură ; un ritm de cinei și 
tobă mică face „introducerea" Ci
prei ; la bilei (ideea nu aparține li- 
bretistului), in forfota mulțimii, to
tul se adună : și oșteni, și îndrăgos- 
tiți-eroi, și circari, și muzici de tot

'vi'j

rd

Rodrigo,

felul, chiar și ritmuri moderne ; co
rul de femei și două soliste „pierd" 
ritmul și dirijorul reia pasajul... 
Regizorul propune mici improviza
ții, mici „libertăți", care, deși neîn
semnate la prima vedere, totuși sint 
șocante, au efect, dau vervă desfă
șurării. Mai mult, sint puse în va
loare prin alternanta cu obișnuitele, 
clasicele formule de interpretare 
(vezi scenele de dragoste, scena co
morii) sau cu scene-parodie (exem
plu : momentul „vederii" dintre Ar- 
sena și Barinkay). Un singur lucru 
rămîne de neînțeles : de ce nu s-a 
renunțat definitiv într-o astfel de 
fantezie la acele citeva momente 
statice, în care simetria aranjării 
ansamblului domnește nestinghe
rită ?! Oricum, imprevizibilul ră
mîne nota constantă a soluțiilor re
gizorale, astfel îneît „Voievodul 

țiganilor" beneficiază de 
o prezentare plină de 
farmec tineresc.

Cadrul regizoral pro
pus de Hero Lupescu 
este prielnic pentru ca 
ansamblul de balet (co
regrafia aparține lui 
Victor Vlase) să se lan

seze intr-un pitoresc dans al 
salbelor, al bătăilor din palme, 
al ritmurilor ardente sau intr-o 
modernă țesătură de pași. Cadru 
fertil pentru jocul actorilor, pentru 
ca personajele să nu fie decupate 
din tabloul de epocă și țintuite pe 
scenă pentru a-și depăna ariile, ci 
aduse la rampă pline de viață, pă
trunse de ritmul acțiunii, cu atitu
dine participativă, creatoare. Astfel, 
am apreciat evoluția lui Eugen Fă- 
nățeanu — mobil, expresiv, o voce 
plăcută, echilibrată pe tot întinsul 
ambitusului, foarte aproape de par
titura straussiană ; am aplaudat 
pe Daniela Diaconescu (in rol 
domnișoarei mofturoase) — t< 
timpul în prim planul atenției ipe- 
tătarilor pentru indiscutabilele c 
lități de comedlană, prin muzical, 
tatea, prin penetranța glasului ei ; 
pe Cleopatra Melidoneanu in fru
moasa Saffi, un rol de performan
ță realizat in primul rînd pe planul 
jocului scenic, de asemenea, pe 
Sanda Mărgărint, in pitorescul rol 
al Ciprei... Cum spuneam, o parti
tură celebră, 
cilă însă, un 
este evident, 
retei a făcut, 
forță. Adică, 
trului, de ansamblul de balet, des
pre care am amintit, și corul — ex
celent în ariile din actul al II-lea, 
demonstrînd clar minuțiozitatea, 
seriozitatea pregătirii datorate diri
jorului Florin Sămărăscu și mai ales 
orchestrei. Mal ales pentru că or
chestra Teatrului de operetă are 
acum la pupitru un tînăr și foarte 
talentat dirijor — Didu Marian — și 
a reușit, cum de mult nu s-a in- 
tîmplat, ca de la bun început, de Ia 
uvertură, să fie aplaudată de public, 
să-i fie recunoscute posibilitățile in
terpretative.

Smaranda OȚEANU
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ră din Rupea a fost inițiată ma
nifestarea culturală „Ateneul 
muzical". (Nicolae Mocanu).
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In strategia activităților construc
tive menite să schimbe radical chipul 
țării, să. statornicească pe pămintul 
României o societate mai dreaptă și 
mai umană, un loc esențial îl ocupă 
formarea omului nou. cu o conștiință 
revoluționară, capabil nu numai să 
se adapteze realităților existente, dar 
să le și transforme in lumina idealu
lui socialist. Prin cei mai buni mili
tant! ai săi. Partidul Comunist 
Român s-a inspirat întotdeauna din 
omenia românească și din umanismul 
originar al învățăturii marxiste. 
Acestea au devenit obiective progra
matice prioritare ale tuturor activi
tăților socio-culturale în perioada is
torică inaugurată de Congresul al 
IX-lea — perioada cea mai fertilă din 
istoria contemporană a României. 
Dacă analizăm drumul parcurs, conți
nutul 
valori 
prin 
tului 
greși 
nantă, 
oadei menționate îl constituie 
știentizarea în plan teoretic, precum 
și la scară socială, în chip programa
tic, a necesității făuririi noului mo
del uman socialist, la nivelul marilor 
obiective ale politicii partidului. Eve
nimentele poljtice majore ale acestei 
perioade — congresele și conferințele 
naționale ale partidului, Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste, Congresul educației și învăță- 
mintului. plenarele C.C. al P.C.R., 
consfătuirile de lucru, documente
le pe care le-au adoptat — înainte 
de toate Programul partidului. Codul 
principiilor si normelor muncii si 
vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste, expunerile secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. au dat o expresie 
clară acestei orientări. Este semnifi
cativ faptul că aproape nu există 
expunere a secretarului general cu 
privire la cele mai variate și com
plexe probleme ale construcției so
cialiste in care să nu fie prezente si 
referințe''la formarea omului nou. 
apreciată ca scopul suprem al Între
gii activități social-economice si 
culturale. ,

între multiplele trăsături ce confi
gurează profilul omului nou. docu
mentele de partid înscriu in prim 
plan : a șervt cu dăruire cauza parti
dului șt poporului, a cunoaște și în
suși politica partidului ca propria po
litică, a milita pentru înfăptuirea ei 
cu întreaga energie, capacitate de 
muncă Șl pricepere, a te integra m

*) Consultație la tema : Făurirea 
omului nou, înzestrat cu o conștiin
ță înaintată, revoluționară, construc
tor al sbetetății socialiste și comu
niste — țel fundamental al între
gii activități ideologice, politice și 
educative a P.C.R. Sarcinile ce revin 
In acest scop organelor și organiza
țiilor de partid.

bogat si complex în fapte și 
al acestor ani fără egal 

densitatea si trăinicia efor- 
civilizator. nu credem a 
spunind că linia domi- 
centrul focalizator al peri- 

con-

colectivitate și a participa activ, res
ponsabil, la viața socială, subordo- 
nînd interesele individuale celor ge
nerale, avînd conștiința clară că pro
gresul general implică aportul de 
muncă și creație al fiecăruia. Fap
tele de muncă, consacrate înfloririi 
materiale și spirituale a patriei so
cialiste, creșterii continue a gradului 
de bunăstare și civilizație a poporu
lui — iată cerința fundamentală, cri
teriul suprem de apreciere, fără de 
care vorbele, oricit de frumoase, des
pre omul nou. despre conștiința îna
intată rămin fără acoperire.

O NECESITATE OBIECTIVA A 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE. Edu
carea in acest fel a oamenilor nu este 
o dorință subiectivă, ci o necesitate 
obiectivă, dat fiind faptul că socia
lismul și comunismul nu pot fi con
cepute decit ca rezultat al creației 
istorice conștiente a maselor, fiind 
orinduirea în care, pentru prima oară 
în istorie, masele se ridică la un ni
vel superior de înțelegere a legilor 
obiective și acționează in spiritul ce
rințelor acestora, făurindu-și in mod 
conștient propriul destin. Bizuindu-se 
pe cunoașterea legilor obiective ale 
dezvoltării sociale, partidul comunist, 
avangarda revoluționară a oamenilor 
muncii și exponentul intereselor lor 
vitale, conduce procesul vast și com
plex al construcției socialiste, orga
nizează participarea la această operă 
a întregului popor. Or, cu cit această 
participare va fi mai activă, cu cit 
masele celor ce muncesc vor fi 
conștiente, mai responsabile, 
competente, cu atît înfăptuirile

■ fi mai mari, societatea înaintîrtd 
rapid pe calea socialismului.

Respectul pentru om, pentru 
blețea umană, ca potențial de gîndire 
și simțire, a constituit, în toată istoria 
trecută a civilizației, un deziderat, 
un vis, aflat într-o continuă dispută 
cu structurile oprimante ; el devine 
deplină realitate socială, principiu 
de politică și atitudine etică abia 
în condițiile orînduirii noi, socia
liste. dar nu numai ca efect al 
lichidării exploatării și a claselor 
exploatatoare — aceasta este doar 
premisa fundamentală de la care se 
pornește — ci ca rezultat al unui în
delungat proces de construcție și re
construcție conștientă a societății și

de înstrăinare \si dezumanizare ale 
omului concret.JEste, dimpotrivă, un 
umanism întemeiat pe știință, o fi
nalitate și o rezultantă a științelor 
despre natură, societate și om.

În concepția P.C.R., umanismul re
lațiilor sociale și umane este, înainte 
de toate, un umanism al muncii și al 
sistemului economic care. întemeiat 
pe proprietatea socialistă, asigură 
egalitatea reală a tuturor fata de 
mijloacele de producție, o repartiție 
echitabilă a veniturilor, după cantita
tea, calitatea și valoarea socială a 
muncii depuse, o concordantă strictă 
între ceea ce dă fiecare cetățean so

BACAU • La casa da cultură 
Vasile Alecsandri" din munici

piul Bacău a fost prezentat in 
fața a numeroși activiști de 
partid, cadre didactice și alțl lu
crători din domeniul învățămln- 
tului din județ, filmul documen
tar „Învățămînt, cercetare, pro
ducție", realizat de secția de 
propagandă 
țean de- 
Baltă)

SATU MARE • La Casa de 
cultură din orașul Negrești-Oaș 
a luat ființă cercul folcloriștilor 
oșeni, care-și propune să contri
buie la mai buna păstrare și 
valorificare a folclorului, obi
ceiurilor și datinelor strămoșești, 
editarea unor culegeri și studii 
folclorice. (Octav Grumeza)

VASLUI • în sala „Arta" a 
Muzeului județean Vaslui a 
avut loc vernisajul expoziției de 
etnografie și artă populară din 
zona collnară a podișului mol
dav. Tot aici, cercurile de artă 
plastică din școlile generale ale 
municipiului Vaslui prezintă pu
blicului citeva din lucrările re
prezentative ale tinerilor pic
tori. (Crăciun Lăluci)

16.00 Telex
16,05 Politehnica TV. Ciclu de consulta

ții pentru admiterea în Invățămîn- 
tul superior. Fizică. Oscilații

16,30 Emisiune în limba germană • Ac
tualitatea politică și economică
• Sighișoara 700. Documentar TV
• Șlagăre cu Lilianâ Pagu ■ Anul 
muncii, anul serbărilor (partea I). 
O selecție din faptele de muncă, 
din viața cotidiană și din serbă
rile folclorice ale populației de na-

țlonalltate germană din Republica 
Socialistă România, care au 
loc în acest ân 
Tragerea Loto
La volan — emisiune pentru 
ducătorii auto 
1001 de seri 
Telejurnal 
Actualitatea economică 
Memoria documentelor. 
Film artistic : „Să prinzi o 
căzătoare", premieră TV, 
ție a studiourilor americane.
Stop cadru... la citeva problema 
ale filmului românesc (in) 

22,15 Telejurnal 
22,30 închiderea programului

a maselor la conducerea vieții eco
nomice, la luarea deciziilor în toate 
treburile publice. Istoria societății 
moderne ne-a obișnuit oină în pre
zent cu statistici ale consumului de 
bunuri materiale, ajungîndu-se, in 
țările dezvoltate economic, la o ase
menea exacerbare a consumului in
cit se vorbește de o așa-zisă socie
tate de consum, în care, firește, nu 
abundenta în sine de bunuri este bla
mabilă. ci manipularea si pervertirea 
nevoilor, degradarea simțului axio
logic și a conștiinței morale, prima
tul lui a avea, cu instinctul de po
sesiune pe care-1 implică, asupra lui

FORMAREA OMULUI NOU,
A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE

țel fundamental al activității
ideologice și politico-educative*)

mai 
mai 
vor 
mai 

__  ____ ______ în 
această perspectivă, se dezvăluie în
treaga semnificație a tezei despre ca
racterul dialectic al raportului dintre 
existența socială și conștiința socială, 
teză care, statuînd primordialitatea 
existenței sociale, nu fetișizează ră- 
mînerea în urmă a conștiinței, ci re
levă capacitatea acesteia de a devan
sa existența și a-i accelera dezvol
tarea, conferind astfel un statut de 
mare demnitate omului, ca factor de
cisiv al progresului istoric. „Noi con- , 
siderăm și am considerat întotdeauna 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că menirea Istorică a 
socialismului este nu numai de a eli
bera omul de asuprire și exploatare, 
de a asigura bunăstarea lui materia
lă, ci dc a făuri o civilizație spiri
tuală superioară care nu se poate 
realiza decit prin formarea unui om 
nou. cu o înaltă conștiință și pregăti
re culturală și profesională, cu un 
profil moral-poiitic înaintat... Este 
știut că țelurile Pe care și le propune 
socialismul au un conținut profund 
uman, asigură omului posibilitatea de 
a-șl dezvolta multilateral personalita
tea. de a participa actîv, în toată ple
nitudinea forțelor și capacităților sale, 
la progresul general al noii orîn- 
duiri".

a omului. Oricît ar primf șl ar acu
mula, un om sub raport educativ, nu 
s-ar putea spune vreodată că a ajuns 
la limita de sus a însușirilor înain
tate. Dimpotrivă, cu cit un om are 
o conștiință mai dezvoltată, cu atît 
este mai conștient că profilul său 
moral, spiritual este perfectibil. Este 
cea mai dificilă, dar totodată și cea 
mai durabilă faptă istorică a socialis
mului in viziunea partidului nostru, 
deoarece sînt puse in joc nu numai 
mijloacele cele mai adecvate ale ac
țiunii revoluționare, ci însuși subiec
tul acesteia, scopurile și valorile con
științei și sensibilității omenești, des
coperirea și organizarea productivă a 
unui uriaș potențial de gîndire și 
creativitate. O operă măreață, avînd 
în vedere că „In lume-s multe mari 
minuni / Mai mari ca omul însă 
nu-s“ (Sofocle).

TEMEIUL UMANISMULUI REAL 
AL POLITICII PARTIDULUI — 
SISTEMUL ECONOMIC SOCIALIST. 
Umanismul concepției șl politicii 
partidului nostru nu are nimic co
mun cu speculația abstractă asupra 
omului de pretutindeni și de nică
ieri care, în condițiile exploatării, ale . 
asupririi naționale și sociale (inde
pendent de bunele intenții ale unor 
gînditori umaniști) aruncă o perdea 
de fum și de iluzii peste stările reale

cietății și ceea ce face aceasta pen
tru înflorirea personalității fiecărui 
om. Umanismul socialist''ai politicii 
partidului și statului vizează toate 
aspectele vieții umane, dar nucleul 
și forța sa se află tocmai în acea 
sferă a vieții sociale in care se decid 
destinele noii civilizații si ale fiecă
rei personalități umane -în devenire 
— sfera muncii și acțiunii sociale. 
Tocmai ca rezultat al muncii, al 
eforturilor întregului popor pentru 
înfăptuirea politicii economice a 
partidului. în anii construcției socia
liste a avut loc acea considerabilă 
dezvoltare a forțelor de producție, pe 
temelia căreia s-a realizat si se rea
lizează continua îmbunătățire a nive
lului general de trai, ridicarea tutu
ror ceîor ce muncesc la condițiile 
unei vieți omenești, civilizate. Uma
nismul intrinsec al societății noastre 
se vădește și în crearea, pe baza 
politicii de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul tării, a unor condiții egale 
pentru dezvoltarea tuturor fiilor tării, 
indiferent de naționalitate, pentru în
florirea multilaterală a națiunii ro
mâne și a naționalităților conlocui
toare.

Organizarea științifică a muncii la 
«cară macro și microsocială se îm
bină cu întemeierea științifică a ne
voilor și cu participarea democratică

a fi. în societatea comunistă viitoare 
vor exista, probabil, altfel de statis
tici ale consumului — de valori lite
rare sau plastice, de valori științifice 
și tehnice pe cap de locuitor, un 
„consum" prin excelentă productiv, 
generator de noi valori si avînd ca 
postulat-primatul valorilor esențiale 
profund umane (al lui a fi) fată de 
cele posesiv-consumatoriste (ale lui 
a avea). Comunismul nu este pur si 
simplu o societate a abundentei de 
bunuri, ci o societate superior orga
nizată. în care atît producția, cit si 
consumul sînt călăuzite după criterii 
rational-știintifice și umaniste. Pro
gramul P.C.R.. adoptat la Congresul 
al XI-lea al partidului, aduce o dez
voltare originală a teoriei socialis
mului științific în ceea ce privește 
cunoașterea științifică a nevoilor in
dividuale și a cerințelor sociale, re
glementarea științifică a muncii și a 
repartiției. raționalitatea creșterii 
nevoilor și a satisfacerii lor. Se pre
conizează, în acest sens, între altele : 
nu nivelarea mecanică a gusturilor 
și preferințelor, ci un proces adînc 
de omogenizare a societății prin ega
lizarea reală, nu formală a șanselor 
de realizare a forțelor creatoare ale 
fiecărui Individ : un proces de perso
nalizare și diferențiere a societății, 
vizînd dezvoltarea liberă, nestinghe
rită a fiecăruia, pe temeiul unitătil

și libertății întregii națiuni ; dobîn- 
direa fericirii în condiții de instau
rare deplină a dreptății și echității 
sociale ; o amplificare a bunurilor si 
mai ales o evoluție a trebuințelor în 
concordantă cu principiul multilate
ralității umane, cu o scară superioară 
de valori.

O NOUA calitate a conștiin
ței, A VIEȚII SPIRITUALE. în 
procesul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate în țara 
noastră, imperativul calității din 
ordinea obiectelor, a tehnicii este 
asociat cu bătălia pentru calitate la 
nivelul conștiinței, al vieții spiri
tuale a oamenilor. Dincolo de cifrele 

’ de plan grăitoare pentru gradul de 
civilizație pe care-1 poate atinge un 
popor, ilustrînd un salt calitativ in 
toate domeniile vieții social-politice 
și economice, trebuie să vedem o 
nouă calitate umană, superioară atît 
sub raport profesional, cit și sub 
raport etic si cultural.

în prim plan se situează în acest 
sens ridicarea nivelului politico-ideo
logic. prin însușirea concepției știin
țifice despre natură și societate — 
materialismul dialectic si istoric, a 
principiilor politicii partidului care 
reprezintă expresia marxismului 
creator în condițiile României. Pre
gătirea politico-ideologică. sădirea 
unor ferme convingeri materialist- 
ștlintifice ocupă un loc central în 
strategia activităților educative, de
oarece îi ajută pe oameni să-și înțe
leagă mai bine rolul in contextul 
celor două revoluții ale veacțjlui 
nostru care sînt pe cale»să schimbe 
radical fata lumii — revoluția de 
eliberare socială și națională si re
voluția științifico-tehnlcă —„să cu
noască și să folosească în interesul 
societății acțiunea legilor obiective 
ale dezvoltării sociale.

în concepția P.C.R.. a secretarului 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin activitatea cultural- 
educativă desfășurată în școală, dar 
și în afara școlii. în procesul mun
cii. se urmărește deopotrivă perfec
ționarea pregătirii profesionale, de 
specialitate, in armonie cu lărgirea 
orizontului de cultură generală a 
omului, ca o premisă a însușirii si 
promovării în toate sferele vieții so
ciale a cuceririlor științei si tehnicii 
înaintate. Mai puțin ca oricînd omul 
poate fi azi doar un receptacul pasiv 
de informații culturale : acțiunea de 
educație trebuie să plece de la pre
misă că fiecare individ este un crea
tor potențial. să-I ajute să-și desco
pere și să-și dezvolte disponibilită
țile de participare creatoare la acti
vitatea productivă. . la actul de 
cultură.

In consens cu exigentele științifice 
și umaniste ale partidului, un obiec
tiv esențial al activității politico- 
educative îl constituie formarea și 
perfecționarea conștiinței morale, 
lichidarea acelor stări de criză, de

ruptură, de contradicție dintre dez
voltarea economică și tehnică si sub
dezvoltarea morală ce caracterizeaz- 
orînduirea capitalistă. De aci acceț 
tul pus pe educația morală, pe cu. 
tivarea unor virtuți, precum spiritul 
de răspundere, modestia, cinstea, sin
ceritatea. corectitudinea în muncă si 
viată, odată cu combaterea unor ast
fel de tare morale ca încercarea de 
sustragere de la îndatoririle sociale, 
tendința de căpătuială, egoismul, pa
razitismul, minciuna, ipocrizia.

Ideea lui Marx despre omul total 
al comunismului este renăscută în 
politica umanistă a partidului si sta
tului nostru. în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre caracterul 
multilateral al reconstrucției socic- 

- tații' și omului. într-un chip original, 
ținînd seama de transformările fun
damentale ale lumii contemporane, 
de tradițiile, trăsăturile specifice, de 
aspirațiile . și tendințele cele mai 
înaintate ale civilizației românești.

Toată această uriașă muncă educa
tivă nu urmărește cîtuși de puțin 
uniformizarea oamenilor ci. dimpo
trivă, dezvoltarea personalității fie
căruia. Secretarul general al parti
dului sublinia în acest sens : „Nu ne 
propunem și nu ne putem propune 
uniformizarea omului. Aceasta ar fl 
o absurditate, un nonsens. Noi acțio
năm pentru formarea unui om de 
omenie, cu o pregătire multilaterală, 
a unui comunist de omenie. Urmă
rim crearea condițiilor celor mai pro
pice ca omul să se poală manifesta 
plenar, în toate domeniile vieții so
ciale, fiecare cu capacitățile, perso
nalitatea și felul de a fi in spiritul 
comun întregii societăți, al dragostei 
de dreptate și adevăr, al curajului și 
cinstei, al hotărîrii de a lupta îm
preună cu ai săi pentru fericirea 
proprie, pentru fericirea întregii so
cietăți". E întruchipată în ' cuvintele 
de mai sjis o autentică filozofie uma
nistă. Reținem din ea nu numai re
fuzul unilateralității si uniformizării, 
dar mai ales armonizarea valorilor 
cunoașterii științifice cu cele ale 
conștiinței morale.

Modelul de personalitate prefigurat 
in Codul principiilor si normelor eti
cii și echității socialiste are un sens 
normativ ca orice model de acțiune 
socială, dar realizarea sa prin procesul 
educațional vizează nu o minoritate, 
ci masele largi. întregul popor. De pe 
acum, el se întruchipează in viata si 
activitatea a mii și mii de oameni ai 
muncii, în abnegația, devotamentul, 
priceperea cu care ei acționează pen
tru înfăptuirea obiectivelor construc
ției socialiste. Firește că. cu cît acest 
model va fi mai larg însușit si reali
zat efectiv în viata socială, cu atît Isi 
va spori roliil, ca factor de accele- 

. rare a înaintării societății noastre ne 
calea socialismului si comunismului.

AI. TANASE
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
1 Președintele Republicii Social’s'e România

Vă adresez calde mulțumiri pentru felicitările trimise cu ocazia sărbătorii 
naționale a Iugoslaviei, precum și pentru cuvintele prietenești pe care le 
prețuim foarte mult.

împărtășesc satisfacția dumneavoastră față de rezultatele fructuoase ale 
recentei noastre întilniri și ale convorbirilor pe care le-am purtat cu acel 
prilej și care sint convins că reprezintă un stimulent important in dezvoltarea 
în continuare a prieteniei tradiționale și a colaborării' rodnice dintre țările 
noastre socialiste vecine.

ȚVIETIN MIATOVICI
Președintele Prezidiului Republicii 

Socialiste Federative Iugoslavia

Primire la C. C. al P.C.R.
Ieri dimineață, tovarășul Iosif 

Banc, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit delegația de activiști 
ai Partidului Comunist din Ceho
slovacia, condusă de tovarășul Jan 
Papp, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.C., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră,

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, au

participat Lucian Drăguț, prim-vice- 
președinte, și Paula Prioteasa, vice
președinte la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

în timpul șederii în tara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la Comitetul județean 
Brăila al P.C.R., la Comitetul de 
partid al sectorului 1 București, au 
vizitat unități industriale din Capi
tală. precum și din municipiul Brăila.

Încheierea vizitei delegației Federației 
Sindicatelor din întreaga Chină

Tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. a continuat joi, 
11 decembrie, convorbirile cu tova
rășul Ni Zhifu, membru al Biroului 

’olitic al C.C. al P.C. Chinez, pre- 
■dintele Federației Sindicatelor din 
treaga Chină, cu prilejul încheierii 
zitei sale in țara noastră în frun- 
a unei delegații sindicale chineze. 
Au participat membri ai condu

cerii U.G.S.R., precum și reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Chineze la 
București.

De ambele părți a fost exprimată 
satisfacția față de rezultatele bune 
ale vizitei, care va contribui la dez
voltarea în continuare a relațiilor

de cooperare și prietenie frățească 
dintre oamenii muncii și sindicatele 
din cele două țări.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă.

★
Seara. tovarășul Emil Bobu a 

oferit o masă în cinstea tovarășului 
Ni Zhifu și a celorlalți membri ai 
delegației 
dineu 
conducerii ________ _____  _
U.G.S.R., precum și Chen Shuliang, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București.

Oaspeții au părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

sindicale chineze, 
au luat parte membri 

CentralConsiliului
La 
ai 
al

Plenara lărgită a Comitetului național al istoricilor
In ziua de 11 decembrie 1980 a avut 

loc la București plenara lărgită a Co
mitetului național al istoricilor din 
Republica Socialistă România. Au 
participat ca invitați membri ai Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, ai Academiei de științe sociale 
și politice, cadre didactice și cercetă
tori din domeniul istoriei și arheolo
giei, redactori din presa de specia
litate.

în cadrul ședinței au fost dezbătu
te. in lumina documentelor Congresu
lui al XII-lea al partidului, a indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, la intîlnirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. cu re
prezentanți ai oamenilor de știință 
din domeniul istoriei, sarcinile ce re
vin istoriografiei românești în perioa
da actuală în vederea dezvoltării și

perfecționării cercetării Istorice și 
arheologice, a studierii și populariză
rii în țară și peste hotare a istoriei 
poporului nostru.

Comitetul a analizat stadiul de 
elaborare a Tratatului de istorie a 
României și a stabilit măsuri în ve
derea definitivării acestei importante 
lucrări științifice.

Plenara a ascultat, de asemenea, un 
raport cu privire Ia desfășurarea lu
crărilor celui de-al XV-lea Congres 
internațional de științe istorice, care 
a avut loc la București în acest an. 
subliniind concluziile ce'se desprind 
pentru istoriografia românească din 
dezbaterile acestui forum științific 
mondial.

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
tovarășul Ilie Răduîescu, secretar al 
C.C. al P.C.R.

ȘTIRI SPORTIVE
• La patinoarul ..23 August" din 

Capitală s-a desfășurat aseară cel 
de-al doilea meci internațional amical 
de hochei pe gheață dintre echipele 
reprezentative ale României și Polo
niei. Partida s-a încheiat la egalitate: 
3—3 (0—2, 1—0. 2—1). Golurile for
mației române au fost înscrise de 
Antal (2) și Costea, iar punctele for
mației poloneze au fost marcate de 
Khahula, Jahna și Pytel.

în primul joc, disputat miercuri, 
hocheiștii români au cîștlgat cu sco
rul de 3—2.
• Disputat Joi pe patinoarul din

Galați, cel de-al doilea meci inter
național de hochei pe gheată dintre 
selecționatele de tineret ale Româ
niei și Poloniei s-a încheiat cu scorul 
de 7—3 (1—1, 3—2. 3—0) în favoarea 
oapeților. '

< primul joc. echipa română cîștl- 
( » cu 3—2.

• Astăzi, la București, pe ringul 
montat în sala de festivități de la 
IREMOAS, va avea loc Intîlnirea 
internațional* de box dintre echipele 
Steaua și Honved Budapesta. Reuni
unea va începe la ora 16.

• „Cupa Mondial*" la schi a con
tinuat pe ptrtla de la Madonna din 
Campiglio (Italia) cu desfășurarea 
probei masculine de slalom uriaș. 
Conflrmlnd forma excelentă în care 
ae află, cunoscutul campion suedez 
Ingemar Stenmark a terminat învin
gător cu timpul total de 2’42”14/100 
(1T7"60/100 și l’24”54/100). Pe locurile 
următoare s-au clasat Aleksandr Zi- 
rov (U.R.S.S.) — 2’42”66/100 și Ger
hard Jaeger (Austria) — 2’43”14/100. 
După cum se știe, în prima zi a con
cursului, Stenmark cîștigase și proba 
de slalom special.

In clasamentul „Cupei Mondiale" 
pe primul loc se află Ingemar Sten
mark cu 50 puncte, urmat de Ulrich 
Spiess (Austria) — 26 puncte și Bojan 
Krizaj (Iugoslavia) — 21 puncte.

• Federația engleză de fotbal a 
luat o serie de măsuri în scopul com
baterii violenței pe terenurile de joc 
și in afara lor, mergînd de la interzi
cerea vînzării alcoolului pe stadioane 
pină la excluderea din orice activi
tate internațională a jucătorilor cul
pabili de infracțiuni repetate. Va fi 
adoptat un nou cod de conduită al 
jucătorilor, ce vor înăspri pedepsele

pentru jocul dur șl atitudini nespor
tive față de arbitri și public. Fede
rația engleză va cere, la rîndul său, 
forțelor de ordine să ia măsuri se
vere împotriva suporterilor care se 
dedau la acte de violență.
• Din cauza lipsei de zăpadă, în

trecerile de la Crans Montana (Elve
ția) pentru „Cupa Europei" la schi 
alpin, programate sîmbătă șl dumi
nică, vor fi probabil amînate cu. o 
săptămînă, a declarat un purtător de 
cuvînt al comisiei tehnice.
• Comentînd rezultatele optimilor 

de finală ale competiției internațio
nale de fotbal „Cupa U.E.F.A.", co
respondenții agențiilor de presă 
subliniază performanța fotbaliștilor 
francezi și belgieni, care au intrat 
cu cîte două echipe în faza sferturi
lor de finală, în timp ce dintre cele 
cinci cluburi vest-germane s-a cali
ficat doar unul. Marea surpriză a 
fumizat-o echipa franceză Sochaux, 
care a eliminat pe Eintracht Frank
furt pe Main, deținătoarea trofeului, 
după un 2—4 în deplasare șl un 2—0 
pe teren propriu, ambele goluri în 
cel de-al doilea joc fiind marcate de 
veteranul Revelli. La rîndul său, 
Saint Etienne a scos din cursă pe S.V. 
Hamburg, noua echipă a lui Becken
bauer. cu un scor total foarte con
sistent : 6—0.

Standard Llăge, fruntașa fotbalu
lui belgian, *• confirmat renumele de 
mare specialistă a jocurilor in de
plasare, dispunînd cu 4—1 de Dyna
mo Dresda, după ce în primul joc 
scorul fusese 1—I. A doua formație 
belgiană, S.C. Lokeren. a eliminat 
pe Real Sodedad, după o toarte 
bună evoluție în meciul retur, cînd 
a terminat la egalitate : 2—2. in Spa
nia. Neașteptată pentru specialiști a 
fost însă calificarea echipei elveție
ne Grasshoppers Ziirich, prestația sa 
confirmînd ascensiunea de formă a 
fotbalului din țara cantoanelor. Fot
baliștii din Ziirich s-au calificat tn 
dauna puternicei formații italiene 
A.G. Torino, după executarea lovi
turilor de la 11 m.

Iată cele 8 echipe care vor disputa 
sferturile de finală la 4 și 18 mar
tie 1981 : Standard Liege. S.C. Loke
ren. St. Etienne. Sochaux, Ipswich 
Town. A.Z. ’67 Alkmaar, F.C. KSln, 
Grasshoppers Ziirich.

Plenara Consiliului Politic Superior 
al Armatei

Joi a avut loc plenara Consiliului 
Politic Superior al Armatei, care a 
dezbătut sarcinile ce revin coman
danților, organelor și organizațiilor 
de partid. întregului personal din ar
mată pentru îndeplinirea indicațiilor 
de excepțională insemnătate cuprin
se în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la convocarea-biianț a ac
tivului și cadrelor de bază ale arma
tei, a prevederilor Directivei coman
dantului suprem al forțelor noastre 
armate.

La lucrările plenarei a luat parte 
generalul-maior Constantin Olteanu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale.

Participanții la plenară au analizat 
eu exigență și responsabilitate comu
nistă căile și direcțiile de acțiune 
pentru sporirea rolului organelor și 
organizațiilor de partid in viața uni
tăților și comandamentelor, in scopul 
perfecționării procesului de instruire 
și educare a trupelor, al trecerii ter
me la o nouă calitate în întreaga ac
tivitate militară, al ridicării, pe 
această bază, a capacității combative 
a unităților și marilor unități, in ve
derea îndeplinirii ireproșabile a mi
siunilor încredințate de patrie, popor 
și partid.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții Ia plenară 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forteior noastre 
armate, o telegramă in care se spune : 
„Exemplara și rodnica dumneavoastră 
activitate desfășurată în cei peste 15 
ani de cîrid vă aflați la cîrma desti
nelor națiunii, întilnirile de lucru pe 
care le-ați avut în mod sistematic cu 
cadrele de bază ale armatei au consti
tuit și constituie pentru noi puternice 
imbolduri de analiză științifică a

muncii, dc multiplicare a eforturilor 
consacrate întăririi capacității de ap*-1 
rare a patriei, instruirii temeinice a 
armatei, modernizării structurilor sale 
organizatorice. înzestrării ei cu ar
mament și tehnică de luptă autohto
nă cu performanțe superioare.

Ampla și remarcabila cuvîntare pa 
care ați rostit-o la convocarea-bi- 
lanț. ca șt prevederile Directivei 
— purtînd girul prestigioasei dumnea
voastră clarviziuni politice, al spiri
tului novator și cutezanței revoluțio
nare ce vă definesc personalitatea, 
întemeiate pe cunoașterea profundă 
a fenomenului militar, pe descifrarea 
științifică a evoluției și mutațiilor ce 
au loc in acest domeniu pe plan 
mondial — deschid noi orizonturi ac
tivității ostășești, reprezintă noi do
cumente programatice de inestimabi
lă valoare teoretică și practică pentru 
întreaga armată. însușindu-ne pe de
plin concluziile, orientările și sarcini
le ce decurg din aceste documente 
pentru activitatea comandanților, sta
telor majore, organelor și organiza
țiilor de, partid și ale U.T.C., a între
gului personal al armatei, vă în
credințăm, tovarășe comandant su
prem, că ne vom consacra, pe mai 
departe, întreaga energie, toată ca
pacitatea de muncă înfăptuirii neabă
tute a' politicii interne și externe a 
gloriosului nostru partid comunist, a 
Programului și hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, că jirmata noas
tră nu cunoaște îndatorire mai sacră 
deciț slujirea cu credință a țării, a 
națiunii și partidului, fiind gata în 
orice moment ca, la ordinul dumnea
voastră, să apere ferm. împreună cu 
întregul popor, cuceririle revoluțio
nare, independenta, suveranitatea și 
integritatea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România".

întreprinderea de antibiotice din lași 
la 25 de ani de existența

Joi, la Iași a avut loc o adunare 
festivă prilejuită de împlinirea a 25 
de ani de existență a întreprinderii 
de antibiotice din localitate.

în deschiderea adunării, ing. Ve
niamin Munteanu, directorul între
prinderii de antibiotice, a evidențiat 
succesele obținute de colectivul aces
tei unități în cei 25 de "ani de exis
tență, preocupările acestuia în direc
ția înnoirii și diversificării produc
ției, îmbunătățirii calității și, perfor
manțelor terapeutice ale medica
mentelor.

Colectivul întreprinderii a fost 
felicitat de tovarășul Petru Enache, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., care i-a adresat 
urări de noi și însemnate succese în 
amplul proces de dezvoltare și mo
dernizare a producției de antibiotice. 
Au mai luat cuvîntul Gheorghe Ca- 
ranfil, ministrul industriei chimice. 
Cornel Baloescu. directorul Institutu
lui pentru controlul de stat al medi
camentelor și cercetări farmaceutice. 
Constantin Sirbu. directorul Institu
tului de cercetări chimico-farmaceu- 
tice, și Dumitru Rădăuceanu. șeful 
filialei dip Iași a Institutului de ingi
nerie tehnologică și proiectare pentru 
Industria chimică.

In încheierea adunării. Intr-o at
mosferă însuflețitoâre. de puternic 
entuziasm patriotic, participanții au 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o telegramă în care se spune :

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din cadrul între
prinderii de antibiotice din Iași, parti
cipanții la adunarea festivă consacra
tă celei de-a 25-a aniversări a punerii

In funcțiune a unității iși exprimă, 
mult . iubite și stimate tovarășe. 
Nicolae Ceaușescu, întreaga lor grati
tudine și adînca recunoștință fată de 
grija și atenția ce le acordați dez
voltării industriale a tuturor zonelor 
tării, ridicării continue a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului 
popor.

Totodată, adunarea festivă a subli
niat marea admirație, aleasa prețuire 
și întreaga dragoste față de mult 
stimata și îndrăgita tovarășă Elena 
Ceaușescu, remarcabil om politic, 
savant de renume mondial si înalt 
prestigiu, care aduce o valoroasă și 
originală contribuție la afirmarea și 
progresul științei românești, îndeosebi 
el chimiei.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din întreprinderea noastră. în 
frunte cu comuniștii, urmînd neabă
tut minunatul exemplu de muncă și 
dăruire pe care ni-1 oferă întreaga 
dumneavoastră activitate, au realizat 
prevederile actualului cincinal la data 
de 7 mai și vor da. pină la finele' 
anului, o producție industrială supli
mentară de, aproape un miliard. JeL.

Vă asiguram, iubite tovarășe secrc-’ 
tar general, că toți oamenii muncii dfl 
la întreprinderea de antibiotice, ase
menea întregului nostru popor, isi 
vor mobiliza întreaga lor capacitate 
de muncă și creație în vederea reali
zării sarcinilor ce le revin, pentru a-Si 
spori contribuția la înfăptuirea operei 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la ridicarea 
pe noi culmi de progres și civilizație 
a scumpei noastre patrii.

Peste 40 de
în cursul acestui an, 

în toate secțiile și 
locurile de muncă de 
la întreprinderea de 
vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin s-au 
generalizat valoroase 
inițiative pe linia re
ducerii consumului de 
metal. Totodată In

DROBETA-TURNU SEVERIN :
vagoane din metal economisit

procesul de tnnoira 
și modernizare a pro
ducției și-au găsit 
aplicare in practică 
32 de soluții tehnice 
care au contribuit Ia 
realizarea cu consu
muri substanțial redu
se de materii prime și 
materiale a vagoane

lor livrate beneficiari
lor din țară și de peste 
hotare. Pină Ia această 
dată, economia de me
tal obținută a ajuns Ia 
aproape 500 de tone, 
ceea ce echivalează cu 
realizarea a 42 vagoa
ne de tipu-i diferite. 
(Virgiliu Tătaru).

ROMÂNIA-FILM prezintă, de la 15 decembrie, 
la cinematograful CENTRAL din Capitală

„BIETUL IOANIDE"
o producție o Casei de filme nr. 4 

film inspirat din romanele „Bietul loanide" și „Scrinul negru" 
de George Călinescu

Scenariul : Eugen Barbu ; imaginea : Florin Mihăilescu ; decoruri : Virgil 
Moise ; costume : Svetlana Șchiopu ; muzica : Adrian Enescu ; montajul : 

Cristina Ionescu ; sunetul : Bujor Suru ; regla : Dan Pita
cu : Ion Pacea, Constantin Codrescu, Mar ga Barbu, Olga Tudorache, Leo- 
poldina Bălănuță, Ovidiu luliu Moldovan. Tănase Cazimir, Ștefan lordache, 
Petre Gheorghiu, Octavian Cotescu, Gheorghe Dinică, Mihai Pălădescu. 

Carmen Galin, Ion Caramitru, Mircea Constantinescu

• COMPUTER VOR
BITOR. O societate american* 
a realizat un calculator electronic 
vorbitor. El poate pronunța 
distinct cifrele și funcțiile intro
duse, apoi repetă desfășurarea 
calculelor și rezultatele obținute. 
O clapă „play back" permite re- 
ascultarea operațiilor efectuate 
de mașină, aceasta înlocuind pri
virea continuă a claviaturii sl 
tabloului de afișai, cum este 
cazul la computerele obișnuite. 
Această mașină este considerată 
precursoarea unei întregi game 
de mașini electronice de calcul 
vorbitoare ce vor apărea în ur
mătorii ani.

• VINT SELENAR.
Deși pe Lună nu există atmosfe

ră, se produc furtuni de praf. 
După cum apreciază oamenii de 
știință sovietici, particulele mi
croscopice de sol lunar sint ridi
cate șl transportate de un „vînt 
electric", care nu este altceva 
decît cîmpul electrostatic ce apa
re sub efectul luminii solare și al 
radiației ultraviolete. Forța aces
tui vînt este suficientă pentru a 
ridica microparticulele si a le 
ține în stare de plutire timp de 
pină la 300 de ore.

• PASĂREA DE 
BRONZ. Vasul etrusc din 
imagine. în formă de pasăre cu 
cap de femeie, are o vechime de 
2 600 de ani. Mal precis, frag
mentele de bronz din care se 
compune și care au fost păstrate

la British Museum de la începu
tul secolului. Recent, fragmen
tele eu fost așezate de către 
restauratori fiecare la locul său 
printr-o muncă migăloasă care a 
durat mai bine de nouă luni.

Cronica zilei
Joi dimineață, tovarășul Paul Ni- 

cu’.escu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. a! P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a avut o întrevedere 
cu Badr Eddin Suleiman, memhru al 
Biroului Politic al C.C. al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, ministrul finan
țelor și economiei naționale din Su
dan, care conduce delegația tării sale 
la lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei politice mixte româno-su- 
daneze și ale celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-sudaneze 
de cooperare economică și tehnică.

în timpul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a raporturilor de prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri. intensificarea cooperării eco
nomice dintre cele două țări, inclu
siv in domeniul financiar-bancar.

A luat parte Mohamed Osman 
Mohamed El Awad. ambasadorul Su
danului la București.

în aceeași zi. ministrul sudanez a 
avut o întrevedere cu Aneta Spornic, 
membru ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul e- 
ducației și învățămîntului.

Cu această ocazie au fost exami
nate raporturile româno-sudaneze în 
domeniul educației și invătămîntului 
șl s-a relevat dorința amplificării 
cooperării bilaterala în acest dome
niu. Oaspetele a exprimat gratitudi
nea guvernuluj și poporului suda
nez pentru ajutorul substanțial acor
dat de tara noastră în pregătirea și 
perfecționarea unui mare număr de 
cadre sudaneze.

★

Ministrul afacerilor externe, Stefan 
Andrei, a primit joi pe Abdelhaq 
Dazi, secretar de stat pentru coope
rare la Ministerul Afacerilor Externe 
și Cooperării, membru al guvernului 
Marocului, aflat în vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost trecute în 
revistă, stadiul actual .și perspectivele 
de dezvoltare a raporturilor pe mul
tiple planuri dintre România și Ma
roc. De ambele părți a fost expri
mată satisfacția pentru cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două state, a căror 

, evoluție.este puternic impulsionată de 
întilnirile și convorbirile româno-ma- 
rocane la nivel înalt.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la unele aspecte 
ale actualității internaționale, în ca
drul căruia a fost evidențiată dorința 
comună de a întări conlucrarea din
tre cele două țări în sfera relațiilor 
internaționale. în folosul destinderii, 
securității, păcii și înțelegerii în 
lume. »

La întrevedere a participat Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A fost prezent Boubker Boumahdl, 
ambasadorul Marocului la București.

în aceeași zi, oaspetele a avut în
trevederi la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale și la Ministerul Educației 
și Invățămintului.

★

Ministrul comerțului interior. Ana 
Mureșan, a primit, joi, pe Emil VI- 
oen. adjunct al ministrului comer
țului interior al R.S. Slovace.

în aceeași zi, Simion Dobrovicî, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior, și Emil Vicen au semnat Pro
tocolul privind schimburile de bu
nuri do consum între ministerele de 
comerț interior din România și 
Cehoslovacia pe anul 1981, care pre
vede creșterea și diversificarea în 
continuare a acestor schimburi. In
clusiv Intre magazinele universale.

A fost de fată Lumlr Hanak. am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

★

Joi la amiază au luat sfîrșit în Ca
pitală lucrările mesei rotunde „O sută 
de ani de la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre România și S.U.A.", 
acțiune, organizată de Asociația de 
Drept Internațional și Relații Inter
naționale — A.D.I.R.I. — și Bibliote
ca americană din București.

Dezbaterile din ultima -zi au fost 
consacrate problemelor de politică 
externă. Cu acest prilej, au prezentat 
comunicări Kenneth Jowitt, Univer
sitatea Berkeley, California, și Silviu 
Brucan (Despre relațiile româno-ame- 
ricane în contextul politicii externe a 
S.U.A.), Stephen Klaidman, de la „In
ternational Herald Tribune" (Influen
ța factorilor interni asupra modulul 
de elaborare a politicii externe ame
ricane). Corneliu Bogdan, director 
in Ministerul Afacerilor Externe (Di
recțiile politicii externe românești).

în cadrul comunicărilor prezentate 
în cele două zile și ai discuțiilor care 
au avut loc pe marginea acestora au 
fost examinate diferite aspecte ale 
dezvoltării relațiilor româno-ameri- 
cane de la data stabilirii relațiilor 
diplomatice între cele două țări, au 
fost relevate noi căi și mijloace pen
tru amplificarea acestor raporturi in 
conformitate cu interesele celor două 
popoare, ale cooperării și înțelegerii 
internaționale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1J, 

14 și 15 decembrie. In țară : Vreme re
lativ caldă. Cerul va ti temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, mai alea 
sub formă de burniță și ploaie, mai 
frecvente tn jumătatea de nord a țării. 
Vtnt slab pină la moderat. Tempera-

Specialiștii presupun că anticul 
vas avea culoarea verde, iar 
ochii păsării erau auriți. După 
toate probabilitățile, era desti
nat unor ceremonii solemne.

• PĂDURILE TROPI
CALE IN PERICOL, tn pre
zent sînt distruse anual 245 000 
km pătrați de păduri tropicale. 
Locul acestora este luat de 
drumuri, orașe, cîmpuri. Oa
menii de știință apreciază că 
dacă procesul va continua în 
același ritm, în decurs de 5(f de 
ani ele vor dispărea cu desăvîr- 
șire de pe suprafața Terrei. Pa

guba ar fi imensă ți Ireparabilă, 
cu urmări greu de prevăzut pen
tru clima și echilibrul ecologic al 
planetei, avînd in vedere că 
aceste păduri constituie un Im
portant furnizor de oxigen și 
adăpostesc nu mai puțin de 2 mi
lioane de specii de plante si 
animale.

• VERIFICAREA SU
DURILOR SUBMARINE. 
O „lanternă" cu ultrasunete pusă 
la punct de o firmă britanică 
face posibilă controlarea rapidă 
a sute de metri de suduri ale

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA

Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
La cea de-a XVII-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Kenya îmi 

face plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de noi succese pe calea dezvoltării economice și sociale 
a țării dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile de 
prietenie și conlucrare statornicite între țările noastre se vor extinde și 
aprofunda tot mai mult, în folosul popoarelor român și kenyan, al politicii 
de pace, independență națională, destindere și Înțelegere între toate națiunile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Oraș cu aproxima
tiv 830 000 de locui
tori, Nairobi a cunos
cut o puternică dez
voltare în anii care au 
urmat proclamării in
dependenței Kenyei 
(12 decembrie 1963), 
devenind unul din
tre cele mai mari și 
mai frumoase orașe 
din Africa răsăriteană. 
Bulevardele sale largi, 
umbrite de vegetație 
luxuriantă, sînt flan
cate de clădiri mo
derne, impunătoare. Pe 
locuri străbătute altă
dată de nomazi se 
înalță Importante o- 
biective economice, 
Nairobi asigurînd mai 
mult de jumătate din 
producția industrială a 
țării, Numai in ulti
mul deoeniu aici au 
fost construite o u- 
zină metalurgică, o fa
brică de ciment, o ra
finărie de petrol, uni

tăți, ale industriei tex
tile ș.a.

Noua înfățișare a o- 
rașului Nairobi consti
tuie doar un aspect al 
eforturilor depuse de 
poporul kenyan în ul
timii 17 ani pentru li
chidarea urmărilor ne
faste ale dominației 
coloniale și făurirea 
unei vieți noi. Ținînd 
seama că agricultura 
reprezintă principalul 
sector al economiei na
ționale. în care lu
crează peste 85 la sută 
din populație, statul a 
acordat și acordă o 
atenție deosebită dez
voltării și modernizării 
ei. Ca rezultat ăl mă
surilor luate, produsele 
agricole asigură o .par
te importantă a veni
tului național. în spe
cial prin exporturile 
de ceai și cafea. Tot
odată, se extind bazele 
industriei prin con

struirea de obiective 
în diferite regiuni ale 
tării, în special în 
orașul-port Monbasa, 
unde a fost înălțat un 
centru siderurgic.

Eforturile depuse de 
poporul kenyan pen
tru dezvoltare econo
mică și socială, pen
tru consolidarea in
dependenței țării sale 
sînt urmărite cu sim
patie și solidaritate de 
poporul român. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Kenya s-au stabilit re
lații de prietenie și 
colaborare ce au cu
noscut o evoluție me
reu ascendentă. Schim
burile de vizite la di
ferite niveluri au pus 
în evidență dorința 
comună de a amplifi
ca și diversifica rela
țiile de colaborare in 
interesul reciproc, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

u. r. s. s.:

Amplă acțiune pentru
valorificarea

Pătrundem în orașul Vladimir, si
tuat la 200 kilometri est de Moscova, 
prin „Porțile de Aur" — turnuri de 
apărare ridicate în anul 1164. Este 
un străvechi oraș, ■ cu vechi monu
mente arhitecturale, care atrag nu
meroși turiști și, in același timp, cu 
moderne obiective industriale, unde 
se produc, după cum spun localnicii, 
de la tacîmuri pină la locomotive e- 
lectrice și televizoare în culori. Tot
odată însă, Vladimir este și inima 
unei importante zone agricole, unde 
se desfășoară o intensă activitate 
în vederea aplicării vastului' pro
gram de dezvoltare a agriculturii 
din zona de necernoziom. program 
elaborat cu șase ani in urmă de 
C.C. al P.C.U.S. 
pentru o perioadă 
de 15 ani.

Pentru a afla 
amănunte despre 
respectiva acțiu
ne, ne îndreptăm 
spre stațiunea experimentală agrico
lă de la Suzdal. Ținutul pe care îl 
traversăm este deosebit de pitoresc : 
șesuri nesfîrșite cu ușoare denivelări, 
lunci inundabile, păduri de pini și, 
din loc în loc, livezi de pomi fructi
feri. Terenurile stațiunii, in suprafa
ță de 10 000 hectare, se întind la mar
ginea acestui vechi oraș, considerat 
oraș-rezervatie, ce păstrează admira
bilele monumente arhitecturale, pină 
departe în stepă. Gazdele ne infor
mează, la început, despre problemele 
valorificării terenurilor agricole din 
zona de necernoziom. Se subliniază că 
In U.R.S.S., pe o mare suprafață, 
agricultura se practică în condiții 
grele. Două treimi din suprafața agri
colă a țării este situată într-o zonă 
unde, în cursul anului, există mal 
puțin de 130 de zile favorabile, nu
măr considerat ca minim pentru ma
turarea plantelor. Zona de necer
noziom este foarte vastă, numai în 
R.S.F.S.R. ea cuprinde 29 de regiuni 
ți republici autonome, unde locuiesc 
aproape 60 milioane de oameni. 
Pămînturile lutoase, de culoare 
deschisă, nu sînt prea fertile. Multe 
din suprafețele arabile sînt acciden
tate. acoperite de pilcuri de păduri, 
presărate de mlaștini, pămînturi care 
necesită o tehnologie specială pentru 
a fi lucrate, astfel incit să asigure 
recolte mulțumitoare. Stațiunea ex
perimentală de la Suzdal si alte 
unități de acest fel. care colaborează 
cu institutul de cercetări pentru zona 
de necernoziom „Nemcinoka" de Un

Note de călătorie

turile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 4 și plus 4 grade, mai coborîte în 
estul Transilvaniei, iar maximele intre 
minus 2 și plus 8 grade, izolat mai ri
dicate. Ceață locală dimineața și seara. 
Izolat condiții de polei. In București : 
Vreme relativ caldă. Cer schimbător, 
favorabil burniței și ploii slabe. Vtnt 
slab ptnă ta moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 2 
și plus 2 grade. Iar cele maxime între 
3 șt 7 grade. Ceată dimineața și scara. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de’ serviciu)..

pămînturilor
gă Moscova, au drept sarcină tocmai 
stabilirea și generalizarea în practi
că, a celor mai potrivite tehnologii 
de cultivare a acestor pămînturi.

După cum ne spuneau cercetătorii, 
se urmăresc 19 teme de cercetare, 
majoritatea lor fiind axate pe lucră
rile solului. în mod deosebit se ex
perimentează efectul îngrășămintelor 
și al amendamentelor. De asemenea, 
amelioratorii creează soiuri de plan
te cu perioadă scurtă de vegetație, 
adaptate condițiilor climatice locale. 
Sint abordate, deopotrivă, probleme 
legate de dezvoltarea zootehniei, de 
extinderea culturii pomilor fructiferi. 
Temele științifice încheiate sînt ve
rificate pe terenurile stațiunii șl 

extinse apoi în 
colhozuri și sov
hozuri. propaga
rea în practică a 
rezultatelor cer
cetării constituind 
una din laturile 

importante ale activității stațiu
nii. Zi de zi, Ia Suzdal vin nu
meroși specialiști din unitățile agri
cole pentru a se interesa de meto
dele noi, iar cercetătorii se deplasea
ză in colhozuri, unde asigură direct 
aplicarea diferitelor tehnologii. Re
zultatele sint evidente : în ultimii 
ani, recoltele de cereale au crescut, 
în medie, cu 700—800 kilograme la 
hectar, s-a îmbunătățit baza furajeră 
și, pe această bază, s-a reușit să se 
crească mai multe animale. Toate 
ramurile de activitate ale stațiunii 
sint rentabile, beneficiile stațiunii 
depășind două milioane ruble anual.

Dealtfel, un șir de colhozuri și 
sovhozuri situate în zona de necer
noziom, pe baza aplicării noilor teh
nologii de cultivare a pămîntului și 
de creștere a animalelor, au obținut 
rezultate remarcabile in ce privește 
creșterea recoltelor și a randamen
telor în zootehnie. Ca urmare, în 
R.S.F.S.R., zona respectivă asigură o 
cincime din recolta de cereale, 43 la 
sută din recolta de legume și aproape 
întreaga recoltă de fibre de in, iar 
zootehnia participă cu 30 la sută din 
producția de carne și 40 la sută din 
cea de lapte. După cum am fost in
formați la Ministerul Agriculturii al 
U.R.S.S., zona de necernoziom va cu
noaște. în continuare, o puternică 
dezvoltare. în acest scop se alocă 
mari sume de bani pentru sporirea 
fertilității solului prin aplicarea de 
mari cantități de îngrășăminte chimi
ce și amendamente, la toate acestea 
adăugîndu-se amplele lucrări de îm
bunătățiri funciare, intre care deseca
rea a două milioane de hectare și 
irigarea a ■661 000 hectare.

Rezultatele obținute în ce privește 
transformarea zonei de necernoziom 
se înscriu în acțiunea amplă desfășu
rată în U.R.S.S. pentru dezvoltarea 
hotărîtă a sectorului agrar al econo
miei. Iar ceea ce s-a înfăptuit in ra
ioanele regiunii Vladimir și în alte 
părți ale țării tn ce privește sporirea 
randamentului în agricultură consti
tuie edificatoare expresii ale înaintă
rii spre acest obiectiv.

Ioan HERTEG

unor structuri submarine, ca de 
pildă ale platformelor petroliere. 
Ecranul său are o diagonală de 
204 mm și este prevăzut cu niș
te brațe ce permit fixarea la o 
anumită distanță de suprafața 
metalică. In interiorul carcasei 
se află un emițător de ultrasu
nete : semnalele reflectate de 
suprafața controlată sînt recep
tate de „lanternă" și transmise 
la suprafață printr-un cordon de 
legătură.

• FABRICI DE PESTE 
PLUTITOARE. Lîngă Astra
han a fost lansată la ană o „fa
brică" de pește plutitoare, care 
va fi utilizată pentru incubarea 
Icrelor și creșterea puietului 
unor specii valoroase de pește.

printre care sturioni, păstrăvi și 
alții, în lacurile și rîurile din 
orice zonă climaterică. Prin re
zervoarele mari ale navei cir
culă apa curată. îmbogățită cu 
oxigen și adusă la temperatura 
optimă. „Meniul" peștilor se 
stabilește in funcție de plantele 
care cresc in rîurile sau lacurile 
unde vor fi deversați Duietii. 
Anual, producția unei asemenea 
„fabrici" este de 25 milioane 
puieti.

• PRIMUL ACCI
DENT PE TERRA. Profesorul 
suedez Per Thorslund, de la 
Universitatea din Uppsala, a 
reconstituit Istoria celui mai 
vechi accident mortal cunoscut 
pe planeta noastră — cel al unei

sepii lovite... de un meteorit. In 
urmă cu 463 milioane de ani. 
Expertul suedez a pornit de lâ 
studierea unui fragment de rocă 
de calcar in care era incrustată 
fosila unei senii și avînd în 
mijloc o misterioasă pată nea
gră. El a încercat, timp 'de multi 
ani. să afle originea acestei pete 
negre. Recent, el a ajuns Ia con
cluzia că ea ar putea fi datorată 
unui meteorit. Analize de labo
rator au corKirmat ipoteza : se
pia fusese lovită în cap de un 
fragment de meteorit, după 
care atît „victima", cit si obiec
tul ceresc „contondent" s-au 
scufundat, fosilizîndu-se pe fun
dul mării. Profesorul suedez 
afirmă că fragmentul de meteo
rit respectiv este cel mal vechi 
identificat pină în prezent pe 
Terra.



DEZBATERI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U.

în sprijinul unei largi conferințe 
internaționale pentru reglementarea 

pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu
Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. 
examinează, in plenară, punctul de pe ordinea de zi privind situația din 
Orientul Mijlociu. în cursul dezbaterilor, un număr mare de delegații își 
exprimă îngrijorarea față de gravitatea crizei din zonă, de pericolul pe 
care aceasta ii prezintă pentru pacea si securitatea internațională, pro- 
nunțindu-se pentru soluționarea ei grabnică.

Expunind poziția României, re
afirmată recent in mesajul adresat 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
președintelui Adunării Generale și 
secretarului general al O.N.U.. cu 
ocazia Zilei internaționale de solida
ritate cu poporul palestinian, repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U., ambasadorul Teodor Mari
nescu, a prezentat pe larg concepția 
țării noastre in legătură cu imperati
vul reglementării politice a situației 
din Orientul Mijlociu, componentele 
esențiale, căile și mijloacele pentru 
instaurarea in această zonă a unei 
păci juste și trainice.

Subliniind că perpetuarea si agra
varea stării de încordare din Orien
tul Mijlociu reprezintă un motiv de 
îngrijorare legitimă pentru toate ță
rile interesate în asigurarea unui cli
mat de pace, destindere și colaborare, 
el a arătat că România s-a pronunțat 
și se pronunță cu hotărire pentru re
glementarea grabnică pe cale nolitfcă 
a conflictului din Orientul Mijlociu, 
ca și a altor probleme care amenință 
pacea și securitatea internațională, 
subliniind că un răspuns viabil la 
problemele ce preocupă statele si po
poarele din Orientul Mijlociu poate fi 
găsit numai printr-o rezolvare poli
tică globală și justă. în conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U.. care să 
corespundă cu adevărat intereselor 
legitime ale tuturor statelor sl po
poarelor din această zonă. încă de la 
declanșarea conflictului. România s-a 
pronunțat constant pentru instau
rarea unei păci globale în zonă, care 
să ducă la retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocuoate în urma 
războiului din 1967. inclusiv din Ieru
salimul arab, la realizarea dreptului

Transformarea Mediteranei într-o zonă de pace 
și înțelegere - un exemplu constructiv pentru Europa 

Cuvintul reprezentantului român la reuniunea de la Madrid
MADRID 11 — Trimisul Agerpres, 

N. Chilie, transmite : în ultimele zile, 
în cadrul grupului de lucru care dis
cută problemele referitoare la secu
ri .atea și cooperarea in Mediterana, 
au fost prezentate contribuțiile state
lor mediteraneene neparțicipante la 
Conferința pentru securitate si coo
perare in Europa.

Luind cuvintul. reprezentantul 
român, Radu Bogdan, a prezentat pe 
larg concepția țârii noastre privind 
securitatea și cooperarea in Medite
rana, evidențiind legătura strinsâ 
care există între Înfăptuirea secu
rității europene și problemele din 
zona Mediteranei. Reprezentantul 
român s-a referit la relațiile largi 
de cooperare pe care România le în
treține cu statele mediteraneene 
neparticipante la C.S.C.E., arătind că. 
prin dezvoltarea continuă a colaboră
rii cu aceste state, tara noastră iși 
aduce propria contribuție la realiza
rea obiectivelor Actului final, la in
staurarea atit in Europa, cit și in 
Mediterana a unui climat de pace, 
cooperare și înțelegere între popoare. 
Frecventele întilniri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
statelor mediteraneene nesemnatare 
ale Actului final, prilej cu care au 
fost încheiate numeroase documente 
de colaborare bilaterală — a spus 
vorbitorul — constituie un elocvent 
exemplu al acestei politici de pace 
și cooperare internațională promova
tă de România. 

poporului palestinian la autodetermi
nare, inclusiv la constituirea unui stat 
propriu, independent, la asigurarea 
independenței, integrității teritoriale 
și suveranității tuturor statelor din 
această regiune.

Vorbitorul a reliefat necesitatea 
sporirii rolului Națiunilor Unite in 
procesul căutării unei soluții negocia
tă a situației din Orientul Mijlociu.

Așa cum se subliniază în mesajul 
președintelui țării noastre . — a în
cheiat el — România consideră că, 
în prezent, este imperios necesar ca. 
în urma unor largi consultări, să se 
ajungă la cristalizarea unei initiative 
care să ducă la crearea unui cadru, 
a unei baze noi de negociere de for
ma unei conferințe internaționale, sub 
egida și cu participarea activă a 
O.N.U., a tuturor părților implicate în 
conflict, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, reprezentantul 
legitim al ponorului palestinian, a 
U.R.S.S. și S.U.A., precum sl a altor 
state care pot aduce o contribuție po
zitivă la procesul reglementării ne 
cale pașnică a situației din Orientul 
Mijlociu.

+
Adunarea Generală a O.N.U. a ho- 

tărît să amine, pentru eventuala dis
cutare în sesiunea de anul viitor, 
punctul de pe agenda sa referitor la 
situația din Cipru. Această decizie 
a. fost luată, după cum a explicat 
președintele actualei sesiuni a Adu
nării Generale, Ruediger von Wec'n- 
mar. datorită desfășurării în prezent, 
la Nicosia, a convorbirilor construc
tive dintre reprezentanții celor două 
comunități cipriote, ce au loc sub 
auspiciile secretarului general al 
O.N.U.

Referlndu-se la existența și în 
zona Mediteranei a numeroase pro
bleme nerezolvate, măi vechi și mai 
noi. vorbitorul a arătat că întreaga 
experiență a vieții internaționale 
ilustrează cu claritate că toate aces
te probleme, indiferent cit de com
plicate ar fi, pot să-și găsească o 
soluție reală și durabilă nu prin fo
losirea forței, ci numai pe cale paș
nică. prin convorbiri directe între 
părțile interesate. în acest context, 
a spus vorbitorul, este bine cunoscut 
că România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru reglementarea situației 
din Orientul Mijlociu pe calea nego
cierilor, prin realizarea unei păci 
globale, juste și durabile.

Subliniind importanta șl rolul în
țelegerilor regionale, care se înscriu, 
dealtfel, in contextul Actului final, 
reprezentantul tării noastre a arătat 
că transformarea Mediteranei. ca, și 
a Balcanilor in zone de pace și în
țelegere poate constitui un exemplu 
constructiv pentru Europa șl pen
tru întreaga lume.

în încheiere, delegatul român — 
după ce s-a referit la rezultatele 
pozitive înregistrate In cadrul reu
niunii de experți care s-a ținut in 
capitala Maltei, în 1979 — a subli
niat necesitatea unei participări co
respunzătoare a țărilor sudmedite- 
raneene la dezbaterile privind secu
ritatea și cooperarea in Mediterana.

Cuvîntarea lui L I. Brejnev în Parlamentul Indiei
O propunere pentru realizarea unui acord internațional 
privind situația din regiunea Golfului și a Oceanului Indian
DELHI 11 (Agerpres). — Luind cu

vintul în Parlamentul Indiei, Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C, al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a făcut 
o trecere în revistă a relațiilor bila
terale sovieto-indiene. relevind „re
lațiile bune dintre U.R.S.S. și India, 
identitatea sau apropierea pozițiilor 
lor in principalele probleme ale con
temporaneității".

Apreciind că situația In diferite re
giuni ale lumii este, din păcate, alar
mantă. vorbitorul a subliniat. . între 
altele, că se menține o situație ex
plozivă in Orientul Mijlociu, conti
nuă conflictul tragic intre Irak și 
Iran. El a arătat că acest război nu 
este nici in avantajul Irakului, nici 
al Iranului, țări care ..se aleg doar 
cu o economie ruinată și cu mari 
pierderi umane". „U.R.S.S. — a spus 
vorbitorul — se pronunță cu hotări
re pentru reglementarea pașnică a 
acestui conflict".

Referindu-se apoi la situația din 
Afganistan, el a arătat că o înțelege
re pe bază de bună vecinătate cu gu
vernul afgan în zonă „va crea pre
mise pentru o normalizare politică 
deplină a situației, ineluzind retrage
rea trupelor sovietice din Afgani
stan".

Ocupîndu-se. in continuare, de re
giunea Golfului și a Oceanului In
dian, L. Brejnev a spus : „Propunem

Noi acte provocatoare ale autorităților 
militare din Coreea de Sud

PHENIAN 11 (Agerpres). — O nouă 
provocare la adresă R. P. D. Coreene 
a fost pusă la cale de autoritățile mi
litare din Coreea de Sud. După cum 
transmite agenția A.C.T.C., asupra 
unui post al R. P. D. Coreene din 
zona demilitarizată au fost trase, de 
către militari sud-coreeni, rafale de 
mitralieră.

Acțiunea provocatoare a autorită
ților de la Seul in regiunea liniei 
de demarcație militară, săvîrșită in 
timp ce în Coreea de Sud se desfă-

★
SEUL 11 (Agerpres). — Sub pre

siunea puternică a opiniei publice, 
autoritățile din Coreea de Sud au 
fost nevoite să dispună eliberarea 
poetului Kim Chi Ha. aflat în închi
soare de șase ani. pentru faptul de 
a fi militat pentru instaurarea de
mocrației în tara sa. Kim Chi Ha 
s-a făcut cunoscut ca autor al unui 
mare număr de poezii și articole în 
care a satirizat corupția si linsa de 
scrupule a reprezentanților regimu-

DEZVĂLUIRILE UNUI RAPORT AL UNICEF

Flagelul foametei, bolilor șl analfabetismului
în țările sărace

® 450 milioane de subnutriți ® 800 milioane de analfabeți 
@ Speranța medie de viațâ — sub 50 de ani © 300 milioane de 
copii în familii de „săraci absoluți"

NAȚIUNILE unite 
11 (Agerpres). — intr-un 
raport dat publicității la 
Națiunile Unite, directo
rul executiv al Fondului 
O.N.U. pentru Copii 
(UNICEF), James P. 
Grant, a arătat că, deși 
se poate constata o anu
me ameliorare in ce 
privește foametea — ca 
fenomen de masă în nu
meroase regiuni ale lu
mii •— starea sănătății 
și analfabetismul, situa
ția continuă să fie gravă 
in țările sărace. Astfel, 
el a menționat că in a-

ceste:țări venitul mediu 
a crescut, in termeni, 
reali, cu numai un dolar 
pe an in ultimele două 
decenii. Aici se semna
lează, de asemenea, po
trivit raportului, atit o 
penurie de apă potabilă, 
cit șl o calitate necores
punzătoare a acesteia. 
Speranța medie de viată 
se situează sub 50 de ani, 
iar mortalitatea infanti
lă depășește 150 la o mie 
de nașteri.

James P. Grant a es
timat că 450 000 000 de

S.U.A., celorlalte puteri occidentale. 
Chinei, Japoniei, tuturor statelor care 
manifestă interes in această privin
ță să ajungem la un acord privind ur
mătoarele angajamente reciproce: 
să nu se creeze baze militare străini» 
în regiunea Golfului și pe insulele 
învecinate : să pu fie amplasată in 
această zonă arma nucleară sau 

~ vreo altă armă de exterminare in 
masă : să nu fie folosită forța și să 
nu fie proferate amenințări cu folo
sirea ei împotriva țărilor din regi
unea Golfului ; să nu existe amestec 
în afacerile lor interne ; să fie res
pectat statutul de nealiniere ales de 
statele regiunii Golfului ; ele să nu 
fie atrase in grupările militare la 
care participă puterile nucleare ; să 
fie respectat dreptul suveran al sta
telor acestei regiuni la resursele lor 
naturale ; să nu fie create piedici 
sau pericole la adresa schimburilor 
comerciale normale si a folosirii co
municațiilor maritime care leagă 
statele acestei regiuni de alte țări ale 
lumii".

El a mai arătat că „Uniunea So
vietică este adeptul ferm al ideii 
transformării Oceanului -Indian în
tr-o zonă a păcii". „Sîntem gata să 
salutăm și orice alte inițiative care 
să conducă la slăbirea încordării și 
care să fie dictate de preocuparea 

• pentru consolidarea păcii în Asia.
sau pe oricare alt continent" — a 
subliniat Leonid Brejnev.

șoară o susținută campanie antico
munistă, are drept scop ațițarea neîn
crederii și menținerea unei stări de 
confruntare între Nordul și Sudul ță
rii, agravarea tensiunii în Peninsula 
Coreea — subliniază agenția citată. 
Aceasta reprezintă, de fapt, o tenta
tivă a regimului dictatorial condus 
de Chun Du Hwan de a abate aten
ția populației sud-coreene de la lupta 
sa tot mai fermă pentru democrație 
șl reunificarea patriei.

★
lui condus de defunctul dictator Pak 
Cijan Hi, precum și ca participant 
activ la puternica mișcare antigu
vernamentală a studenților din anul 
1974 ; el a fost arestat în același an 
și, după o judecată sumară, con
damnat la moarte. Pedeapsa i-a fost 
comutată apoi in detențiune pe ter
men de 20 de ani. Eliberarea poetu
lui Kim Chi Ha reprezintă un suc
ces al luptătorilor pentru democra
ție din Coreea de Sud.

oameni de pe întregul 
glob sint malnutriți, iar 
801) 000 000 sint analfa
bet! — cifre Ce depășesc 
cu mult nivelul anului 
1970.

„La scară globală — re
levă raportul UNICEF — 
numărul bărbaților, fe
meilor ți copiilor care 
trăiesc in prezent intr-o 
stare de sărăcie abso
lută este estimat la 
780 000 000, dintr-un to
tal al populației Terrei 
fie 4 400 000 000. Dintre 
aceștia, peste 300 000 000 
sint copii",

Reuniunea ministerială 
a N. A .T. 0.

BRUXELLES 11 (Agerpres). — în 
comunicatul publicat la incheierea 
reuniunii Comitetului de planificare 
militară al N.A.T.O.. la care au parti
cipat miniștrii apărării ai țărilor 
membre ale Alianței Atlantice (cu 
excepția Franței), se cere sporirea cu 
3 Ia sută (in termeni reali, prin elimi
narea efectelor inflației) a bugetelor 
militare ale statelor care fac parte din 
organizație. în legătură cu această 
problemă, agenția ..Associated Press" 
relevă că, in cursul dezbaterilor, s-au 
înregistrat din nou divergente între 
participanți. determinate in special de 
faptul câ, in pofida insistentelor per
manente ale guvernului de la 
Washington, toate guvernele vest-eu- 
ropene, cu excepția Luxemburgului 
și Norvegiei, se fac „vinovate" in 
ochii S.U.A. de a nu fi majorat cu 
3 la sută bugetele militare nici in 
1981. Nici chiar guvernul conservator 
din Marea Britanie — care, spre deo- 
sebire de altele, s-a declarat dispus 
să o facă — nu l-a sporit decit cu 
2.5 la sută, din cauza dificultăților 
economice ce asaltează țara. Minis
trul apărării al S.U.A.. Harold 
Brown, a spus că „nu consideră fi
rească situația cind un membru al 
alianței discută dacă își poate permite 
majorarea cheltuielilor militare. în 
timp ce parlamentul țării respective 
dezbate creșterea cheltuielilor social- 
economice pină Ia un nivel egal cu 
cel al bugetului militar".

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 11 (Agerpres). 

— Intr-o declarație făcută la San 
Salvador, col. Adolfo Arnoldo Ma- 
jano, membru al Juntei militar-civi- 
le de guvemămint din Salvador, a 
subliniat necesitatea ca junta să ac
ționeze ferm pentru traducerea in 
viață a programului prezentat po
porului de forțele armate salvado- 
riene in momentul preluării puterii, 
printr-o lovitură de stat, la 15 oc
tombrie anul trecut. In acest sens, 
el a arătat că se impun măsuri pen
tru depășirea situației de criză so- 
cial-politică și economică prin care 
trece în prezent țara, pentru înceta
rea violenței interne și adoptarea 
de măsuri în beneficiul întregii 
populații și în special al claselor so
ciale mal puțin favorizate.

Demonstrație la Augsburg a 15 000 de persoane, însemn de protest împotriva recrudescenței grupărilor 
neonaziste. Cu acest prilej a fost salutat cu satisfacție faptul că, recent, o instanță federală judecătorească 
a confirmat valabilitatea legală a deciziei privind interzicerea grupării de extremă dreapta „Wehrsport- 
grupp Hofmann . In motivarea^ verdictului se menționează că organizația neofascistă, înființată în 1973, 
desfășura, printre alte activități, instruirea paramilitară a membrilor săi, cu intenția mărturisită de a 

institui în R.F.G. un „nou regim" dictatorial „
■-------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------- ------------- ----------------fy

R. P. POLONĂ

INTENSĂ ACTIVITATE PENTRU TRADUCEREA IN VIATĂ 
A MASURILOR RECENTEI PEENARE A C.C. Al P.M.U.P.

VARȘOVIA II (Agerpres). — Pentru traducerea In viață a măsu
rilor stabilite de recenta plenară a C.C al P.M.U.P. privind sarcinile 
partidului in lupta pentru caracterul socialist al innoirli vieții sociale, 
a programului guvernului menit să asigure restabilirea ritmului normal 
de muncă, se desfășoară o intensă activitate politică și organizatorică, 
atit la nivel de întreprindere, cit și la scară națională.

Participanții la numeroase întilniri 
desfășurate in aceste zile — rela
tează agenția P.A.P. — exprimă pă
rerea că principala condiție a înlă
turării actualelor dificultăți și a asi
gurării caracterului socialist al în
noirii vieții o oonstituie întărirea 
rolului conducător al partidului 
în societate și creșterea forței 
și unității sale. Ei se pronun
ță pentru înțelegerea șl unirea 
tuturor forțelor patriotice in rezolva
rea problemelor sociale și economice. 
Astăzi, problema cea mai importantă 
este — după cum afirmă participanțli 
la aceste intilniri — restabilirea rit
mului normal de muncă și folosirea 
mai eficientă a potențialului produc
tiv al țării.

Cu prilejul consfătuirii activului de 
partid din voievodatul Lodz — relevă 
P-A.P. — vorbitorii au subliniat că 
recenta plenară a C.C. al P.M.U.P., 
hotăririle adoptate vin in lntimpi- 
narea așteptărilor oamenilor muncii, 
creează organizațiilor de partid posi
bilitatea să ia măsuri urgente pentru 
Întărirea autorității lor și a partidu
lui în fiecare Întreprindere producti
vă, in fiecare oraș și cartier, repre
zintă un pas esențial în direcția 
justă.

Numai partidul poate să-și asume 
cu fermitate cauza înnoirii țării — 
aceasta este concluzia principală 
desprinsă la consfătuirea activului 
de partid din Cracovia. Cea de-a 7-a 
Plenară a C.C. al P.M.U.P. a făcut 
efortul plin de răspundere de a defini 
programul de activitate în jurul că
ruia trebuie să se concentreze acțiu
nile întregii societăți — au subliniat 
participanții la consfătuire.

La consfătuirea activului de partid 
din Pila s-a arătat că singura cale 
justă de a ieși din actuala situație 
dificilă este, înainte de toate, unirea 
eforturilor pentru a se restabili rit

mul normal de muncă și a realiza 
stabilitatea social-politică pe baza 
ideilor socialismului. In rezoluția 
adoptată de participanți se sublinia
ză : „Apreciem că principala condiție 
a înlăturării actualei crize o consti
tuie întărirea rolului conducător al 
partidului în societate. precum și 
creșterea forței partidului".

O rezoluție asemănătoare au adop
tat participanții la ședința plenară a 
Comitetului orășenesc de partid din 
Radom. Ei au adresat tuturor' mem
brilor de partid și cetățenilor orașu
lui chemarea de a acționa cu hotă- 
rîre, la locul de muncă sau acolo 
unde locuiesc, in spiritul ordinii, dis
ciplinei și ridicării productivității 
muncii, aducînd prin aceasta o con
tribuție concretă la procesul socialist 
de Înnoire.

Participanții Ia consfătuirea acti
vului de partid de la uzina de rul
menți „Iskra", din Kielce, au sub
liniat că se impune înfăptuirea cit 
mai grabnică a hotărîrilor celei de-a 
7-a Plenare a C.C. al P.M.U.P. și că 
singura cale de a face acest lucru 
este munca fără preget Totodată, 
au subliniat necesitatea unirii tut> 
ror forțelor patriotice în procesul li 
noirli.

La întllnirea activului de parii 
economic și sindical al Uzinei de ui 
laj pentru mine și cariere de la Ku- 
nin, în numele celor 3 500 oameni ai 
muncii din această uzină, a fost 
adoptată o rezoluție în care se subli
niază, printre altele : „Sîntem con- 
știențl că sarcinile ce decurg din 
hotăririle celei de-a 7-a Plenare a 
C.C. al P.M.U.P. pot fi îndeplinite în 
condiții de ordine. într-o atmosferă 
de activitate devotată și eficientă în 
toate locurile de muncă. Surijinim 
pe deplin activitatea C.C. al P.M.U.P. 
îndreptată spre stabilizarea politică 
și întărirea rolului conducător al 
partidului în societate".

r
In ultimele luni, deși pe plan mon

dial starea de încordare s-a menți
nut sau chiar s-a accentuat, procesul 
instaurării unor relații trainice, de 
bună vecinătate și colaborare, bilate
rale și multilaterale in Balcani a în
registrat, printr-un contrast fericit, 
o evoluție favorabilă, in concordantă 
cu năzuințele de pace ale popoarelor 
din această regiune. Intr-o perioadă 
de timp relativ scurtă, s-au intensifi
cat contactele politice Ia cel mai înalt 
nivel, schimbul de vizite efectuate de 
reprezentanții guvernamentali, au 
cunoscut o nouă dezvoltare raportu
rile economice și de altă natură.

România socialistă — care a În
scris transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii și conlucrării prietenești, 
lipsită de arme nucleare, ca una din 
orientările de bază ale politicii sale 
externe — s-a remarcat și de astă 
dată printr-o activitate dinamică, 
încununată cu rezultate rodnice, atit 
pe planul relațiilor bilaterale, cit si 
al efectelor stimulatoare asupra în
sănătoșirii climatului general.

Numai in Ultimele luni, președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a intilnlt in tara noas
tră sau- in țările balcanice vecine cu 
conducătorii Greciei. Bulgariei si 
Iugoslaviei — prilej de identificare a 
noi posibilități de colaborare in dife
rite sectoare, de afirmare a hotărîrii 
comune de a extinde și intensifica 
această colaborare, atit ne plan bila
teral. cit și pe arena internațională.

Tabloul conlucrării României cu 
celelalte țări balcanice este edifica
tor pentru constanta preocupărilor 
țării noastre in această direcție.

Cu R.P. Bulgaria, in actualul cin
cinal. schimburile de mărfuri s-au 
realizat in mod pozitiv, preconizin- 
du-se ca volumul lor să se dubleze 
în perioada următoare ; in prezent, 
relațiile de colaborare îmbracă, tot 
mai mult, forme superioare, exemple 
elocvente fiind marile obiective in
dustriale in curs de realizare cu 
eforturi comune : întreprinderea de 
utilaje si mașini grele Giurgiu-Ruse 
și Complexul hidrotehnic Turnu Mă
gurele-Nlcopole. care, pe baza înțe
legerilor convenite la nivel înalt, 
vor fi urmate de alte obiective simi
lare edificate in cooperare. Cu R.S.F. 
Iugoslavia, volumul schimburilor co
merciale s-a dublat in ultimii cinci 
ani și urmează să depășească in 
viitorul cincinal 4 miliarde dolari : 
se extinde cooperarea in producție în 
ramuri prioritare ale economiilor 
noastre, cum sînt construcțiile de 
mașini, chimia și altele : se desfă
șoară cu succes lucrările de construc

ție In comun a noii hidrocentrale de 
pe Dunăre — Porțile de Fier II. care 
se va adăuga arcului de energie și 
lumină de la Porțile de Fier I. Cu 
Grecia, schimburile noastre- comer
ciale urmează, de asemenea, un curs 
ascendent și există certitudinea că 
ele vor putea fi dublate în următorii 
cinci ani, așa cum s-a întimplat si 
în perioada precedentă. Cu Turcia, 
schimburile economice ale tării noas
tre au înregistrat, de asemenea, in 
ultimii cinci ani. o creștere de sase 
ori : rod al colaborării bilaterale este 
rafinăria din Anatolia Centrală, cu
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contribuție concretă la cauza destinderii 
și securității pe continent

o capacitate de 5 milioane tone de 
țiței. In ceea ce privește relațiile 
țării noastre cu Albania, recentul 
acord comercial. încheiat la Bucu
rești, pe perioada 1981—1985, prevede 
o creștere importantă a schimbului 
reciproc de mărfuri în comparație cu 
cincinalul actual.

O evoluție pozitivă Înregistrează' si 
raporturile dintre celelalte state bal
canice. La scurt timp după vizita sa 
in România, președintele Republicii 
Elene. Constantin Karamanlis, s-a 
intilnlt la Sofia si Belgrad cu condu
cătorii Bulgariei și. respectiv. Iu
goslaviei. subliniind in declarațiile 
făcute presei din capitala R.S.F.I. 
că guvernele țărilor pe care le-a 
vizitat recent sînt de acord cu nece
sitatea impulsionării eforturilor pen
tru intensificarea relațiilor bilaterale 
dintre statele balcanice, a colaborării 
multilaterale.

La Belgrad și la Sofia au avut (oc 
convorbiri intre Dușan Dragosavaț, 
secretarul Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și Alek- 
sandăr Lilov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. a! P.C. 
Bulgar, intîlniri între miniștrii de 
externe ai Bulgariei și Iugoslaviei. 

reuniuni între cadre economice de 
conducere din cele două țări, eviden- 
țiindu-se, cu acest prilej, progresul 
înregistrat în dezvoltarea relațiilor și 
colaborării dintre cele două partide 
și țări. Totodată, se află in fază de 
finalizare acordul comercial iugo- 
slavo—bulgar pe perioada 1981—1985. 

în același context se înscriu acor
durile comerciale și alte instrumente 
similare privind dezvoltarea schim
burilor de mărfuri, a relațiilor eco
nomice in general, ale Albaniei -cu 
Bulgaria. Iugoslavia si Grecia : înțe
legerea referitoare la construirea 

unei căi ferate care va face legătura 
directă intre orașul iugoslav Titograd 
și orașul albanez Shkodra. realizată 
între guvernele celor două țări 
vecine, proiect căruia i se atribuie o 
importantă economică deosebită.

Observatorii politici rețin, de ase
menea. ca un element încurajator, 
continuarea convorbirilor oficiale în
tre reprezentanții Greciei si Turciei, 
runda a șaptea desfăsurindu-se. la 
începutul lunii decembrie, la Atena. 
In același timp, guvernele țărilor in
tre care există probleme aflate în 
discuție se situează pe poziția că 
acestea nu trebuie să constituie un 
obstacol în dezvoltarea colaborării 
reciproce, potrivit adevărului de 
necontestat că singura cale rațională 
este rezolvarea pe cale politică, paș
nică. a oricăror chestiuni deschise 
între state.

Se cuvine, totodată, a se menționa 
dezvoltarea în continuare a colaboră
rii interbalcanice în cadrul diferitelor 
organisme și instituții multilaterale 
existente. în domeniile medicinii, 
matematicii, arhitecturii, activităților 
privind studii sud-est europene, ale 
culturii în general, ale sportului si 
turismului.

Toate aceste evoluții evidențiază 
cu putere justețea ideii susținute 
consecvent de România socialistă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, po
trivit căreia, deși in Balcani se află 
state cu orinduiri sociale diferite sau 
aparținind celor două blocuri mili
tare opuse, interesele superioare ale 
popoarelor din această regiune, 
aspirațiile șl (dealurile lor comune 
fac pe deplin posibilă o colaborare 
rodnică, reciproc avantajoasă. Țara 
noastră a militat si rqjlitează cu 
neclintită perseverentă pentru dez
voltarea colaborării iwterbalcanice 

ca oi expresie a unor relații in
terstatale noi. care să excludă 
folosirea sub orice formă a forței, 
amenințarea cu forța, orice inter
venție din afară in treburile statelor 
din Balcani, să situeze trainic la 
baza acestor raporturi principiile noi 
ale relațiilor interstatale — respectul 
independentei și suveranității na
ționale, stima și respectul reciproc, 
colaborarea egală în drepturi — în 
conformitate cu spiritul si litera Ac
tului final de la Helsinki. O asemenea 
colaborare bilaterală și multilaterală 
poate și trebuie să asigure condiții 
pentru dezvoltarea independentă a 
fiecărei națiuni balcanice, pentru 
progresul și bunăstarea fiecărui 
popor din această zonă, care în 
trecut era considerată „butoiul de 
pulbere" al Europei. In același timp, 
în condițiile actuale, cind orizontul 
politic internațional este acoperit de 
nori atit de amenințători, evoluțiile 
pozitive din Balcani sini de natură 
să influențeze in mod binefăcător 
asupra situației existente, să de
monstreze „pe viu" că este pe de
plin posibil să se stabilească relații 
rodnice, atunci cind se pornește de 

la deplina egalitate în drepturi, de 
la stima și respectul reciproc — un 
asemenea curs inscrilndu-se ca o 
contribuție valoroasă la cauza păcii 
și destinderii generale.

Călăuzindu-se neabătut după aceste 
principii. România le-a conferit, 
datorită activității neobosite a to
varășului Nicolae Ceaușescu. multi
plelor sale intîlniri și' , contacte la 
nivel înalt, valoarea de exemplu prin 
transpunerea lor concretă in viată, 
asigurînd relațiilor cu țările din 
Balcani un fundament trainic si o 
perspectivă clară de dezvoltare în 
viitor. In același timp, tara noastră 
abordează dezvoltarea si consolidarea 
continuă a colaborării balcanice in 
strinsâ legătură cu eforturile gene
rale consacrate înfăptuirii securității 
și cooperării în Europa, realizării 
concrete in viată a documentelor 
semnate la Helsinki. Este un adevăr 
de necontestat că întărirea înțelege
rii, încrederii, a bunei vecinătăți și 
a păcii in Balcani — ca și in alte 
zone ale continentului — constituie 
o contribuție importantă la cauza 
securității și cooperării pe ansamblul 
continentului.

Pornind de la experiența pozitivă 
acumulată. România și alte țări din 
regiune sprijină ideea organizării de 
noi reuniuni multilaterale ale re
prezentanților guvernelor statelor 
balcanice, pentru convenirea pe ulân 
regional a unor forme de cooperare 
de interes comun în domenii concrete, 
cum ar fi : transporturile, comunica
țiile. telecomunicațiile, energia, me
diul înconjurător ș.a. Experiența reu
niunii de la Atena din 1976 esta 
Încurajatoare în acest sens.

Evoluțiile pozitive înregistrate în 
ultimul timp în Balcani sînt salutate 
cu satisfacție de popoarele acestei 
regiuni, animate de dorința ca o 
zonă altădată atit de agitată să 
ofere un adevărat exemplu al prie
teniei și înțelegerii ca intre buni 
vecini. Este de dorit ca acest spirit 
care se manifestă in Balcani șă se 
facă resimțit, pe un plan general, si 
in lucrările reuniunii de la Madrid, 
contribuind astfel la crearea unui 
climat de înțelegere și conlucrare 
rodnică de natură să stimuleze sol- 
darea cu rezultate pozitive a acestei 
reuniuni. Fără îndoială, extinderea 
cooperării și conlucrării intre țările 
din Balcani corespunde pe deplin 
năzuințelor vitale ale popoarelor din 
această regiune, intereselor generale 
ale destinderii și securității în 
Europa și în întreaga lume.

Petre STANCESCU

scurt
LA VIENA a avut loc o nouă

reuniune in cadrul negocierilor pri- 
Ivind reducerea reciprocă a forțelor 

armate și armamentelor si măsuri 
adiacente in Europa centrală. In 

j cadrul ședinței a luat cuvintul re- 
j prezentantul R.S. Cehoslovace.

ÎN LEGĂTURĂ CU CONFLIC- 
| TUL DIN CIAD. Agenția ciadianâ 
j de presă a difuzat un mesaj adre

sat națiunii de Goukouni Oueddei, 
I președintele Guvernului de Uniu

ne Națională de tranziție, in care 
acesta a declarat că guvernul său 

Inu va precupeți nici un efort pen
tru a realiza pacea in Ciad. El a 
arătat că exclude posibilitatea ori
cărei intilniri cu reprezentanți ai 

ț Forțelor Armate de Nord (F.A.N.), 
I conduse de Hissene Habre, fost 
1 prim-ministru al tării, dacă aceș- 
Itia vor refuza in continuare să 

semneze Acordul de la Lome pri
vind instaurarea încetării focului 
in Ciad.

FESTIVITĂȚILE DE LA LUAN
DA. In capitala Angolei, Luanda, au 

Iavut loc o paradă militară și un mi
ting al oamenilor muncii prilejuite 
de aniversarea a trei ani de la 

I crearea M.P.L.A, — Partidul Muncii 
și a 24 de ani de Ia fondarea Miș
cării Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.). Jose Eduardo 

Idos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, a rostit o 

Icuvîntare.
O PLENARA A C.C. AL PARTI

DULUI POPORULUI DIN PANA- 
MA (COMUNIST) a avut loc la 

| Ciudad de Panama, la care partici- 
panții s-au pronunțat pentru conti- 

Inuarea eforturilor consacrate întă
ririi unității de acțiune a forțelor 
democratice, progresiste din țară — 

I transmite agenția Prensa Latina.
„O GARANȚIE A CONTINUITA- 

. ȚII PROCESULUI DEMOCRATIC 
ÎN PORTUGALIA". Mario Soares, 

■ care urmează să preia din nou func- 
c,a. de secretar general al Partidu-

lui Socialist Portughez, a declarat 
miercuri la Lisabona, în Cadrul unei 
conferințe de presă, că realegerea 
generalului Antonio Ramalho Eanes 
in funcția de șef al statului „repre
zintă asigurarea continuității regi
mului democratic în Portugalia".

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL 
eu tema „Păminturi și oameni in 
sud-estul Europei in secolele XII— 
XVI și cultura sud-est europeană in 
secolele X—XIII" și-a incheiat lu- i 
crările la Paris. La acest colocviu, 
organizat de Asociația internaționa- l 
lă de studii sud-est europene și Co
mitetul național francez de studii I 
sud-est europene, tara noastră a | 
fost reprezentată de profesorii Ște
fan Ștefănescu și Răzvan Teo- I 
dorescu. |

NOI STATISTICI PRIVIND VIC- . 
TIMELE SEISMULUI DIN ITALIA. 
Miercuri scara a fost dat publicită- I 
ții la Napoli un nou bilanț oficial 
provizoriu în legătură cu victimele I 
gravului cutremur de pămint inre- I 
gistral Ia 23 noiembrie in sudul Ita
liei. Numărul morților se ridică | 
acum ia 3 114, al dispăruților Ia 1 575, I 
iar cel al răniților la 7 67L •

NAVA „PROGRESS-U" ȘI-A | 
ÎNCHEIAT MISIUNEA. La 11 de- | 
cembrie, nava cosmică automată 
„Progress-U“ a fost reorierttată de I 
pe Pămint in spațiu, a pătruns in j 
păturile dense ale atmosferei te
restre și și-a încetat existența in i 
zona punctului dinainte stabilțt I 
deasupra Oceanului Pacific. Timp ' 
de 70 de zile, nava a efectuat un 
zbor comun, cuplată cu stația știin
țifică spațială „Saliut-6“.

UN NOU ATENTAT TERORIST j 
IN ITALIA. Primarul localității ita- i 
liene Pagani. Marcello Torre, a fost 1 
ucis joi dimineața cu focuri de armă . 
trase asupra automobilului în care 1 
se afla. In acest atentat a fost ră- ' 
nit grav un consilier municipal. Au- i 
torii atentatului terorist au dispărut I, 
de la locul asasinatului fără a putea ‘
fi identificați.
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