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Un adevăr de care ■

trebuie să ținem seama
■

in permanență :

CREȘTEREA VENITURILOR cere eforturi susținute
pentru CREȘTEREA PRODUCȚIEIfa [■ r

De multă vreme a Intrat In con
știința noastră ca un act reflex îm
brăcând haina obișnuitului, a faptu
lui comun, ideea, atît de adevărată 

/și măreață în cuprinsul ei, că țelul' 
suprem, sensul a tot ceea ce pro
iectează și întreprinde partidul nos
tru. intr-o • necontenită acțiune crea
toare, îl constituie ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului. Ochiul nostru s-a familia
rizat poate prea mult cu peisajul 
orașelor și satelor aflat de mulți ani 
într-o rapidă și necontenită meta
morfoză binefăcătoare, pentru a ne 
da seama întotdeauna ce imens e- 
fort material, și nu numai material, 
implică această transformare din te
melii a condiției primordiale de e- 
xistență civilizată a omului muncii 
— casa și ambianța în care trăiește. 
După cum credem că nu întotdeau
na fiecare dintre noi își dă seama 
de măreția saltului pe care l-a făcut 
tara în anii construcției socialiste 
evaluînd chiar și numai înfățișarea 
omului de pe stradă, gîndindu-ne la 
condiția lui intelectuală de azi. pu- 
nînd în balanță aspirațiile înalte 
care îl animă.

Succesiunea cincinalelor noastre 
constituie pentru orice observator 
atent al realităților soclal-eeonomice 
din România o oglindă fidelă a pro
greselor substanțiale și continui pe 
care le-am făcut pe planul ridicării 
bunăstării poporului. Este adevărat, 
la început, progresele au fost mai 
modeste, în ciuda ritmurilor alerte 
In care înaintam, pentru că și baza 
de la care porneam era extrem de 
redusă. Pe măsura dezvoltării for
țelor de producție. implicit a
creșterii avuției naționale, progra
mele de ridicare a' nivelului de 
trai. au devenit din ce în ce 
mai substanțiale, generînd efecte 
din ce în ce mai ample și mai 
profunde in viața a milioane și mi
lioane de oameni ai muncii. Tocmai 
ca urmare a strinsei interdependen
țe intre nivelul dezvoltării economi
ce și standardului de viață al po
porului, pe care partidul nostru a 
avut-o permanent în vedere, s-a 
ajuns în acest cincinal să se realize
ze cele mai mari progrese în ridica
rea nivelului de trai din întreaga 
istorie a construcției socialiste din 
România. însemnate sint progre
sele în toate direcțiile creșterii nive
lului de trai. Cu deosebire se impu- , 
ne însă atenției majorarea substan-

țială a retribuțiilor. Cele două ma
jorări succesive din actualul cinci
nal au asigurat, în condițiile unei 
politici judicioase de prețuri, crește
rea retribuției reale cu circa 30 la 
sută. Și. asta într-o vreme cînd o 
mare parte a lumii este bintuită de 
grave fenomene inflaționiste care 

' erodează puternic nivelul de trai.
Finalizarea acestei măsuri esen

țiale, ca dealtfel conținutul între
gului program privind creșterea mai 
accelerată a nivelului de trai, ridică

ma că la încheierea celei de-a doua 
etape de majorare a retribuțiilor, 
retribuția medie netă lunară se esti
mează să atingă 2 256 de lei. ceea 
ce înseamnă o creștere de peste 12 
la sută, atunci, într-o singură lună, 
oamenii muncii obțin venituri su
plimentare în valoare de peste 1,8, 
miliarde lei. Să mergem mai depar
te cu calculul. Dacă numai o zeci
me din această sumă suplimentară 
ar fi alocată de populație, de pildă, 
pentru procurarea de televizoare.

„Trebuie sa înțelegem bine că nu 
putem să consumăm 
producem. Mai exact, 
nu putem să consumăm 
Trebuie să înțelegem 
să ne organizăm consumul în raport cu 
producția, asigurînd în același timp 
fondul pentru dezvoltare."

mai mult decît 
trebuie spus că 
tot ce producem, 
că este necesar

NICOLAE CEAUȘESCU
cu deosebită acuitate necesitatea 
realizării exemplare a producției fi
zice. Bunul mers al oricărei econo
mii impune ca să existe o strinsă 
corelație Intre veniturile populației 
și producția de bunuri materiale. 
Dacă populația ar deține mai mulți 
bani decit valoarea mărfurilor și 
serviciilor existente în rețeaua co
mercială la un moment dat, s-ar 
crea dezechilibre, fenomene negative 
în circulația bănească.

Ca sâ înțelegem și mai bine sem
nificația relației venituri suplimen
tare (a se citi creșterea nivelului de 
trai) — producție suplimentară, vom 
face un simplu calcul : dacă am con
sidera că personalul muncitor exis
tent în prezent în întreprinderi și 
instituții — de circa 7,3 milioane — 
ar fi fost remunerat în continuare 
cu o retribuție medie netă lunară 
de 2 011 lei, cît a fost la sfîrșitul pri
mei etape de creștere a retribuții
lor. acesta ar fi încasat într-o lună 
aproape 15 miliarde lei ; ținînd sea-

rezultă că ar trebui suplimentat fon
dul de marfă de pe piață cu circa 
60 000 televizoare (circa 3 000 lei uh 
televizor). Evident, numeroase alte 
CâTcuIe asemănătoare'’pot fl făcute, 
așa cum. dealtfel, lucrurile se și pe
trec în realitate.

Sporurile de venituri obținute de 
oamenii muncii trebuie să-și găseas
că o reflectare fidelă într-un fond 
de marfă și servicii nu numai con
siderabil sporit, ci șl simțitor diver
sificat. înfăptuirea acestui deziderat 
esențial al creșterii nivelului de trai 
impune cu deosebită acuitate nece
sitatea realizării exemplare a pro
ducției fizice la toate sortimentele. 
Este o cerință vitală, pentru că in 
cazul producției fizice plusurile din-

sector de activitate nu pot 
și nici compensa minusurile 
sortimente. Oricine Iși poate

tr-un 
acoperi 
la alte 
da seama că, oricît de mari ar fi 
depășirile în producția de sticlărie, 
bunăoară, ele nu ar putea acoperi 
în nici un fel rămînerile In urmă 
In industria de confecții. sau oricare 
alt sector al bunurilor de consum ; 
după cum o producție suplimentară, 
să zicem de încălțăminte pentru 
adulți, nesocotindu-se cea pentru 
copii, chipurile mai puțin rentabilă, 
nu este de natură să creeze o ima
gine roză asupra activității generale 
din acest sector esențial pentru via
ța omului muncii.

Necesitatea realizării exemplare a 
producției fizice se pune cu aceeași 
acuitate, dacă nu chiar mai puter
nic, în sectorul producției mijloace
lor de producție, care are o înrîu- 
rire fundamentală asupra mecanis
mului dezvoltării întregii economii, 
implicit asupra evoluției producției 
bunurilor de consum. Sâ nu ne gîn- 
dim decît la ceea ce. a însemnat, la 
un moment dat, nerealizarea ritmi
că șl în sortimentul planificat a 
producției de anvelope: Înainte de 
orice au survenit serioase greutăți 
în folosirea tuturor mijloacelor de 
transport șl, de aici, însemnate difi
cultăți și aminări In puiterea la 
adăpost a recoltei. Si acesta-1 doar 
uh aspect al problemei.

Din păcate, gîndirea multor cadre 
de conducere este încă dominată de 
fetișismul valorilor globale, al pro
centelor uniformizatoare. Or. trebuie 
s& ne fie limpede că nimeni nu s-a 
îmbrăcat și nici nu ș-a hrănit cu 
procente, ci cu bunuri foarte con
crete care au formă, culoare, gust ; 
că viitoarele noastre case sau ma
rile obiective productive aflate In 
construcție nu se încheagă din acu
mulări de valori globale, ci doar 
prin executarea la termen a tuturor 
lucrărilor de construcții, prin livra
rea ritmică. In succesiunea monta
jului. a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor. Este adevărat, noul me
canism economico-financiar a sta

Ioan ERHAN

Fapta obștii
rind ce inne- 
cu folos fila 

un imn închi- 
La ce ar

Orice 
grește 
albă e 
nat muncii, 
mai fi nevoie să spo
rim cu citeva semne 
de cerneală tezaurul 
cuvintelor ințelebte 
care s-au rostit despre 
muncă atunci cind tot 
ce sintem și cind tot ce 
ne înconjoară capătă 
amprenta apăsată (cea 
a olarului, pe gitul 
amforei) a unor munci 
superioare ? Meșteșu
gurile muncii au creat 
lumea care sintem și 
românii sint propria 
lor creație. Au muncit 
de totdeauna gindind 
(vezi ginditorul de la 
Hamangia), bătind răz
boi la nevoie (vezi co
lumna lui Apollodor 
damaschinul) ori pră- 
șindu-și griul ți fruc
tele.

Și, mai cu seamă, li
ber i-a plăcut românu
lui să muncească. Și 
pentru ai lui ori pen
tru a potoli foamea 
prietenului aflat la ne
voie. De aceea, toate 
meșteșugurile i s-au 
părut brățări de aur și 
el le-a invățat (cind 
hu le-a inventat) cu 
credința că lucrează 
chiar asupra osiei 
mii.

Repede instalat 
miturile creației ca 
tr-o gospodărie a 
moștenită de drept, 
mânui s-a înfățișat, in 
fața celor ce l-au cer
cetat, inveșmintat in 
hainele trudei, in milni 
cu uneltele muncii. 
Nici un muzeu nu i-a 
conservat probe de su
doare, osul lui dogit 
de munci și de griji a 
fost auzit troznind fără 
a se putea fringe ca 
fierăriile cosmosului.

Țara de azi, lumina
ta de aspirații care o 
fac întru eternitate 
tinără cind arheologii 
incă mai dezgroapă 
cioburi de făloase (și 
singeroase) imperii, e 
hrănită de nobila com
bustie a muncii unei 
obști care nu uită ni
ciodată că de sine și 
numai de sine depinde

lu-

in 
in
sa, 
ro-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU5 »

Tovarășul Aleksandar Grlicikov, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe Aleksandar Grlicikov, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care a făcut o vizită în țara noastră 
la invitația CJ.C. al P.C.RL

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Trifun Nikolici, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, întregii conduceri 
a partidului și statului nostru un sa
lut călduros și cele mai cordiale urări 
din partea tovarășilor Lazar Moisov, 
președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
și Țvietin Miatovicl. președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, a conducerii de 
partid și de stat iugoslave.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită, 
din partea sa Și a conducerii partidu
lui și statului nostru, tovarășilor La
zar Moisov și Țvietin Miatovici, Pre
zidiului C.C. al U.C.I. și Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia un cald salut Și cele mal 
bune urări.

In timpul întrevederii s-au evocat 
cu profundă satisfacție relațiile de 
strinsă prietenie și rodnică colaborare 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, relații care s-au extins șl 
îmbogățit neîntrerupt, în spiritul în
țelegerilor stabilite cu prilejul nu
meroaselor lntîlniri și convorbiri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, precum șl 
al recentei intîlniri dintre secre
tarul general al partidului nos
tru. președintele României, și con
ducătorii de partid șl de stat iu
goslavi. A fost relevată, totodată.

dorința ambelor părți de a dezvolta 
și aprofunda, in continuare, conlu
crarea dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, de a amplifica și adinei, 
pe multiple planuri, raporturile din
tre România și Iugoslavia, de a 
spori schimburile de experiență și 
de păreri in cele mai diferite sec
toare ale construcției socialiste, asu
pra tuturor problemelor importante 
ale luptei pentru pace, cooperare și 
progres social. S-a exprimat convin
gerea că promovarea susținută a 
colaborării multilaterale româno- 
iugoslave este în folosul șl spre bi
nele celor două țări și popoare, al 
edificării orînduiril socialiste în 
România șl Iugoslavia, slujește cau
zei generale a socialismului și păcii.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale actualității politice mon
diale, subliniindu-se necesitatea in
tensificării luptei popoarelor pentru 
diminuarea tensiunii din viața inter
națională, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, co
laborare și respect al independenței 
naționale, pentru soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a stări
lor de Încordare și conflict existente 
In diferite regiuni ale globului, a 
tuturor problemelor ce confruntă 
omenirea.

în cadrul convorbirii, examinîn- 
du-se problemele securității și coo
perării europene, s-a relevat însem
nătatea bunei desfășurări a reuniu
nii de la Madrid, astfel tncît ea să 
corespundă așteptărilor popoarelor, 
să impulsioneze transpunerea In 
fapt, ca un tot unitar, a prevederi
lor Actului final de la Helsinki, să 
contribuie la dezvoltarea unei co
laborări largi șl neîngrădite între 
statele europene șl. In mod special, 
să conducă la măsuri de dezangaja
re militară și dezarmare a continen
tului.

Schimbul de păreri a evidențiat, 
totodată, necesitatea democratizării 
relațiilor internaționale, participării 
active și in condiții de deplină egali
tate a tuturor statelor la rezolvarea 
problemelor complexe ale lumii con
temporane. De comun acord, s-a 
considerat că un rol crescînd revine 
în viața internațională mișcării de 
nealiniere, țărilor in curs de dezvol
tare. care sînt direct interesate in
tr-o politică de destindere și pace, 
de colaborare și respect al indepen
denței naționale.

Au fost discutate unele probleme 
ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. în acest context, s-a 
exprimat încrederea celor două parti
de in forța Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a clasei muncitoare, a 
întregului popor polonez de a găsi 
soluțiile politice corespunzătoare pen
tru depășirea greutăților actuale șl 
asigurarea înaintării pe mai departe 
a Poloniei pe calea socialismului șl a 
bunăstării celor ce muncesc.

în cursul convorbirii a fost expri
mată voința României și Iugoslaviei 
de a conlucra tot mai activ pe plan 
extern pentru a-și aduce și In viitor 
o contribuție Însemnată la soluțio
narea marilor probleme ale contem
poraneității. la statornicirea unui cli
mat de destindere, securitate și cola
borare în Europa și în întreaga lume. 
Totodată, a fost manifestată hotă- 
rirea Partidului Comunist Român șl 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
de a acționa consecvent pentru întă
rirea colaborării și solidarității parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor progresiste, demo
cratice, antiimperialiste In lupta pen
tru pace, pentru Independență na
țională și progres social, pentru so
cialism.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Ambasadorul Republicii Democrate Populare a Yemenului
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri după- 
amiază, pe Abdul Aziz Al-Daly,

ambasadorul Republicii Democra
te Populare a Yemenului în 
România. în vizită de rămas bun. 
În legătură cu încheierea mi

siunii acestuia în tara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Puternic stimulent pentru sporirea producției 
agricole și creșterea eficienței sale economice

pacea șl bunăstarea sa. 
Că muncind temeinic 
și inspirat iși reconfir
mă vocația libertății. 
Nu fala fără noimă o 
caută brafele noastre, 
ci temeiul chibzuit pe 
care să se întemeieze 
nemuritoarea aspirație 
spre lumină și bună
stare. Piramidele noas
tre, mausoleele, colo
șii, farurile țărmului 
de mare s-au zidit in 
acest spațiu românesc 
din materiale friabile : 
lemn, frunză, ceară. 
De piatră ne-a rămas 
osul neingenuncheat al 
genunchiului și frunți
le munților... '

De ce ar fi astăzi

Noua și moderna Înfățișare a uneia dintre cele mal vechi artere bucureștene 
- bulevardul 1 Mai

Gheorghe 
TOMOZEI

altcum ? Dăinuim prin 
muncă și avem numai 
cuvinte de dispreț pen
tru acei — putini — 
,care iși „odihnesc" fi- 
zlologiile trândăvind. 
Ca si pentru muncito
rul cu „mapa" gata să-i 
dirigue gureș pe cei cu 
sapa (deși se intimplă 
ca si intre aceștia să 
existe sape „autopri- 
vilegiate" care-și cau
tă cotloane mai como
de in care să se „ex
prime"). Și sintem, de 
asemenea, vehemenți 
cu cei ce ne împiedică 
să muncim pe măsura 
puterilor și aspirațiilor 
noastre, angrenindu-ne 
in realizarea unor pro
iecte sterile. Cum mun
cim, iată un gind care 
adesea contracarează 
mai vechiul deziderat 
cît muncim, cu credin
ța că trebuie să ne a- 
daptăm eforturile con
structive la un nou 
ritm si la o nouă ca
litate a muncii.

Cunosc profesii In 
care mai sint canto
nați posesori de pata
lamale pentru care 
munca e numai o obli
gație ce poate fi lesne 
deturnată spre... alții, 
oameni care umplu ca-

lendare întregi cu zile 
goale, lipsiți de vibra
ție in tot ce gindesc 
(atunci cind se intim
plă să gindească), dar 
veșnic dispuși să dila
teze conturele a ceea 
ce li se cuvine. Para
doxal, aceștia sint ve
hemenți critici ai tru
dei altora și trebuie 
spus că, nemuncind, ei 
comit puține (vizibile) 
erori. Această realita
te pare a-i îndreptăți 
să se sustragă de la în
datoririle elementare 
ale vieții în societate. 
Adesea devin frine' ale 
elanului obștii. Privim 
in jurul nostru : pre
tutindeni se vede ima
ginea tonică a muncii 
încordate, intense, de
pusă cu limpedea con
știință că tot Ce se 
face în această țară, 
azi, pentru oamenii ei 
se face, pentru bună
starea lor, pentru via
ta civilizată, prosperă. 
Privim în jurul nos
tru : energiile celor cu 
adevărat implicați in 
destinul patriei noas
tre se cheltuie cu folos, 
in slujba unor idei în
noitoare, refuzindu-ne 
nu experimentul in 
sine, ci eventuala (și 
previzibila) lui 
tuitate.

Avem cu cine 
strut un prezent 
in multe domenii
pe acum viitor și ne 
stă in putere să ne 
simțim și mai intens 
angajați in procesele 
laborioase ce țintesc 
situarea țării In fami
lia deloc numeroasă a 
statelor cu economia 
înaintată.

Nu poleind artificios 
realitatea, nu tăinuind 
rămînerile in urmă, ci 
angajindu-ne cu toată 
ființa pe marile tra
iecte realiste, traiecte 
pe care se înscrie de 
fapt întreaga aspirație 
a obștii. Rostindu-ne 
acel muncitoresc „no
roc bun" al minerilor 
in pragul fiecărei di
mineți pe care o putem 
face într-o adevărată 
poartă a creației dem
ne...

pra-

con- 
care 
e de

(Continuare in pag. a III-a)

Preocupată să 
asigure produc
ției agricole un 
loc cu totul deo
sebit, o perspec
tivă mai sigură, 
mai largă in 
cadrul economi
ei naționale, in 
scopul creșterii 
contribuției agriculturii la apro
vizionarea populației și la asigu
rarea industriei prelucrătoare cu 
materii prime, conducerea partidului 
a supus spre aprobare Congresului al 
XII-iea direcțiile de dezvoltare, a 
agriculturii pe perioada 1981—1985, 
care prevăd, printre altele, o crește
re a producției agricole cu 24,5—27,5 
la sută față de actualul cincinal, ob
ținerea. la sfîrșitul anului 1985. a 
unei producții de 27—28 milioa
ne tone cereale, extinderea su
prafețelor amenajate pentru irigat 
la aproape 4 milioane hectare, în
zestrarea unităților agricole cu trac
toare și mașini perfecționate, spori
rea considerabilă a cantităților de 
Îngrășăminte administrate la hectar. 
Realizarea acestor obiective presupu-

Ce s-a avut în vedere și ce se urmărește prin noile 
prețuri de contractare și de producție in agricultură 
și prin modificarea tarifelor pentru lucrările S.M.A.

ne cheltuirea unor fonduri de zeci 
șl zeci de miliarde de lei, ceea ce se 
reflectă, în ultimă instanță. In modi
ficarea continuă a elementelor com
ponente ale prețului de producție.

Hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 2 decem
brie a.c. privind majorarea cu 11,8 
la sută a prețurilor de contractare și 
de producție la unitățile agricole da 
stat și cooperatiste, precum și la pro
ducătorii individuali se înscrie or
ganic pe linia preocupării constante 
a conducerii partidului șl statului 
nostru de a asigura dezvoltarea aces
tei ramuri de bază a economiei na
ționale in ritmul impus de dezvol
tarea industriei și în primul rind a 
ramurilor prelucrătoare, de cerințele 
mereu crescinde de bunuri alimenta-

re ale populației.
Măsurile privind 
majorarea prețu
rilor de contrac
tare a produselor 
agricole 
ficarea 
pentru 
S.M.A. ( 
rea să i 

cointeresarea ___
a unităților agricole socia- 
a țărănimii 

activități

și modi- 
tarifeloc 
lucrările 

au meni- 
sporească 

i mate-

O CONVORBIRE LA MINISTERUL COMERȚULUI INTERIOR DESPRE

Măsuri și preocupări pentru o bună aprovizionare
a populației cu produse de sezon

In continuarea preocupărilor de a Informa cititorii asupra modulul in 
care este asigurată aprovizionarea populației pentru perioada de iarnă, 
după convorbirea purtată cu factorii de resort ai comerțului din Capitală, 
publicată in numărul de ieri ai ziarului, am solicitat o convorbire tovară
șului SIMION DOBROVICI, adjunct al ministrului comerțului Interior. 
Avind in vedere programul de aprovizionare a populației in anotimpul 
rece, redacția a rugat interlocutorul să se refere la produsele agroali
mentare, urmînd ca, intr-un viitor material, să fie abordate și celelalte 
capitole din respectivul program.

• Unitățile comerciale din întreaga țară au condiții 
să pună la îndemîna populației cantități sporite 
de produse alimentare

• Comerțul dispune de stocuri capabile să asigure 
o aprovizionare ritmică, normală

® Sortimentele din țară vor fi completate cu unele 
mărfuri procurate din import

• Va crește volumul desfacerilor de produse agro
alimentare în semestrul I 1981

Redăm mai jos conținutul convor
birii :

— Ce prevede programul de apro
vizionare a populației cu principalele 
produse alimentare in această iarnă ?

— Datorită grijii conducerii parti
dului și statului s-au luat măsuri 

• pentru ca aprovizionarea populației 
să nu sufere, să se desfășoare nor
mal, în pofida greutăților provocate

cu condiții nefavorabile 
Eforturile depuse în 

pot fi remarcate și din
de un an 
agriculturii, 
acest sens . 
faptul că desfacerile de mărfuri, pe 
9 luni din acest an, au cunoscut creș
teri față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Aceste creșteri sint cu 3,1 
Ia sută la piine, cu 4,1 Ia sută la 
zahăr, cu 6,5 la sută la ulei, cu 7 la 
cută la carne, cu 18 la sută la pre-

parate din carne, cu 5,8 la sută la 
lapte și produse lactate proaspete.

Și în continuare, conform preve
derilor programului de aprovizionare 
pentru anotimpul rece, cantitățile ce 
vor fi puse Ia dispoziția cumpărăto
rilor sînt îndestulătoare, inregistrin- 
du-se chiar unele spornri fată de 
aceeași perioadă a anului trecut la 
produsele agroalimentare de consum 
curent, ca și la celelalte mărfuri de 
care populația are nevoie In lunile 
de iarnă. Iată citeva creșteri semni
ficative la livrările din trimestru] IV 
al acestui an : la pîine creșterile vor 
fi de 12,3 la sută, la făină — 5,8 la 
sută, la carne și produse din carne 
— 14,9 la sută, la zahăr și produse 
zaharoase — 8 la sută, la conserve 
de legume și fructe — 18 la sută. 
Sporuri însemnate sînt de relevat și 
la pește, produse din pește, grăsimi 
etc. în silozuri se află depozitate. în 
condiții bune de păstrare pînă la 
noua recoltă, cantități suficiente de 
legume și fructe pentru acoperirea 
nevoilor populației. La 1 decembrie 
erau însllozate 172 000 tone cartofi, 
92 500 tone legume (43 800 tone cea
pă. 27 900 tone rădăcinoase). 94 600 
tone fructe, peste 17 000 tone produ
se semiindustrializate (murături).

Ca și in alți ani. alături de produ
sele grădinilor și livezilor din țară, 
magazinele vor oferi importante can-

tități de mărfuri din import : 9 500 
tone lămîi, 25 000 tone portocale și 
grapefruit, 7 700 tone banane, 4 500 
tone măsline, peste 7 000 tone cafea 
boabe, precum și stafide, smochine 
și alte produse specifice consumului 
din această perioadă.

Se poate observa deci efortul ce se 
face pentru ca. în ciuda greutăților 
provocate agriculturii de condițiile 
climatice nefavorabile ale acestui 
an — respectiv vara tîrzie, scurtă si 
rece, iama timpurie — cetățenii sâ 
găsească în magazine alimentele de 
care au nevoie. Comerțul dispune de 
rezerve și cantități capabile să asi
gure o aprovizionare normală. Uni
tățile noastre se străduiesc să ofere, 
in mod constant, mărfurile de con
sum curent. Cu toate acestea apar 
unele goluri, poate și din vina noas
tră, din cauza unor întirzieri în onora
rea comenzilor de către depozite, dar 
și datorită uncr cetățeni care cumpără 
cantități de mărfuri cu mult peste ne
voile lor, stocind in propriile 
transformindu-le in depozite, 
practici total nejustificate și 
meiate pricinuiesc, în unele 
dereglări in fluxul firesc al

cămări, 
Aceste 
neinte- 
cazuri, 

aprovi-

Convorbiră consemnată de 
Rodlca ȘERBAN

(Continuare in pag. * IV-a)

considerabil 
riaiă 
liste, a țărănimii in desfășura
rea unei activități mai eficien
te, să stimuleze efortul de ridi
care a producției agricole și să asi
gure, pe această bază, îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu carne, 
lapte, zahăr, ulei, legume, fructe etc.

De ce este nevoie de o asemenea 
majorare a prețurilor de contractare 
și de producție Ia principalele pro
duse vegetale și animale și de mo
dificarea tarifelor pentru lucrările 
S.M.A. ? In primul rind din nevoia 
de a asigura o mai eficientă acțio
nare a pirghiilor stimulatoare, o mai 
mare cointeresare a producătorilor 
in sporirea producției agricole. Este 
cunoscut faptul că la ora actuală, 
prețurile de contractare a produse
lor agricole asigură desfășurarea 
unei activități rentabile pentru ace
le unități care realizează producțiile 
planificate. Și trebuie spus că in 
toate județele există asemenea uni
tăți, care obțin venituri mari la ma
joritatea produselor și care își în
cheie activitatea cu importante be
neficii. In același timp insă, există 
numeroase unități — întreprinderi 
agricole de stat, cooperative agricole 
— care nu-și realizează indicatorii 
de plan, obțin producții mici la hec
tar sau randamente scăzute in zoo
tehnie. ceea ce face să nu realizeze 
beneficii la principalele produse și 
chiar să-și încheie activitatea cu 
pierderi. în unele cazuri, și în spe
cial la produsele din sectorul zoo
tehnic, preturile de contractare stabi
lite anterior — pe lingă faptul că 
au fost calculate pe baza unor pro
ducții planificate ipujt prea mari 
față de posibilități — nu mal cores
pundeau nici schimbărilor care au 
intervenit in procesul de producție si, 
în consecință, nu reflectă veridic 
cheltuielile cu munca vie si materia
lizată încorporate în fiecare produs. 
Edificator este în acest sens prețul 
scăzut al laptelui care nu stimulează 
producătorii in creșterea efectivelor 
de taurine și modernizarea proceselor 
de producție. Or, se știe că in ulti
mii ani acest sector a fost orientat 
spre o dezvoltare intensivă, ceea ce 
presupune cheltuieli mari cu moder
nizarea grajdurilor, cu procurarea 
unor furaje de calitate, cu îngri
jirea animalelor. Toate aceste efor
turi au determinat o creștere a 
costurilor de producție care. în toarte 
multe cazuri, depășește nivelul pre
țului de contractare, din punct de 
vedere financiar această activitate 
apărînd nerentabilă. Iată de ce un 
preț mai bun și mai fundamentat 
economic, plătiț producătorului agri-

Ioslf POP

(Continuare in pag. a V-a)
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MĂSURA MĂSURILOR:

Ce și cit dai societății, 
ca să poți primi de la societate?

• Interlocutorul nostru : ing. Constantin Popescu, directorul Uzinei de 
piese de schimb fi reparații siderurgice din cadrul Combinatului siderurgic 
Galați.

• Din cartea de vizitâ a acestei uzine:
- a îndeplinit planul cincinal la 9 martie 1980 - fl se estimează că 

va realiza o producție suplimentară, peste prevederile cincinalului, de 
circa 900 milioane lei ;

- din zecile de mii de tone de piese de schimb o bună parte sînt 
produse prin, asimilare ori născute din investiția proprie de Inteligență 
tehnică ;

- reiese din toate acestea că numele de mecanlc-șef al cetății de foc 
dunărene uzina amintită l-a transformat in renume.

• Tema Interviului : CE RESURSE MORALE GENEREAZĂ O IDEE 
NOUA, DE CE RESURSE MORALE ESTE NEVOIE PENTRU ÎMPLINIREA EI.

Dialogul Începe cu o precizare 
din partea intervievatului:

C.P. : — Slnt de părere că abso
lut toți oamenii au asemenea re
surse morale.

Reporterii ! — Fără excepție 7
C.P. î — Fără, in chin categoric, 

în definitiv. în opțiunea pentru 
nou sintem cu totii interesați. Nu 
există perfecționare în sine. De 
roadele ei beneficiem cu totii. 
Întreaga societate socialistă.

Rep. : — Clnd se ivește deci 
necesitatea unei schimbări, vă bi- 
zuiti in egală măsură si pe cei care 
se declară de acord, din start, ca 
să spunem așa. si pe ceilalți care 
solicită... timp de gindire.

C.P.: — Sînt destule împrejură
rile în care cei cu „timpul de gin- 
dire" devin aliatii cei mai de nă
dejde al noului.

Rep. : — Explicați paradoxul.
C.P. : — Nu-1 nici un paradox. 

Aceștia din urmă nu zic da. oricum, 
ci, Înainte de a se pronunța, se 
țindesc. Caută să vadă dacă noul 
in cauză nu-i o etichetă lipită pe

cu cîtăva vreme 7 Mă ros. n-aveți 
de unde să știți: cu roti de... 
macarale I în halele combinatului 
aveam pe-atunci circa 450 de ma
carale. (Unele dintre acestea sînt 
Înzestrate și cu 16 roti). Aveți 
măcar idee cite roti se consumau 
Intr-un an la aceste utilaje ? Peste 
4 000 ! Ajunsesem pînă acolo încît 
eram mulțumiți dacă o roată tinea 
trei, patru săptămîni. Vorba vine, 
mulțumiți.

Rep. : — Macaralele acestea, după 
cite știm, se fac la Timișoara.

C.P. : — Exact. Am arătat și cu 
degetul către Timișoara, dar... asta 
nu rezolva nimic. Unii dintre noi 
chiar erau pe cale să se consoleze 
cu ideea : „asta avem, asta pur
tăm !“ Mai e nevoie să spun că

Dialog despre oameni ai muncii 
care luptă pentru ca ideile noi 

să nu moară de bătrînețe

vreo vechitură oarecare. încearcă 
să descopere verigile, punctele sla
be, să afle soluții in cunoștință de 
cauză. Tocmai pentru faptul că o 
idee nouă nu se duce la capăt cu 
un car de vorbe, cu un simplu da. 
ci lntîi și intîi prin asumarea unei 
noi răspunderi, cu muncă indîrjită 
și. mai ales, cu destulă bătaie de 
cap. Pentru că. în paranteză fie 
zis. nimeni nu te absolvă de riscu
rile posibile în drumul pe care îl 
croiești.

Rep. : — înfătlșatl-ne „biografia" 
unul asemenea drum.

C.P. : — Știti cu ce erau populate 
coșmarurile noastre pini in urmă

nici starea de împăcare si acoperire 
nu rezolva nimic 7 Iar dacă In ase
menea stări de impas, „cu acope
rire", mai stai și cu brațele încru
cișate. ai toate șansele să nu afli 
niciodată care-i punctul nevralgic. 
Am trimis oameni la' Timișoara, la 
alte fabrici din tară. Să vadă dacă 
se întîlnesc și acolo necazurile 
noastre. Ei bine, au venit cum au 
plecat. Adică n-au aflat nimic. 
Doar că, în privința roților cu pri
cina. se respectă rețeta de turnare, 
tehnologia etc.

Rep. i — Deci 7
C.P. : — N-am Încetat să căutăm, 

să scormonim, să observăm, să

aflăm. Nu este chiar atît de simplu 
să tii „sub lupă" 450 de macarale, 
mii de roti, dar n-aveam de ales. 
Așa am ajuns la constatarea că. la 
o macara dintr-un laminor, rotile 
aveau o viată lungă, nu se uzau cu 
anii. Ne-am repezit la fisa de 
funcționare. Nu. nu rula mal puțin 
decît celelalte. Atunci 7 „Poate are 
pe dracu în roti !“ s-a înfuriat unul 
dintre noi, văzînd că nu-i dăm de 
capăt de la prima vedere. Dar nu 
toate lucrurile ti se dezvăluie la 
prima vedere. Nimic nu ti se oferă 
pe tavă în acest domeniu, al nou
lui. în cazul roților, ca să aflăm ce 
ne interesa, a trebuit să sacrificăm 
o roată.

Rep. : — Ați tăiat-o 7
C.P. : — Am încercat. Freza insă 

n-avea nici o putere. Mă rog. unde 
nu merge freza, o să reușească 
burghiul, ne-am zis. O căruță de 
burghie ne-a mîncat găurirea asta. 
„N-o fl mai mare daraua declt 
ocaua 7“ ne Întrebam. Și tot noi ne 
dădeam răspunsul : „Ca să știm, 
trebuie să facem roata asta parșivă 
bucăți, bucăți. Să-i analizăm struc
tura. să vedem de unde-i vine 
puterea aceea formidabilă". în 
sfirșit, ce mai. fără asumarea ris
cului, cum mai spuneam, o idee 
nouă ajunge să moară de moarte 
naturală, adică de bătrînete. Ni
meni nu ne putea garanta că sfă- 
rîmînd roata dezlegăm misterul, 
căpătăm răspunsul la Întrebare. 
După cum nimeni nu ne putea 
asigura că șansa n-ar fi de partea 
noastră. Intr-un cuvînt, trebuia în
cercat. Cum să afli dacă nu în
cerci. nu îndrăznești 7

Rep : — Și ce-ați aflat 7
C.P. : — Că respectiva roată era 

făcută din otel ca si rotile noas
tre. Diferența consta in dimensio
nare și in modalitatea .de călire.

Momentul șarjelor in cetatea de foc a Galațiulul. Loc unde, ți aici, ideile 
din aspirația spre mal bine

noi rodesc din plin, idei născute
Foto : S. Cristian

Rep. î — Așadar, totul s-a înche
iat cu bine.

C.P. : — Cuvîntul Încheiat, pe 
„frontul noului", nu-și are nici 
locul, nici rostul. O idee novatoare, 
cu adevărat, determină un lanț de 
perfecționări. Iar capătul acestui 
lanț se află, de regulă, cu mult 
Înaintea noastră. Primele roti, 
călite de noi în instalații de cu- 
renti cu Înaltă frecventă, au fost 
un eșec. Apoi, mai bune, din ce în 
•ce mai bune. Mai e cazul să spu
nem că nu intenționăm să ne 
oprim aici 7

Rep. : — Totuși, ce viată are azi 
o roată de macara 7

C.P. : — Cele mai multe dintre ele 
ajung să funcționeze între 3 si 
4 ani.

Rep. : — Asta Înseamnă mii de 
kilograme de metal economisit.

C. P. : — Și muncă, și energie, 
și. mai ales, timp de producție. 
Pentru că schimbarea unei roti de 
macara presupune oprirea utilaju
lui. Nu se ppate altfel.

Rep. : — Afirmați la Începutul 
acestui dialog că absolut toți oa
menii au resurse morale pentru 
nou.

C. P. i — Am motivat șl de ce.
Rep. : — în sfîrșit. e un punct de 

vedere, pe care l-am consemnat ca 
atare. Totuși, am aflat că fată de 
un meșter din laminoare. într-o 
anume Împrejurare, v-ati exprimat 
destul de aspru. Se pare că obiec
tul disputei era tot o idee nouă.

C. P. i — Dacă vă referiți la epi
sodul cu masa care dirijează banda 
de laminate la cala degrosisoare, 
atunci lucrurile stau așa : aici 
ne-am șpart capul, cel puțin tot 
atît de mult ca la rotile de ma
cara, să aflăm cauza deselor defec
țiuni. Cînd am socotit noi că am 
descoperit punctul slab, hai să în
cercăm diferite soluții de modifi
care a utilajului. Meșterul In cauză 
nu, că nu se poate. Foarte bine. îl 
încurajăm în părerea sa. Argu
mente 7 Avea destule. Lucru pen
tru care îi mulțumeam, deoa
rece, obiecțiile lui, luate în seamă, 
ne nsreau de multe alte necazuri. 
Cînd am fost gata, din nou cu 
obiecții : „Dacă se dilată masa cu 
pricina 7" Era o întrebare de om 
stăpln pe meserie. De meseriaș 
care are ochi pentru toate amănun
tele, pentru toate chițibușurile. îi 
răspundem : „Tot ai apă de răcire 
berechet aici. Trage un furtun și 
pentru masa de la caja degrosi
soare". Asta a fost.

Rep.: — Din cfe-atl spus nu se 
vede motivul conflictului.

C. P. : — Racordul la sursa de 
răcire n-a fost făcut din neglijentă, 
masa s-a dilatat, cum prezisese 
meșterul, și de aici conflictul. Cu 
neglijenta, nu cu noul. Pentru că, 
repet, drumul de la idee la practi
că e presărat nu cu aplauze, ci cu 
milioane de de ce-url. dacă etc...

Numai astfel se rezolvă contradic
ția, se croiește un drum inedit, se 
înlătură rutina. Cînd pornim ofen
siva pentru imaginarea ori perfec
ționarea unui utilaj, pentru asimi
larea unei pieSe. căutăm cu lumi
narea oameni Care să formuleze 
obiecții, să dezvăluie» obstacolele. 
Știind ce ne așteaptă, elaborăm 
strategia noului în funcție de aces
te de ce-uri, dacă etc. luînd totul 
In calcul și. astfel, riscînd mai pu
țin.

Rep.: — Pe lîngă meritele da 
producție știute, uzina în care lu
crați are rezultate bune in asimi
larea unor piese și subansamble la 
instalații de import. în efortul de a 
potoli enorma foame a combinatu
lui, de zeci de mii de tone piese 
de schimb. Tocmai pornind de la 
acest adevăr, nedumerește faptul că, 
în episoadele înfățișate, ati omis 
să ne vorbiți măcar despre cîtiva 
oameni ce se remarcă în chip deo
sebit în această bătălie pentru 
nou.

C. P. : — Ș-a remarcat întregul 
colectiv, de mii de oameni, fără 
excepție. Așa că. dacă e vorba de 
o laudă, s-o aducem întregului co
lectiv al Uzinei de piese de schimb 
și reparații siderurgice din cadrul 
combinatului nostru.

Florea CEAUȘESCU 
Iile TANASACHE

îl privim cu atentle pe 
tlnărul din fata noastră. 
Ciudat. Nu găsim la el 
pici una din calitătijg că 1 le 
atrlbuisefă ntiivti care îi 
arătaseră o asemenea neli
mitată încredere. Nici ținu
tă demnă, nici măcar un 
pospai de gesturi deprinse 
mimetic, in stare să suge
reze prezenta unei persona
lități puternice. Dimpotrivă
— un ins șters, abrutizat. 
Căci Iosif Laszlo — căruia 
li plăcea să se prezinte in 
fata naivilor și credulilor 
drept., pilot de încercare 
6au. uneori, specialist în... 
minerit — se Înfățișează azi 
ca orice infractor : un ins 
cu o gindire redusă șl un 
nivel scăzut de cultură, in
capabil să Înțeleagă măcar 
gravitatea faptelor comise. 
Și atunci, fără să vrei. Iți 
pul întrebarea : cum a reu
șit acest Individ ca in trei, 
patru luni de la eliberarea 
sa din penitenciar (la cei 
26 de ani ai săi are de-acum 
la activ nu mal puțin de 
șase condamnări penale pe 
felurite termene) să comită 
aproape 20 de furturi din 
locuințe particulare — la 
Brașov șl în diferite locali
tăți din țară 7

într-o zi, la puțin timp 
după sosirea la Brașov, Îm
brăcat intr-o frumoasă uni
formă de miner, pe care o 
furase din comuna natală, 
Iosif Laszlo a acostat-o pe 
stradă pe Viorica Șenchea, 
condamnată și ea pînă 
atunci de patru ori pentru 
viată parazitară, care se gă
sea tocmai în căutarea 
unui... complice. Au ajuns 
repede la înțelegere și Încă 
In aceeași noapte s-a mu
tat la ea, in apartamentul 
nr. 10 din blocul 504, de pe 
strada Codrul Cosminului
— apartament proprietate 
personală al unui anume 
Iile Matei. Ce furau Iosif 
Laszlo și complicea sa — 
de obicei obieete cu volum 
redus și valoare mare : bi
juterii. ceasuri, minicalcu- 
latoare. casetofoane etc — 
le valorificau in bună par
te unor persoane care frec
ventau acest apartament 
rău famat (dar și altor ce
tățeni, amatori de ace
leași obsedante „chilipi
ruri"). pentru ca pe banii 
obținuți să cumpere sticle 
cu băuturi fine, țigări străi
ne. cadouri, să ducă un, trai 
de huzur și destrăbălare.

Șl deoarece apartamentul 
lui Iile Matei, ca și cel ve
cin, al Măriei Stoian, b per
soană de o moralitate la 
fel de scandaloasă, erau 
frecventate de o faună du
bioasă de indivizi, puși pe 
căpătuială și lux. chefurile 
se țineau lanț, ducînd la 
exasperarea vecinilor șl 
acandalizînd prin sfidarea 
vădită a bunului simț pe 
toti locatarii blocului șl ai 
imobilelor vecine.

Era de așteptat ca aceștia
— în cea mai mare parte 
oameni de bună credință, 
serioși, dintre care multi 
se bucură de un nedezmin
țit prestigiu moral Ia În
treprinderea „Rulmentul", 
unde muncesc — să ia o 
atitudine fermă fată de po
luarea morală care își avea 
focarul în cele două apar
tamente. De necrezut, dar 
aceasta nu s-a petrecut ! 
Singurul lucru care i-a de
ranjat și i-a determinat Ia 
un moment dat să se adre
seze miliției a fost nu cli

matul viciat, nu orgiile care 
se desfășurau, nu as
pectul „bizar" al unora din 
cei ce se adunau aici, ci... 
gălăgia care răzbătea din 
cele două apartamente, une
ori zile la rind, șl care le 
tulbura liniștea. în rest, 
pentru ei. toti acești indi
vizi certați cu legea. cu 
normele eticii și echității 
socialiste, in frunte cu lo

de uniforma de miner pe 
care o poartă și il crezi 
pe Laszlo cînd îți spune că 
a fost... pilot de încercare, 
îi asculți cu gura căscată 
poveștile despre zboruri 
fantasmagorice ! Și, ca să 
nu-1 jignești pici pe el, nici 
pe Ilie Matei, nu-i ceri pro
prietarului apartamentului 
să-i înregistreze pe Laszlo 
și concubina lui in car-

Povești 
de adormit... 
simțul civic

Desen de Adrian ANDRONIC

sif Laszlo, erau oameni de 
treabă. numai că puțin 
mai...veseli. Mai ales Las
zlo. „Cum să nu-1 simpati
zezi și să nu-1 înțelegi pe 
un asemenea om — spunea 
Nicolae Bordeianu. pre
ședintele asociației de lo
catari — cind abia te-a cu
noscut și. cu cel mai radios 
chip, îti și oferă o țigară 
fină 7 ! Ce să-i mai spui de 
chefuri, cînd vine uite aici, 
în biroul asociației, cu su
lul acela de linoleum nou- 
nouț șl ni-1 oferă pe gratis 
pentru birou 7 !“.

Iar tu, președinte, tu, ad
ministrator. nil faci nici o 
legătură intre linoleumul 
adus și faptul că un apar
tament din apropiere fusese 
devalizat cu o noapte îna
inte ! Și, mal ales, te 
lași Impresionat copilărește

tea de Imobil, să aibă mă
car viza de flotant. Singu
rul lucru care i-a deranjat 
pe acești tovarăși a fost 
faptul că Laszlo și concu
bina lui consumau... apa 
caldă în contul celorlalți 
locatari.

Toleranta 81 indiferența 
acestor oameni cumsecade 
s-au desprins și din apre
cierile pe care le-au făcut la 
adresa proprietarului locu
inței, Ilie Matei. „Este un 
băiat bun. liniștit și la lo
cul lui. Nu el, ci chiriașii 
erau cei răi. A fost antre
nat de aceștia" — ne decla
ra Grigore Malinaș, unul 
dintre membrii comitetului 
asociației. „Ilie s-a lăsat 
dus de nas" — l-a comple
tat președintele asociației, 
căutînd să ne convingă că 
respectivul este... apreciat

la serviciu (Ilie Matei este 
încadrat și el la întreprin
derea „Rulmentul").

Auzindu-i. nu-ti vine să 
crezi că această logică stra
nie aparține unor oameni 
învestiți cu atribuții ob
ștești, care aveau datoria 
să manifeste Intransigență 
fată de ceea ce se intîmpla 
în cele două apartamente. 
Faptul că Ilie Matei patro
na chefurile și orgiile care 
se petreceau la el în apar
tament. că participa efectiv 
la ele, că știa despre pro
veniența dubioasă a unor 
bunuri cu care „pilotul-mi- 
ner" se întorcea acasă, ca 
și profilul moral al unora 
dintre cei ce frecventau a- 
partamentul nu le-a atras 
în nici un fel oprobriul.

Dar să vedem cum au 
reacționat fată de modul de 
viată și faptele lui I. Las
zlo alte persoane cu care 
a venit în contact In spe
ranța că o să-i faciliteze 
obținerea permisului de 
conducere auto, croitorul 
Atilla Mar ii împrumută tu
rismul nou-nouf pentru cîte- 
va ore. Soția lui Mar, mai 
perspicace, l-a avertizat să 
nu aibă încredere în Las
zlo și să nu-i dea mașina. 
Dar Mar n-a ținut seama 
de părerea el. iar această 
credulitate avea s-o plă
tească scump. Nu și-a mai 
văzut mașina decît după a- 
proape o lună de zile, cînd 
infractorul a fost arestat. 
Au mai fost și alții care au 
manifestat o stranie înțe
legere față de Laszlo. De 
pildă, taximetristul Ion 
Hidan știa în ce ape tulburi 
se scaldă „pasagerul" său
— asistase la unele afaceri 
și tranzacții săvîrșite chiar 
in taximetru — dar nu a 
pus organele de miliție pe 
urmele lui. cum avea dato
ria cetățenească să o facă, 
ci a tăcut mîlc. bucurin- 
du-se de bacșișul primit, ba 
oferindu-se chiar să cum
pere unele obiecte de va
loare cind acesta le va 
procura. Nici Maria Stoian, 
Matei Viorel, cei doi veri 
Budy, Petre Grosu și alții 
nu s-au gîndit o clipă la 
paguba suferită de victime
le de la care infractorul fu
rase obiectele achiziționate 
de ei și nici la faptul că 
în felul acesta se făceau 
complici infracțiunii. Viața 
le-a oferit și lor o lecție. 
Au fost obligați să restituie 
proprietarilor obiectele 
cumpărate pe sub mină, fără 
a intra în posesia banilor 
pe care îi investiseră în 
ele. Dar oare e de ajuns 7

învățămintele care se 
desprind din toate aceste 
lntîmplări au o valabilitate 
și un sens mai generale — și 
anume că toleranta repre
zintă un factor care favori
zează proliferarea actelor 
antisociale de felul celor 
săvîrșite de Laszlo. Prin im
plicațiile și consecințele lor, 
faptele descrise invită opi
nia publică la o poziție fer
mă, intransigentă nu numai 
fată de actele de sfidare a 
legii comise de Iosif Las
zlo și Viorica Șenchea, dar 
și fată de complicitățile — 
voluntare sau involuntare
— de care s-au făcut vi
novat! cei ce au închis 
ochii sau au profitat de pe 
urma acestor încălcări ale 
legalității socialiste.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteil*

• răspuns prompt si. mai 
ALES, CONCRET. Resimțim o fi
rească satisfacție de fiecare dată 
,cmd ni se oferă prilejul să consta
tăm promptitudinea și eficienta cu 
care unele întreprinderi și institu
ții iau in considerație semnalele 
critice ori' sesizările publicate în 
cuprinsul acestei pagini. Iată, de 
pildă, adresa trimisă ziarului de 
Întreprinderea de transport Bucu
rești, Exploatarea transport electric, 
care ne anunță că s-au luat măsuri 
rapide și concrete pentru verifica
rea vehiculelor existente și înlătu
rarea unor deficiente tehnice care 
ar putea provoca situații neplăcute. 
Satisfacția primirii unul asemenea 
răspuns e cu atît mai mare cu cit

punctul de pornire al respectivei 
adrese nu era un articol sau o an
chetă de largă respirație, ci o sim
plă, lapidară' remarcă intf-o „mi- 
nifabulă" din pagina „Exigentele 
codului etic" din „Sclnteia" nr. 
11 882 (2 noiembrie 1980).
• „O PLAGA CE SE CERE EX

TIRPATA : NEMUNCA". Sub acest 
titlu, cititorul nostru loan Niculcca 
din București, aleea Barajul Sadu
lui 1, bloc N 5, etajul II. aparta
mentul 24, formulează un șir de 
propuneri menite să ducă la îngus
tarea continuă a cimpului de ac
țiune al parazitismului. Printre ele. 
cea mai puternic reliefată se referă 
la necesitatea unei atitudini mai

intransigente din partea organelor 
de ordine și a justiției: „Să fie 
tratati cu asprimea cuvenită toți 
cei ce rid muncesc și trăiesc din 
expediente, afaceri necurate, fur
turi, deoarece produc pagube nu 
numai prin însușirea și consumarea 
unor bunuri ce nu 11 se cuvin, ei și 
prin influenta nocivă pe care o au 
faptele lor îndeosebi asupra com
portării unor tineri mai puțin re- 
zistenti la ispitele și tentațiile tra
iului parazitar".
• SUB OCHII OPINIEI PU

BLICE.» împărtășind sentimente și 
reflecții asemănătoare, corespon
dentul nostru dr. I. Micuț din 
Curtea de Argeș, bulevardul Repu

blicii nr. 25. ne aduce la cunoștință 
o lăudabilă inițiativă a autorităților 
locale : chiar în centrul orașului a 
fost plasată de curînd o gazetă de 
stradă cu titlul „Să nu faceți ca 
ei !“ în care sînt înfățișate .— îm
preună cu fotografiile celor încri
minați —- un șir de fapte antiso
ciale depistate în ultima vreme în 
perimetrul localității, mergînd de 
la furt și înșelăciune la braconaj și 
jocuri de noroc. „Nici nu vă imagi
nați — ne scrie cititorul — ce in
teres a stîrnit gazeta mai ales in 
rîndurile tineretului, ce discuții 
furtunoase a provocat și. ceea ce e 
deosebit de îmbucurător, hotărîrea 
de a da o ripostă promptă si fără 
menajamente tuturor actelor an
tisociale".

Cînd e vorba de oameni, rebutul este de neadmis
„Ce face Gheorghită Bănăsean 7 

îți vede de muncă? S-a potolit7". „E 
un băiat muncitor — spune Hristea 
Toma, șeful depozitului nr. 1 -Com
bustibilul» din Alexandria. L-am dat 
încărcător pe o autocamionetă. O să 
facem om din el". „Putem să-l ve
dem?". „Astăzi nu a venit. Are o 
treabă".., „Deci, mulțumit! Mai aveți 
cîțiva oameni care-și ispășesc pe
depsele prin muncă" Sînt aici, in 
depozit. Puteți sta de vorbă cu ei". 
Șeful depozitului are o mulțime de 
treburi pe cap. dar nu ne arată că 
este presat de timp. „Gheorghiță stă 
pe aproape, trimit după el". „Lăsati. 
dacă l-ați învoit"...... Avem grijă de
el, e datoria noastră. Facem om din 
el. Nu se poate fără muncă, începe să 
înțeleagă".

Reporterul l-a cunoscut pe Gheor
ghită cu mai mult timp înainte. în 
împrejurări neplăcute. Era limpede 
de atunci că, dacă nu-i sînt curmate 
imediat „copilăriile", viitorul lui va 
fi întunecat. „Colectivul nostru «il 
cioplește» cum trebuie, frumos" — 
adaugă.șeful depozitului.

Ne oprim în depozit să schimbăm 
două vorbe cu încărcătorii. Riscăm o 
întrebare, fără nici o intenție : „Aveți 
aici un tinăr, Gheorghiță Bănă
sean...". „Oho, să fiți sănătoși! Se 
plimbă pe la Constanta. De-o șăp- 
tămînă".

Ne întoarcem la șeful depozitului. 
Situația este mai mult decît penibilă, 
dar trebuie lămurită, pentru că nu 
sint de ajuns declarațiile frumoase, 
pentru că răspunderea este răspun
dere. Cu atît mai mult cu cît aici 
este vorba despre un om. Este che
mată mama tînărului. Din discuția 
care se poartă înțelegem că șeful de
pozitului este de bună credință, dar 
a fost înșelat. „M-am , făcut de 
rușine 1“ exclamă el.

Oare numai atît? Nu este ușor „să 
cioplești" un caracter, cum se expri
ma tovarășul Hristea Toma. încadra
rea în muncă a unul om, cum este 
Gheorghiță, constituie numai premisa 
reușitei. De la acest stadiu încolo 
trebuie făurite legături mai delicate 
între colectiv și el, o comunicare 
reală, care să-i descopere acestuia 
rostul în ansamblul vieții colectivu
lui. Desigur, se poate vorbi mult ne 
această temă, dar în cazul lui Gheor
ghită acțiunea Imediată este impe
rios necesară.

în cazuri similare, alte colective se 
mindresc cu reușite semnificative. La 
întreprinderea de panouri șl tablouri 
electrice, de pildă, l-am întîlnit pe 
P. T. A găsit aici o familie plină de 
solicitudine care, exigentă, totodată, 
nu a trecut nimic eu vederea pentru 
ÎNCREDEREA acordată. Fiecare reu
șită « Iul — șl In muncă, șl In com

portarea de zi cu zi — a fost răs
plătită cu încredere sporită, ceea ce 
i-a structurat noțiunile despre viată, 
cțespre muncă, îndatoriri și drepturi, 
așezindu-le pe temelia responsabili
tății. P. T. este acum un muncitor 
de bază, cum se spune, are o familie 
trainică, copil, apartament conforta
bil. Rătăcirea din trecut îl apare ca 
în ceată. Și ca el mai sînt și alți 
cîtiva in această uzină nouă, școală 
cu luminile mereu aprinse. în care 
se plămădesc aparate complicate, dar, 
mai ales, se plămădesc caractere au
tentice. Este greu de descris munca 
dificilă cu oamenii. Fiecare om este 
un unicat ți pentru fiecare soluțiile 
au fost altele, pornind însă întotdea
una de la criteriul fundamental — 
MUNCA, izvorul demnității si al tu
turor împlinirilor.

mal discută cu ea“... „Dar 1 s-a oferit 
Ioc de muncă la întreprinderea de 
industrializare a cărnii". „E păcat, 
mediul e umed. își strică mîinile...". 
înțelegem intr-o clipă de unde a 
pornit răul. Nu înțelegem însă cum 
pot abdica de la o îndatorire elemen
tară — aceea de a nu îngădui parazi
tismul în propria lor familie — oa
meni care toată viata au muncit 
cinstit.

O căutăm pe Mimi peste tot unde 
ar putea fi, cunoscîndu-i obiceiurile. 
Apăsam pe soneria unui apartament 
cunoscut ca loc de întîlnire al celor 
care taie frunză la cîini. Ne deschide 
o tînără. Este ora prînzului. Aparta
mentul — în dezordine cumplită. Pe 
hol — un morman de sticle goale de 
vin. Scrumierele — pline cu resturi 
de țigări. O sticlă de coniac — goală

Atitudinea fațâ de „abonații" la nemuncă sâ fie dublată, 
firesc, de efortul tenace pentru reeducarea lor

Cu toate acestea, se mai înregis
trează, precum am văzut, și Insucce
se, despre care — din păcate! — se 
vorbește mai puțin sau chiar deloc. 
Nu vrem să umbrim cu nimic reali
zările de pînă acum, strădania plină 
de pasiune și competentă a acestui 
harnic colectiv. Dar, în domeniul 
muncii cu Oamenii, chiar și o singură 
nereușită nu este admisibilă. Con
strucția omului nou nu admite pauze 
și nici renunțări. Un concurs de îm
prejurări a făcut să revenim la 
aceeași întreprindere, punîndu-ni-se 
sub ochi un proces verbal de ședință 
sindicală. Documentul redă lapidar 
discuția asupra cazului muncitoarei 
Mimi Cîrnaru. de la secția unicate a 
întreprinderii de panouri și tablouri 
electrice din Alexandria. „Nu e dis
ciplinată, lipsește repetat de la pro
gram, răspunde necuviincios, nu-i 
este gindul la muncă etc". Sînt critici 
aspre ale tovarășilor ei de muncă. în 
frunte cu șeful de echipă Marin 
Cozaru. Se propune desfacerea con
tractului de muncă pentru absente 
nemotivate. Mimi Cîrnaru refuză să 
ia cuvîntul. Mindrle? Sfidare? Indife
rență? Toate la un loc. plus o crasă 
inconștientă pe care nici desfacerea 
contractului de muncă nu a clă
tinat-o.

O căutăm pe Mimi Cîrnaru prin 
tot orașul' Nu e de găsit. Discuția cu 
mama ei. acasă, ne relevă un fapt 
semnificativ. „Cred că s-a dus să-și 
caute servici — spune mama. De 
un an de zile își tot caută. Nu mai 
știm ce să ne facem. Soțul meu nu

șl ea — transformată în... biberon. 
„Eu am spart sticla biberonului. Tre
buia să-i dau fetei lapte în ceva" — 
se scuză tînăra. observînd că privim 
uluiți „inovația". „Copilul unde 
este 7“ „La creșă". E limpede că, 
peste noapte, aici s-a tras un chef 
zdravăn. „Mimi Cîrnaru nu a fost pe 
la dumneata?" „A trecut pe aici. Cine 
știe unde o fi... Alexandria e mare"...

Da, Alexandria e mare. Alexandria 
este un oraș complet nou, vegheat de 
puternice platforme industriale, unde 
mii de oameni ai muncii dau viată 
universului sferic al rulmenților, gin- 
desc, făuresc, prin muncă, aparate, 
mașini, utilaje complexe. Multi se 
află pe schelele construcțiilor de lo
cuințe. într-o fracțiune de secundă, 
acest tablou al muncii trepidante ni 
se pare întinat de imaginea aparta
mentului din șoseaua Măgurelelor, de 
privirile sfidătoare ale titularei.

Ne Întoarcem la uzină, la procesul 
verbal amintit care, cu un an In 
urmă, punea punct, cu severitate, 
comportării delăsătoare la locul de 
muncă a tinerei Mimi Cîrnaru, cali
ficată electrician la aceeași uzină. 
„Desfacerea contractului de muncă 
este arhiargumentată" — ne spune 
un tovarăș de la serviciul personal. 
„Credeți? Fata aceasta a îngroșat 
rîndurile parazitilor. ale oamenilor 
fără busolă". „Pe mine mă depă
șește" — se retrage, prudent, inter
locutorul.

Nu, pe nici unul dintre noi nu tre
buie să ne „depășească" astfel de în-

tîmplări. Inginerul George Doncu, 
șef al secției unicate, în momentul 
discuției, auzind despre ce este vorba, 
a devenit categoric : „Avem plan de 
milioane de lei. Noi facem producție. 
Aparatajul acesta cere competență, 
răspundere. N-avem timp de dădă
celi. Am încercat totul...". „Dar omul 
acesta a fost calificat la dumnea
voastră. Cine trebuie să se ocupe de 
el?“. „In nici un caz să nu mai re
vină in echipa noastră" — spune 
șeful de echipă Marin Cozaru. „Ad- 
miteti să iasă din mîinile dumnea
voastră un rebut uman?".

în amintita ședință a grupei de 
sindicat, în atenția tuturor au stat, 
de fapt, rebuturile datorate lui Mimi 
Cirnaru. E. bine că oamenii s-au se
sizat de acest lucru foarte impor
tant. Nici unul însă, din păcate, nu 
s-a sesizat că in mijlocul lor se 
cocea un altfel de rebut, un rebut 
uman. „Trebuie să încercăm din nou 
— spune maistrul Constantin Cotei. 
N-gm găsit noi, poate, calea cea mai 
bună". Pornind de aici, după mai 
multe șovăieli, ceilalți factori dirigui
tori ai secției cad și ei de acord s-o 
reprimească pe Mimi Cîrnaru. Omu
lui acesta, căruia i se pot reproșa 
multe lucruri, căruia munca nu l-a 
prea surîs, care ia viața numai sub 
laturile ei ușoare, avînd aliată, fără 
îndoială, și o prea mare îngăduință 
din partea părinților, i se deschide 
un nou început de drum, o nouă 
șansă. Dorim din toată inima să pu
tem reveni asupra acestui destin, cu 
speranța că vom fi nevoiti — din 
motive lesne de înțeles — să-i dăm 
numele cu inițiale, așa cum am pro
cedat și în situația lui P. T.

Dionlsie ȘINCAN
>

P.8. Vești de ultimă oră din Ale
xandria : Gheorghită Bănăsean a fost 
„stopat" de miliție din „vilegiatura" 
lui încărcată cu noi fante reprobabile 
care, poate, nu s-ar fi produs dacă 
cei cărora le fusese încredințat si-ar 
fi luat în serios răspunderile. Mimi 
Cîrnaru, mai recent Mimi Toader, a 
refuzat la început mina de ajutor în
tinsă de vechiul ei colectiv de muncă, 
între timp, și-a continuat „zborurile 
de noaote" și specula cu „mărunți
șuri". Fără îndoială că perspectiva 
unor acțiuni mai decise împotriva 
comportării ei în societate au deter
minat-o să pășească, pînă la urmă, 
pragul întreprinderii de panouri șl 
tablouri electrice. Aflăm că de data 
aceasta a fost refuzată, amlntin- 
du-i-se vechiul comportament la 
locul de muncă, invocîndu-se. tot
odată. lipsa de locuri. Să credem că 
foștii ei tovarăși de muncă socotesc 
rebutul uman o fatalitate?
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ȘTIINȚA ÎN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI SE POATE ARA
în urmă cu un an și jumă

tate, la inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Neptun a avut loc o 
consfătuire de lucru consacrată pro
blemelor tipizării produselor indus
triale și construcțiilor. Din schimbu
rile de opinii și rezultatele înfăți
șate cu acel prilej au fost definite 
liniile directoare in această impor
tantă sferă de activitate a industri
ei și s-au trasat importante sarcini 
cercetării științifice și tehnologice.

Ca urmare a muncii depuse, de la 
consfătuirea amintită pînă în pre
zent, atît în cadrul colectivelor din 
institutele de cercetări, cît și în in
dustrie se află în curs de finalizare 
și aprobare documentațiile tehnico- 
normative, respectiv proiecte-tip. ca
taloage, liste de materiale și indicii 
de consum pentru lucrările de con
strucții și nomenclatoare de produse, 
standarde de stat și norme tehnice 
de ramură pentru produsele indus
triale. Toate aceste documente vor 
sta la baza planului pe 1981 și anii 
viitori.

Pînă acum, esențiale în tipizare au 
fost simplificarea și ordonarea pro
ducției industriale, iar în construcții 
— selectarea din fondul de proiecte 
existente a celor mai bune dintre 
acestea sub aspectul soluțiilor si in
dicilor tehnico-economici. fără a se 
recurge însă la optimizări decît în 
cazuri cu totul izolate. De asemenea, 
s-a urmărit și realizat. în principal, 
tipizarea unor obiecte și obiective 
(in construcții) sau produse indus
triale finite ca atare (utilaje, mașini, 
instalații), ordonarea tipodimensio- 
nală și unificarea constructivă a 
componentelor structurale ale aces
tora intilnindu-se numai sporadic.

în viitor, centrul de greutate al 
tipizării trebuie, după părerea noas
tră, să fie deplasat de la produse, 
obiecte și instalații cu un grad de re
petabilitate scăzut, spre module-tip. 
trame-tip. subansamble. grupuri 
funcționale și piese complexe. Con
comitent. se impune promovarea în 
tipizare și unificarea conceptului de 
optimizare, vehiculat azi cu insis
tență în locul celor de simplificare 
și ordonare intuitivă. în tot mai 
multe domenii de activitate. în acest 
scop, cercetării științifice ii revine 
sarcina de a elabora tehnologia opti
mizării tipizărilor șl standardizări
lor cu aparatul metodologic, econo
mic șispiatematic de caicul aferent. 
Inclusiv criteriile de optimizare. Ac-

ționînd în aceste direcții trebuie să 
se ajungă la crearea diversității ne
cesare de obiective industriale si sis
teme de echipamente tehnologice cu 
funcțiuni polivalente, capabile să 
acopere principalele cerințe eco
nomice, în condițiile utilizării unul 
număr restrins de elemente compo
nente.

Combinarea lntr-un mod nou. co
respunzător scopului propus, a gru
purilor tehnologice concepute si asi
milate anterior, a modulelor-tip com
plexe de hale industriale (construcții

Pe lingă conceperea structurii mo
dulelor funcționale, sarcina cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice 
constă în stabilirea seriilor tipodi- 
mensionale optime de module, deter
minate astfel îneît. cu un număr 
minim de elemente, să fie satisfăcut 
necesarul de instalații tehnologice 
cerut pentru o perioadă dată, in 
condițiile unor cheltuieli de fabrica
ție și exploatare minime.

Proiectarea pă bază de module 
este promovată pe scară largă, ince- 
pind cu 1980, și în construcția de

TIPIZAREA PRODUSELOR
INDUSTRIALE

- larg domeniu de afirmare 
a cercetării științifice și tehnologice

+ Instalații + tehnologie) șl a deta- 
liilor-tip, nl se pare a fi pentru 
viitor, în majoritatea ramurilor eco
nomice, singura cale rațională de 
realizare a unor obiective și obiecte 
industriale care să corespundă con
dițiilor variate de capacitate, profil 
de producție și amplasament cerute. 
Spre exemplu, studii de tipizare ba
zate pe această concepție, elaborate 
în Institutul de cercetări științifice, 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru sectoare calde — București au 
arătat că prin combinarea în diferite 
variante constructive a unui număr 
redus de grupuri tehnologice de 
forjare-matritare, compuse din cup
toare de încălzire, utilajul de bază 
de forjare-matrițare, prese de deba- 
vurat și utilaje de mecanizare 
(manipulatoare, mese rotative, benzi 
de transport etc.) devine posibilă 
organizarea tehnologică a unui număr 
de peste douăzeci de tipomărimi de 
secții de forjare modulate, cu care 
vor putea fi realizate capacitățile de 
producție necesare în anii viitori, Ia 
specificul tehnologic

locuințe. Institutul de proiectări pen
tru construcții tip realizînd o diver
sitate de construcții unde modulele 
alese reprezintă un număr optimal 
de tipuri de apartamente asambla- 
bile în tronsoane și blocuri.

Concepția de proiectare pe bază de 
module în construcțiile tehnologice, 
care diferă principial de cea a tipi
zării obiectelor și obiectivelor in 
întregime, este consecința faptului că 
în actualul stadiu de dezvoltare și 
dotare atins de industria noastră, 
repetabilitatea integrală și fidelă a 
unor obiecte construite deja anterior 
(laminoare de profile și țevi, hale de 
fabricație, forje, turnătorii ș.a.) de
vice din ce în ce mai puțin probabilă 
și deci efortul de proiectare tipizată 
a lor nu-și găsește justificarea eco
nomică. Fac excepție numai asa- 
zisele obiecte comune mai multor 
ramuri și deci repetabile, a căror 
tipizare integrală și perfecționare 
continuă prezintă raționalitate.

în această ordine de idei, se cuvine 
subliniat faptul că proiectarea ne 
bază de elemente modulate oferă

avantaje Insuficient puse în valoare 
pină acum atit în domeniul produse
lor industriale, cit și in cel al con
strucțiilor tipizate și unificate. Ele
mentele modulate reprezintă, în 
fapt, soluția concretă și răspunsul 
dat de cercetarea științifică la rezol
varea contradicției dintre diversifi
care și specializare. Diversificarea 
produselor, mărfurilor și serviciilor 
apare ca o caracteristică dominantă 
a producției contemporane, unde rit
murile de inovare anuale ajung, 
pentru unele produse, pină la circa 
20 la sută, iar specializarea fabricației 
este impusă de exigențele eficienței 
economice a producției și de competi
tivitatea îmbunătățirii calității si fia
bilității produselor.

Dar mai sînt și alte aspecte de 
bază ale activității de tipizare, 
care-și așteaptă o rezolvare calitativ 
superioară în plan teoretico-stiintific. 
Printre acestea se înscrie și calculul 
eficientei economice. Menționăm că 
modul actual de evaluare a eficientei 
economice este subiectiv și parțial, 
eficienta raportîndu-se numai la ra
murile furnizoare, fără a se urmări 
influenta pozitivă sau negativă a 
reducerii materialelor, sortimentelor 
de laminate, mărcilor de otel etc. 
în ramurile beneficiare.

O altă concluzie cu aspect teoretic 
și practic, rezultînd in urma experi
enței obținute’ la lucrările elaborate, 
este și o mai bună 
integrare a " _____
tehnologice și produselor industriale. 
Metodologia de tipizare în ambele 
domenii trebuie să fie pe cît posibil 
comună, după cum apare firesc si 
faptul ca odată cu finalizarea — la 
nivelul actual —. a tipizării utilajelor 
Si echipamentelor tehnologice, pro- 
iectele-tip de construcții industriale 
și tehnologiile „îmbrăcate" de aces
tea să se bazeze exclusiv pe siste
mele și familiile de'mașini, care sînt 
concepute în prezent aproape în 
toate ramurile industriale.

Prezentarea succintă a numai o 
parte din problemele cu care este 
confruntată tipizarea construcțiilor, 
utilajelor si tehnologiilor în prezent 
dezvăluie, sper, perspectivele largi 
de prospectare teoretică și de acțiuni 
practice pe care le au cercetarea ști
ințifică și ingineria tehnologică din 
țara noastră. în vederea îmbunătăți
rii calitative a acestei activități.

sincronizare si 
tipizării construcțiilor

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICA

DIN ORADEA

Linie de fabricație prin autoutilare
La întreprinderea mecanică din Oradea s-a realizat, 

în cadrul acțiunii de autoutilare, o nouă linie de fabri
cație, care însumează, în fapt, un întreg complex de 
instalații și utilaje ce servesc la fabricarea rolelor pen
tru tractoare cu șenile.

Componentele noii linii provin, în cea mai mare 
parte, din mașini ce prezentau un grad de uzură avan
sat, care au fost renovate și adaptate, prin iscusință 
muncitorească, noilor solicitări. Tot astfel a fost reali
zat și strungul semiautomat reglabil, capabil să pre
lucreze role pentru șenile, alte tipuri de strunguri și 
mașini-unelte care, în loc să fie casate, au fost revita- 
lizate și reintroduse în circuitul productiv. Tot prin 
autoutilare au fost realizate 4 transportoare suspendate, 
care lucrează în flux continuu.

Prin modul în care a fost concepută, noua linie de fa
bricație asigură o mare productivitate a muncii in toate 
fazele procesului tehnologic respectiv. (AL Peti).

T

CU TOATE FORȚELE!
Condițiile climatice din ultimele zile trebuie să lie pretutindeni folosite 

pentru efectuarea ogoarelor de toamnă pe toate suprafețele
ILFOV. înghețul solului mai 

în profunzime a diminuat în ul
timele zile ritmul arăturilor. Se rea
lizează în medie pe zi 1—1.5 hectare 
cu un tractor. Cu toate acestea, plu
gurile n-au fost scoase din brazdă, 
fiindcă și la această dată suprafe
țele rămase de arat însumează 
80 000 de hectare. Printre consiliile 
agroindustriale mai avansate se nu
mără Fundeni, Hotarele, Hagiești, 
Frumușani, Grădiștea, Ștefănești, 
Vînătorii Mici, Gorneni, Giurgiu, 
Budești, Chiselet și Periș.

Cooperativele, fermele de stat din 
consiliul Fundeni mai au de arat 
1 500 de hectare. întreaga suprafață 
este eliberată de coceni. Se 
ză cu 154 de tractoare în 
cu o viteză medie zilnică 
hectare. „Aceasta înseamnă, 
dițiile menținerii ritmului de arături, 
7 zile bune de lucru pentru înche
ierea ogoarelor" — ne-a spus to
varășul Dumitru Cîmpan. delegat 
din partea comitetului județean de 
partid în consiliul Fundeni.

între consiliile cu suprafețe 
de arat se numără și Girbovi. 
mai are de executat ogoare pe 
hectare. în acest consiliu, și în
deosebi la C.A.P. Girbovi. in fiecare 
an la această dată arăturile,erau în
cheiate. Se lucra zi și noapte in 
două schimburi. Am reținut însă că 
în aceste unități tractoarele au 
funcționat cu intermitență din lipsă 
de motorină. „Acum lucrăm cu toa
te tractoarele. Vom face tot ce de
pinde de noi să recuperăm rămîne- 
rile în urmă și să încheiem în cel 
mai scurt timp arăturile'

lucrea- 
cupluri 
de 1,5 

în con-

solicitat.

mari 
care 
4 200

Dr. Ing. Ion HERA-BUCUR

Brigada de mineri condusă de Gheorghe Crețulescu, de la mina Leurda, încheie cu zîmbetul pe buze o nouă zi de muncă 
încununată de succese Foto : S. Cristian

PRODUCȚII MAI MARI, CONSUMURI Creșterea veniturilor

MAI MICI DE ENERGIE
(Urmare din pag, I)

îndeplinindu-și încă din luna apri
lie sarcinile de plan pe întregul cin
cinal, colectivul de preparatori de la 
Flotația centrală din Baia Sprie a 
contribuit substanțial la realizarea, 
cu patru luni mai devreme, a pla
nului cincinal de către industria ju
dețului Maramureș. Bilanțul muncii 
pe 11 luni din acest an atestă con
vingător hărnicia acestui colectiv : 
s-au realizat suplimentar 968 tone 
cupru, 305 tone plumb și 50 tone zinc, 
sarcinile de plan la producția-marfă 
au fost depășite cu 27,6 milioane lei, 
la producția netă — cu 18,4 milioane 
lei, la productivitatea muncii — cu 
13 la sută, iar nivelul cheltuielilor 
la 1 000 lei producție-marfă a fost 
cu 9,85 lei mai mic față de prevede
rile planului.

Dacă ar fi să desprindem princi
pala direcție de acțiune prin care 
acest destoinic colectiv reușește să 
obțină, lună de lună, succese remar
cabile in creșterea producției și, în
deosebi, a eficientei economice, 
aceasta se regăsește în efortul său 
continuu, stăfuitor pentru moderni
zarea tehnologiilor de fabricație. Ca 
rezultat al intensificării preocupări
lor în domeniul cercetării, colectivul 
unității a dobindit o valoroasă ex
periență în ce privește modernizarea 
tehnologiilor de preparare a mine
reurilor neferoase, creindu-și, prin 
mijloace proprii, instalații de înalt 
randament. După cum ne spunea 
tovarășul Arghir Pop, inginer coor
donator al secției preparare, activi
tatea de modernizare și perfecțio
nare a tehnologiilor de fabricație 
vizează, in. principal, creșterea per
formanțelor utilajelor existente și, 
pe această cale, sporirea producției 
fizice. Dar, în acelgși timp, moder
nizarea tehnologiilor se dovedește a 
fi un izvor nesecat de reducere a 
consumului de energie electrică, fapt 
ce explică în mare măsură rezulta
tele bune obținute în reducerea 
cheltuielilor de producție, în creș
terea producției nete.

Indiscutabil, într-o întreprindere 
mare consumatoare de energie elec
trică, cum este unitatea din Baia 
Sprie, există o multitudine de căi 
prin care se poate economisi ener
gia electrică, între care folosirea 
rațională a capacităților de produc
ție printr-o judicioasă programare 
a procesului de prelucrare a mine
reului. reducerea la minimum a opri
rilor planificate sau accidentale ocu
pă un loc important. Soluția cu bă
taia cea mai lungă pentru reducerea 
consumului de energie electrică o re
prezintă totuși înnoirea tehnologică, 
în această direcție s-a desfășurat șl 
se desfășoară o activitate remarca
bilă, cu rezultate meritorii. Un exem
plu : nu de mult s-a aplicat a teh
nologie nouă de flotare colectivă 
integrală a tuturor sulfurilor din

minereul de Șuior, înainte de sepa
rare. Rezultatele : s-a redus cu 40 
la sută numărul morilor necesare la 
această operație, consumul de ener
gie electrică a fost diminuat cu 
2 kWh pe tonă, ceea ce pe întregul 
an echivalează cu o economie de 
peste 700 000 kWh energie electrică.

Desigur, aceste soluții originale 
presupun uneori modificări de cir
cuite, care sînt posibil de realizat pe 
baza cercetărilor anterioare efectuate 
în uzina de preparare, adaptate con
cret la caracteristicile zăcămîntului. 
Alteori, implică un efort de căutare 
mai îndelungat, cu experimentări 
reluate mereu in condiții modificate. 
Sub semnul acestor căutări se în
scriu și optimizarea tehnologiei de 
valorificare a zgurilor de converti-

Din experiența 
colectivului 

de la Flotația centrală 
din Baia Sprie

zor șl a zgurilor cuproase răcite 
lent, intensificarea procesului de 
măcinare semiautogenă a njinereu- 
rilor. Ca urmare, productivitatea 
liniei de flotare a sporit cu 15 ia 
sută, iar extracția de metal a cres
cut cu 80 tone cupru pe an. Apli
carea noii tehnologii de intensificare 
a măcinării semiautogene a mine
reului de la Cavnic a influențat po
zitiv și consumul de energie elec
trică ; acesta a fost redus cu 4,68 
kWh pe tonă, ceea ce la nivelul unui 
an echivalează cu o economie de 
2 825 000 kWh energie electrică. Și 
aceasta doar la minereul de Cavnic.

Șirul unor asemenea exemple ar 
putea fi continuat. Ne oprim însă 
asupra unui fapt deosebit de impor
tant : aici, în vasta acțiune de mo
dernizare a tehnologiilor de fabri
cație este angajat întregul colectiv, 
fiind promovate curajos soluțiile și 
propunerile valoroase. Confirmînd 
acest adevăr, maistrul principal spe
cialist Vaslle Zaharia, autorul noii 
soluții de prelucrare a zgurilor de 
convertizor, ne spune că in uzină 
procesul de preparare a devenit, de 
mult timp, și un proces de cercetare. 
„Vin la mine preparatori cu expe
riență — ne spune maistrul Zaharia 
— ca Paul Petroșan, Vaslle Moldo
van. Ștefan Molnar, pentru a cere 
noi amănunte despre ceea ce s-ar 
mai putea schimba în funcționarea 
morilor. Oamenii s-au convins că 
dacă lucrăm mai bine, mai eficient, 
dacă perfecționăm continuu procesul 
de fabricație, realizăm produse mai 
multe, o producție netă mai mare 
și un volum sporit de beneficii. Asta

este atît 
nomiei 
deoarece 
în sporurile lunare de retrfbuție, de 
10—15 la sută, de care beneficiem".

Pentru înlocuirea reactivilor din 
import, in prezent maistrul Zaharia 
încearcă o serie de produși indigeni. 
De asemenea, studiază comporta
mentul noii celule de flotare de 
mare capacitate, de 16 mc. prima de 
acest fel aflată aici în curs de ex
perimentare. La rindul său, maistrul 
Gheorghe Crișan lucrează intens la 
perfecționarea soluției de hidreme- 
talurgie aplicată la extragerea din 
subproduse și din zguri a con ținu
turilor de metale neferoase. ..Aici, 
oamenii sînt interesați să cerceteze 
— ne explică maistrul Crișan — 
pentru că uzina a devenit și pe acest 
plan o școală de afirmare a noului, 
a competenței profesionale, pentru 
că oamenii ei și-au asumat răspun
derea muncitorească de a propune 
și rezolva cu forțe proprii soluții 
tehnice care presupun un intens 
efort creator".

Tocmai dintr-o asemenea înțele
gere clară, conștientă a importanței 
deosebite pe care o are moderniza
rea tehnologiilor de fabricație. în 
general, promovarea largă a progre
sului tehnic, asupra creșterii pro
ducției și a eficientei economice, 
aici a fost stabilit un program mi
nuțios de acțiune pentru lunile ur
mătoare și viitorul cincinal. Colec
tivul unității și-a propus, in cadrul 
acestui program, să reducă consu
murile energetice cu încă 5 kWh pe 
tona de minereu, să sporească ran
damentul liniilor tehnologice de mă
cinare și flotare, să mărească gra
dul de umplere a morilor în regimul 
de măcinare semiautogenă, care ne
cesită înlocuirea acționărilor actuale 
de la morile primare cu motoare 
sincrone de joasă turație. De ase
menea. se vor înlocui mecanismele 
de agitare și motoarele de 10 kW, 
de la celulele de flotare. cu meca
nisme de tip nou, caracterizate prin- 
tr-un consum energetic redus.

Sînt preocupări care vizează înde
plinirea unor sarcini majore stabi
lite de Congresul al XII-lea pentru 
oamenii muncii din acest sector, 
anume de a recupera îti întregime 
și mai eficient elementele utile din 
zăcămintele exploatate, de a pune 
în circuitul economic cît mai multe 
substanțe minerale, de a valorifica 
din subproduse și din reziduuri me
talurgice integral conținuturile de’ 
metale existente și de a reduce con
tinuu consumul energetic. Rezulta
tele de pînă acum sînt o mărturie 
că preparatorii din Baia Sprie se 
află pe drumul bunelor ambiții și 
realizări.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

în interesul general al eco- 
naționale, cît și al nostru, 

depășirile se regăsesc și

cat esențialmente rădăcinile prac
ticii anacronice care a existat pină 
nu de mult în unele întreprinderi, 
de a se urmări cu precădere reali
zarea valorică a planului, treeîn- 
du-se cu vederea structura produc
ției. Tocmai de aceea rămine o sar
cină de mare actualitate in fața or
ganizațiilor de partid desfășurarea 
in continuare a unei intense munci 
politice care să determine înlătura
rea completă a acestei practici gre
șite, inițierea unor măsuri eficiente 
care să determine îndeplinirea pla
nului producției fizice și recupe
rarea grabnică a restanțelor.

Ridicarea nivelului de trai al în
tregului popor impune ca realizarea 
producției fizice să meargă mină in 
mină cu ridicarea calității produse
lor. Este necesar și putem să fa
bricăm produse de înalt nivel tehnic 
și calitativ !

Este necesar, pentru că pe această 
cale se asigură nu numai o eficientă 
utilizare a veniturilor oamenilor 
muncii; în cazul bunurilor de con
sum, ci și o valorificare superioară 
a materiilor prime — problemă car
dinală în contextul actualei conjunc
turi mondiale, cînd prețurile înre
gistrează ritmuri galopante de creș
tere. Plătim miliarde de dolari din 
valuta țării pentru a asigura 
din import industriei o serie de ma
terii prime necesare. De la buget 
cheltuim miliarde și miliarde de 
lei pentru a descoperi și exploata 
resursele minerale pe care le avem 
în subsolul țării. Printr-o muncă de 
înaltă calitate, să punem cit mai 
bine în valoare aceste uriașe efor
turi financiare, 
produse de înaltă 
tate ! Numai așa 
spor substanțial 
și de venit național — temelia trai
nică și unică a creșterii nivelului 
de trai.

fabricînd numai 
tehnicitate și cali- 
vom asigura un 
de producție netă

Este necesar să realizăm produse 
de înaltă calitate — aceasta consti
tuind premisa esențială a sporirii ex
portului, a creșterii eficienței aces
tuia. în confruntarea produselor pe 
piața mondială cîștigă necondiționat 
cel care realizează produse de cel 
mai înalt nivel tehnic, de calitate su
perioară, cu cheltuieli materiale cit 
mai reduse. Orice abdicare de la 
aceste cerințe înseamnă export de 
venit național, implicit diminuarea 
surselor de impulsionare a prosperi
tății noastre generale.

Este necesar să realizăm produse 
de înaltă calitate, conștienți fiind că 
pe această cale aducem o contribuție 
directă la aplicarea cu succes a pro
gramului partidului de ridicare a 
nivelului de trai. Cum se spune, 
viitorul bunăstării noastre se află 
în mîinile fiecăruia dintre noi. Să 
facem tot ce depinde de noi ca acest 
viitor să fie cît mai îmbucurător !

Indiscutabil, putem să realizăm 
produse de înaltă calitate, cu chel
tuieli materiale mai reduse, în vii
torul cincinal. Putem să realizăm 
acest obiectiv major pentru că dis
punem de un puternic și modern 
potențial tehnic, pentru că avem 
oameni bine pregătiți în toate do
meniile. Esențial rămine ca, acest 
valoros potențial tehnic și uman să 
fie pretutindeni folosit din plin, să 
fie racordat la cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii contem
porane.

Să avem permanent în vedere că 
nu putem consuma mai mult decît 
producem și nici tot ceea ce pro
ducem. Singura cale a progresului 
economic și social al țării este' 
munca noastră mereu mai spornică 
și eficientă pentru creșterea pro
ducției materiale, a avuției naționa
le, pentru crearea fondurilor nece
sare atît dezvoltării și modernizării 
forțelor de producție, economiei 
naționale, cît și ridicării nivelului de 
trai al întregului popor.

spus tovarășul Marcel Dobra, pre
ședintele cooperativei.

După cum rezultă din datele cen
tralizate la Direcția generală agri
colă, mai sint ocupate cu resturi ve
getale și glugi de coceni 18 700 hec
tare. Ritmul de lucru la 
este satisfăcător. La 11 
bunăoară, s-au eliberat 
de hectare. E nevoie să 
treze forțe sporite și la 
crare, pentru a se crea front de lu
cru tractoarelor. (Lucian Ciubotaru).

DOLJ. După datele furnizate 
de Direcția agricolă județeană re
zultă că pînă la ora actuală s-au 
făcut arături de toamnă pe 75 la 
sută din suprafețele prevăzute. Au 
mai rămas de arat aproape 60 000 
hectare. De fapt, pină în prezent 
arăturile de toamnă au fost finali
zate’numai în două consilii agroin
dustriale — Poiana Mare și Rojiște — 
mai avansate fiind consiliile Plop- 
șor, Dăbuleni, Calafat și i Calopăr. 
Regretabil este faptul că și la 
această dată, cind zăpada a acope
rit , pămîntul cu un strat abreciabil, 
în unele consilii agroindustriale — 
Zănoaga, Predești, Perișoț. Moțăței, 
Apele Vii și altele — au mai rămas 
mari suprafețe nearate.

în ultimele zile s-a lucrat mal 
ales pe terenurile nisipoase de la 
Dăbuleni, Calafat și Bechet. în ce
lelalte consilii, adică acolo unde sint 
localizate și cele mai mari restanțe, 
ritmul arăturilor este încă destul de 
lent.

In scopul grăbirii acestei im
portante lucrări, comitetul ju
dețean de partid și direcția agrico
lă județeană au luat măsuri hotărî- 
te pentru creșterea rit/nului la arat. 
S-a indicat să se organizeze munca 

.în așa manieră îneît activitatea pe 
tractoare să se desfășoare în două 
și chiar trei schimburi, iar acolo 
unde starea terenului impune, să se 
utilizeze cite două tractoare la un 
plug cu două brăzdare. De aseme
nea, recent s-a efectuat și o redis
tribuire a forței mecanice, dirijîn- 
du-se o parte din tractoarele din 
zonele avansate la arături către cele 
rămase în urmă. Totodată, s-au asi
gurat cantitățile necesare de com
bustibil. (Nicolae Petolescu).

BOTOȘANI. La 3—4 grade 
cît au arătat termometrele în ulti
mele zile, zăpada a început să se 
topească. „Și se poate ara în 
aceste condiții ?“ — l-am întrebat 
ieri dimineață pe inginerul Lazăr 
Turceac, prim-vicepreședinte al 
consiliului unic agroindustrial Bo
toșani. „Noi n-am întrerupt adti- , 
vitatea nici o zi. Chiar dacă a nins 
sau a fost ger pînă la minus 10—12 
grade, sau acum, cînd zăpada se to
pește". Că așa stau lucrurile o do
vedesc operativele zilnice ale direc
ției agricole. în dreptul consiliului 
unic Botoșani, pînă în prezent în nici 
o zi nu s-a notat „nimic". Aici s-au 
executat arături pe aproape .80 la 
sută din cele 9 458 hectare, față de 
numai 70 la sută cît este media 
pe județ. Ieri, toate tractoarele din 
dotarea secțiilor de mecanizare -se 
aflau la arat. însoțindu-1 ne 
varășul TurCeac într-o serie 
cooperative agricole, ne-am 
vins că peste tot munca este 
organizată. Specialiștii urmăresc, 
permanent starea terenului si con
centrează tractoarele pe terenurile 
ce permit executarea arăturilor cu 
un consum mic de carburanți. Căci 
una este să tragă două tractoare de 
un plug și alta numai unul singur. 
Așa au procedat mecanizatorii de la 
C.A’.P. Curtești și Bălușeni. iar 
mîine-poimîine vor încheia de arat 
întreaga suprafață. '

eliberat nu 
decembrie, 
numai 600 
se concen- 
această lu-

to- 
de 

con- 
bine

Este un aspect aparent nesem
nificativ, dar cu serioase implicații 
in privința consumului de combus
tibil, a,l sporirii • ritmului Ia arat. 
Dealtfel, în urma unor asemenea 
soluții, tovarășul Turceac aorecia : 
„Indiferent de condițiile climatice, 
în cel mult 12—13 zile consiliul nos
tru va încheia arăturile în tota
litate".

Situația operativă dovedește însă 
că nu în toate consiliile agroindus
triale din județ se lucrează în ritm 
susținut. Dovada : în consiliul 'unic 
Dingeni. joi s-au arat abia 20 hec
tare ; nici în consiliile unice Să- 
veni, Ripiceni, Ungureni și Pomîrla 
lucrurile nu merg mai bine. Si cum 
toate au beneficiat de aceleași con
diții climatice, se impune o singură 
concluzie : necesitatea organizării 
temeinice a muncii, a mobilizării 
tuturor tractoarelor la arat, acum 
cînd timpul permite. (Silvestri 
Ailenei).

VRANCEA. Mecanizatorii din 
județul Vrancea, în pofida condi
țiilor grele de lucru — teren aco
perit cu zăpadă, porțiuni de pămint 
înghețat sau mustind de apă — sînt 
hotăriți să continue executarea o- 
goarelor pînă la ultima brazdă pe 
suprafețele ce vor fi însămînțate în 
primăvară. Joi și vineri, de exem
plu, la arat au fost mobilizate un 
număr dublu de tractoare fată de 
efectivul prezent în cîmp în zilele 
anterioare. Ca urmare, în aceste 
zile s-a dublat și numărul de hec
tare arate. Vineri seara, din rapoar
tele sosite la direcția agricolă re
zulta că la nivelul județului mai 
rămăseseră peste 6 500 de hectare 
încă nearate. Cele mai mari supra
fețe se află în consiliile agroindus
triale Ciorăștf, Tătăranu, Vulturu, 
Cîmpineanca. In alte consilii, unde 
activitatea nu a încetat nici în zi
lele cind iarna se manifesta cu deo
sebită tărie, efectuarea ogoarelor se 
apropie de stadiul final. Asemenea 
rezultate au fost obținute în consi
liile Adjud, Nănești. Sihlea, Odo- 
bești. Comandamentul județean pen
tru agricultură a infiicat în ultimul 
timp ca stațiunile de mecanizare să 
mobilizeze la arat un număr sporit 
de tractoare, iar pe terenurile unde 
sînt ochiuri de apă rezultate în 
urma topirii zăpezii să fie luate 
măsuri pentru eliminarea băltirilor. 
(Dan Drăguiescu).

GALAȚI. Joi> 111 13 0°°Peratlve 
agricole și 3 I.A.S.-uri au iost re
luate arăturile pe solele dezghețate, 
realizîhdu-se 350 hectare. Bine s-a 
acționat în consiliul unit agroindus
trial Cuca : toate cele cinci unități 
agricole de aici au reluat efectuarea 
ogoarelor. Suprafațe mal mari au 
arat în ultimele două zile si unită
țile agricole cooperatiste Drăgu- 
șeni, Umbrărești, Smîrdan. precum 
și I.A.S. Tuluceștl. Pe total ju
deț, ogoarele s-au realizat pe 97 756 
hectare, reprezentînd 69 la sută din 
prevederi. Referindu-se la măsurile 
întreprinse pentru urgentarea arătu
rilor, tovarășul Marian Băieșan, 
director general adjunct al direc
ției agricole, ne-a spus : „Lucrarea 
a fost reluată pe solele dezghețate. 
De vineri. în urma dispozițiilor date 
de direcția noastră potrivit situației 
de pe teren, vor relua arăturile alte 
unități agricole. Se lucrează cu două 
tractoare la plug pentru a se evita 
patinarea. Avem terenuri eliberate, 
combustibil, condiții care permit 
accelerarea efectuării ogoarelor și 
există garanția că în zilele urmă
toare se vor putea înregistra rit
muri superioare de lucru. (Dan 
Plăeșu).

Noua întreprindere de traductoare și regulatoare directe din Pașcani : 
aspect din secția de prelucrări mecanice

CONTRASTE
Relații „îndulcite"

Cu cîteva zile în 
urmă, la Fabrica de za
hăr din Urziceni s-au 
defectat pompele de 
motorină de la centra
la termică, ceea 
pus în pericol 
șurarea normală 
procesului de pi 
crare a sfeclei. în 
ticolul „Cînd 
nâtorii vin la 
de zahăr să 
cu... pixul", din 
teia" din 21 noiembrie, 
era criticată lipsa de 
receptivitate cu care a 
răspuns întreprinderea 
de pompe „Aversa" la 
solicitările fabricii de 
zahăr pentru a înlă
tura operativ defec
țiunea. Critica a avut 
efect. într-o scrisoare

ce a 
desfă- 

a 
nrelu- 
Jn ar- 
depa- 

fabrica 
repare 
„Scîn-

adresată redacției, to
varășii Nicolae Gri- 
gorescu. secretarul co
mitetului de partid, și 
inginerul Ion Fluiera- 

directorul Fabricii 
zahăr din Urziceni, 
arată că muncitorii 
specialiștii de la

ru. 
de 
ne 
și ...
„Aversa" au reparat 
și pus în funcțiune 
pompele defecte. S-a 
produs și o schimbare 
de optică fată de cali
tatea produselor în
treprinderii — pompe
le — față de cei care 
le folosesc. Iată o do
vadă. La scurt timp a 
fost semnalată o altă 
defecțiune, la o pom
pă de mare capacitate 
de la stația de apă in
dustrială. De această

dată, răspunsul între
prinderii „Aversa" a 
fost prompt. Pompa a 
fost demontată și 
transportată la uzină 
chiar în ziua cînd s-a 
produs defecțiunea și 
reparată în timp re
cord. Pentru repunerea 
rapidă în funcțiune s-a 
lucrat fără întrerupe
re. în două schimburi, 
de sîmbătă dimineața 
și pînă duminică lă 
prinz. Acum, fabrica 
de zahăr produce la 
parametri. E bine că 
„Aversa" și-a „îndul
cit" relațiile cu Fabrica 
de zahăr din Urziceni. 
Bine ar fi ca aceste re
lații să tină mai mult 
decît... luna de miere. 
(Lucian Ciubotaru).

Blana
Fără cabluri, o insta

lație de forat sonde 
sau de extracție a pe
trolului este ca un 
autoturism fără roți : 
nu poate fi pusă în 
mișcare. Se poate ima
gina lesne cite greutăți 
este în stare să genere
ze producătorilor de 
utilaj petrolier lipsa 
acestui material. Pur și 
simplu, nu sînt posibile 
finalizarea și desfa
cerea produselor.

în această postură se 
află întreprinderea de 
utilaj petrolier din 
Tîrgoviște. Deși posedă 
repartiții emise de Mi
nisterul Industriei Me
talurgice pentru între
prinderea „Cablul ro- 
mânesc“-Ploiești și 
baza de aprovizionare

ursului din pădure...
și desfacere din Bucu
rești a aceluiași minis
ter, unitatea tîrgoviș- 
teană nu poate livra la 
export trei instalații 
valorînd milioane de 
lei, pentru că cei doi 
furnizori nu i-au ono
rat comenzile. In loc 
de cabluri de tracțiune, 
ambii furnizori expe
diază acum — la sfîrși- 
tul anului, al cincina
lului ! — adrese : unul 
scuzîndu-se că nu 
poate emite proiectul 
de contract solicitat 
decît dacă este asigu
rată materia primă din 
import. ,.omițînd“ să 
menționeze în ce mă
sură și-a asigurat im
portul ; celălalt — a- 
dăugînd că întreprin
derea „Metalimport"

nu a reușit 
achiziționeze 
solicitate.

Dar jocul 
fără acoperire 
oprește aici. 
590 de anvelope, între
prinderea de utilaj 
petrolier a primit re
partiție la o unitate 
din Zalău, care nu a 
intrat încă în funcțiu
ne. De citeva luni ea 
face demersuri în ve
derea transferării aces
tei repartiții la între
prinderile „Victoria"- 
Florești sau „Danu
biana" din Capitală, 
dar la fiecare apel i 
se oferă... blana ursului 
din pădure. Cît de cald 
ține, să nu mai vor
bim ! (Gheorghe Ma
nea).

încă să 
cablurile
hîrtlilor 
nu se 
Pentru
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Din inima
„Și din satul nostru Sirețel, 

județul Iași — ne scrie directo
rul școlii din localitate, prof. 
Gh. Huțanu — au plecat spre 
alte colturi de tară fete și feciori 
care lucrează in diferite dome
nii. Printre ei se află și pic
torul Constantin Hreamătă, care 
a participat pină acum cu lu
crări la mai multe expoziții. 
Dintre acestea, peste 20 de ta
blouri, cu o tematică izvorîtă din 
frumusețea plaiurilor unde s-a 
născut și a crescut, le-a dăruit 
Sirețelului nostru. Nouă ni se 
par foarte izbutite, poate și pen
tru că sint foarte apropiate de 
inima noastră, din adincul că
reia ii aducem și pe această cale 
mulțumiri. Unele dintre ele au 
explicații la fel de frumoase ca 
și coloritul lor: „Codrule cu 
frunză lată / Tu ne-at fost mamă 

măr 
s-au

și tată"... Sau : „Flori de 
s-au scuturat / Peste noi 
revărsat"...

I
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' •
Un record... 
ciudat!

De 13 ani de zile, Cuprian Ehor 
lucrează la Stația de utilaj greu 
pentru transporturi în construc
ții Brăila. De 13 ani de zile s-a 
aflat la volan, ca șofer profesio
nist. Cină a fost incadrat, ni
meni nu l-a intrebdt dacă are 
sau n-are permis de conducător 
auto. Și Cuprian n-are. Și n-a 
avut niciodată. Dacă la locul de 
muncă nu l-a intrebat nimeni 
de... sănătate, agenții de circula
ție nici atit, intrucit Cuprian n-a 
comis, în toți acești 13 ani, nici 
cea mai mică abatere de la regu
lile de circulație. Culmea e că a 
avut „norocul" să nu pice nici 
măcar in timpul vreunui control 
gen filtru, pentru a se constata 
că și-a permis să conducă fără... 
permis.

Deft a circulat corect, i s-a 
întocmit dosar de cercetare 
pentru... incorectitudine.
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Gogu 
de la Cîorogirla

„După cum vedeți, sint treaz. 
M-am trezit dîrdiind de frig. Va 
să zică, eram in gara „Pro
gresul", cam amețit de băutură. 
Mă cam împleticeam. Aud pe un 
tinetei : „Copăcel-copăcel, hai că 
te țin eu de braț — zice. Unde 
mergi?". „La autobuzul 75“ — 
Zic. „Și eu — zice — tot acolo".
„Bun — zic — hal să mergem", g 
M-a dus la un loc întunecos și, I 
nici una, nici două, mi-a luat • 
cojocul, mi-a luat căciula, mi-a 
luat și Ceasul de la mină. Am 
rămas cum mă vedeți"...

...A doua zi, păgubașul (t.C. 
de pe strada Aurel Vlaicu din 
București) a fost chemat la mi
liție spre a-și ridica și cojocul, 
și căciula, și ceasul...

Tot acolo se afla și „binefăcă
torul" de ocazie .■ un
Gheorghe îorga, zis Gogu, 
comuna Ciorogirla...

anume 
din
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Cu autobuzul 
la... moara

Autobuzul de călători 
de Gheorghe Florian a 
dreapta.

— încotro 7
— Spre Berchezoaia.
— Fără călători 7
— Fără, pentru că eu

condus 
tras pe

I
I
I

parchez 
autobuzul îa... domiciliu, iar a- 
cum vin de la moara din Șom- 
cuta Mare.

în loc de călători — saci eu 
făină. Cu mașina statului, cu 
benzina statului.

Șoferul a incasat o amendă 
contravențională substanțială.

Cum rămine insă cu cei care 
i-au permis să călătorească 
brambura cu autobuzul fără... 
călători 7
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Ca la dentist!
— Ați auzit de așa-zisul sto

matolog interjudețean 7 — ne-a 
întrebat cititorul nostru D. Cluci, 
din Botoșani.

— N-am auzit. Cum adică... 
interjudețean ?

— Adică un ins care se dă 
drept stomatolog și operează (ci
tește înșeală lumea) pe raza a 
două județe : Botoșani și Sucea
va. Știu asta de la cițiva care 
au fost atit de bine „tratați" de 
el, incit li-e-și rușine să-și mai 
spună numele. „Stomatologul" se 
numește Nicolae Mangu și e de 
fel de prin părțile Vasluiului. Se 
pare că numai in municipiul Bo
toșani a „adunat" prin înșelăto
rii citeva zeci de mii de lei, pa- 
gubtndu-și clienții și de... măse
le, prin folosirea unui clește pri
mitiv și a unor metode rudimen
tare.

Se vede treaba că încă n-a a- 
juns la... măseaua de minte a 
cuiva. Altfel, „interjudețeanul" 
ar fi rămas de mult... ca la 
dentist !
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De necrezut!
A fost găsit decedat la locuin

ța sa din strada Căpitan Con
stantin Merișescu din București 
Gheorghe Manea, In virstă de 
41 de ani.

Transportat la Institutul ne- 
dico-legal, cercetările și analize
le au dus la concluzia că — deși 
nu prezenta urme de lovituri 
sau leziuni exterioare — cauza 
dețesului au constituit-o tocmai 
loviturile.

Ce fel de lovituri 7 Cine l-a 
lovit 7 De ce ?

întrebări la care anchetatorii 
miliției au găsit și răspunsurile. 
G.M. era beat cri1ă. Așa l-a găs t 
soția sa, Jolța, care se întorsese 
din provincie. Văztndu-l că nu 
se mai poate mișca din cauza 
băuturii, ea l-a călcat, pur și 
simplu, în picioare...

I
I

I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteil
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Bogată este Istoria clasei noastre 
muncitoare. O istorie scrisă firesc in 
clocotul activității industriale, al 
muncii productive, ca Și pe barica
dele luptelor politice pentru libertate 
și dreptate socială, împotriva exploa
tării capitaliste, pentru triumful idea
lului socialist. O istorie în filele că
reia data de 13 decembrie 1918 s-a 
încrustat adine, cu roșul viu al singe- 
lui proletar.

...Sfîrșit de an 1918. înrăutățirea 
condițiilor de muncă și viață, pe fun
dalul greutăților provocate țării de 
marile distrugeri din timpul războ
iului, determinase creșterea combati
vității de luptă a clasei muncitoare, a 
maselor populare, care doreau ca de- 
săvîrșirea statului național unitar ro
mân, realizată la 1 Decembrie 1918, 
să fie însoțită de transformări sociale 
profunde. „Muncitorii — se spunea 
intr-un document de epocă — pretind 
ca după război lumea socială să nu li 
se mai înfățișeze asemănătoare celei 
din ajun... Spiritul politic trebuie în
noit pină în adincurile sale".

Procesul de radicalizare a maselor 
muncitoare, încurajate de exemplul 
primei revoluții socialiste victorioase 
din octombrie 1917, își găsea o vie 
ilustrare în afluxul lor spre organiza
țiile socialiste, în numeroasele întru
niri și mitinguri desfășurate în acele 
zile. „Numărul participanților fiind 
prea mare și neîncăpind in sală, a 
trebuit să se țină un mare miting în 
stradă" — citim într-un document al 
vremii relatarea unei adunări munci
torești de acum 62 de ani.

Tn acest avînt al mișcării. despre 
care ziațul „Socialismul" scria că 
„e preludiul care vestește o nouă via
ță mai bună și mai frumoasă" pentru 
cel ce muncesc, s-au înregimentat 
activ tipografii bucureșteni. în ziua 
de 13 decembrie. începînd cu ora 14, 
din mai multe puncte ale Capitalei, 
mii de muncitori de la întreprinderile 
orașului se îndreptau spre sediul din 
strada Sf. Ionică : „Erau mulți, tre
ceau, treceau și izvorul lor nu mai 
seca deloc" — nota Gala Galaction. 
Inspăimintate de această desfășurare 
de forțe proletare, de proporțiile de
monstrației, cercurile burgheze gu
vernante au ordonat să se deschidă 
focul asupra manifestanților în Piața 
Teatrului Național. Au fost uciși 102 
muncitori, iar alți numeroși — răniți. 
Circa 500 dintre demonstranți au fost 
arestați, înscenîndu-se apoi cel mai 
mare proces de clasă cunoscut pină
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IERI, LA ARAD

A fost inaugurată
Casa de cultură a sindicatelor
. Ieri, la Arad a fost inaugurată o 
nouă casă de cultură a sindicate
lor, care impune prihtr-o înaltă 
funcționalitate. Oameni ai muncii 
vor avea zilnic posibilitatea să-și 
petreacă aici orele de răgaz in mod 
instructiv, să-și valorifice aptitu
dinile în activități atractive și în 
manifestări menite să îmbogățească 
viața spirituală a acestui străvechi 
centru muncitoresc. Sala de spec
tacole, cu aproape 800 locuri, 
sala de conferințe cu 200 locuri, o 
bibliotecă cu sală de lectură, nu
meroase încăperi destinate altor 
activități cultural-distractive, ca șl 
sala multifuncțională de sport al
cătuiesc o puternică bază materia
lă și, în același timp, o garanție 
pentru acțiunile multiple ce se vor 
desfășura încă din primele zile 
aici, în cea de-a 44-a și cea mai 
tinără casă de cultură a sindicate
lor din țară. (Ion Parhon).
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. Dramatizarea Mihaelei To- 
nitza Iordache și a Cătălinei 
Buzoianu, făcută cu fin dis- 
cernămint al universului te
matic, problematic și al di
mensiunilor estetice ale căr
ții lui Mihail Bulgakov, în
cearcă să recupereze maxi
mum posibil din opera ori
ginală, axindu-se in esență 
pe citeva teme care sînt, in
contestabil, printre cele do
minante în roman : tema 
creatorului și a creației ca 
expresie a existenței și idea
lului superior, asociată unei 
vibrante pledoarii pentru a- 
părarea și impunerea valorii 
umane. Apoi : identificarea 
și punerea la stîlpul infamiei 
(cu prețul asumării, dacă e 
cazul, a stîlpului supliciului) 
a imposturii, lichelismului, 
birocrației, a rigidității dog
melor, a „pilatismului". lași
tății. oportunismului, com
promisului, a mutilării și 
înăbușirii glasului propriei 
conștiințe. Apoi, tema iubi
rii salvatoare (care este, 
poate, in acest spectacol 
împinsă cu mult mai în fată 
decît în carte) și tema co
municării interumane pe te
meiul unei morale generoa
se, care face ca flacăra bine
lui, frumosului și adevărului, 
a înaltei responsabilități și 
dăruirii artistice să fie pre
luată și dusă mai departe. Se 
cuvine apreciată prevalenta 
acestui sens optimist, con
structiv în versiunea româ
nească și în spectacolul de la 
Teatrul Mic cu „Maestrul și 
Margareta". Se cuvine apreci
at faptul că dramatizarea a- 
cestui roman fantastic, bogat 
imaginativ. urmărește un 
apel la realism și rațiune, 
afirmarea normelor morale 
ce au în centru cinstea, 
dreptatea, prețuirea omului 
și a creației umane, faptul 
că parabola cărții, așa cum 
se descifrează ea din spec
tacol. pledează pentru capa
citatea oamenilor de a de
păși momentele de criză șl 
de a regenera, pe baze noi, 
organismul social.

După ce încă din foaier 
spectatorul este Introdus în- 
tr-o atmosferă specifică și 
totodată de sărbătoare artis
tică. după un prolog de „cap
tare" a atenției care punc
tează întîmplările. peripețiile 
și aventurile spirituale ce vor 
urma, spectacolul realizat în 
regia pătălinei Buzoianu își 
taie un drum curajos și bine 
articulat. Sînt urmărite cu 
inteligență și cu rigoare cele 
două planuri temporale și 
geografice (anii 1930 la 
Moscova șl anii 30 în Yeru- 

- atunci în analele mișcării noastre • 
muncitorești.

Vestea despre represiune a declan
șat un uriaș val de indignare și pro
test în întreaga țară. Printr-o moți
une, Secțiunea din București a Parti
dului Socialist transmitea celor ares
tați „salutul său tovărășesc, precum 
și asigurarea că roadele muncii lor 
nu vor fi pierdute. Conștiința de cla
să pe care au sădit-o în sufletul ma
selor prin activitatea din trecut și 
pilda de azi e cea mai sigură cheză
șie că lupta începută de ei nu se va 
sfîrși decit odată cu victoria deplină 
a proletariatului". Semnificația com
bativității revoluționare și a solida
rității muncitorești nu putea scăpa 
cugetelor luminate. Nicolae îorga.

13 DECEMBRIE 1918
evoclnd evenimentele de la 13 de
cembrie 1918, la un an de la produ
cerea lor,- scria : „Iubim această 
muncitorime... O iubim pentru ce e 
azi ; o iubim pentru făgăduiala ei de 
viitor ; o- iubim pentru partea din 
viața acestui popor care trăiește in 
ea“.

Și muncitorimea română și-a ținut 
marea ei făgădulală, s-a afirmat 
drept clasa cea mai Înaintată a socie
tății. purtătoare demnă a spiritului 
revoluționar, a idealurilor de drep
tate și echitate socială, a idealurilor 
socialiste.

Clasa noastră muncitoare, sub con
ducerea partidului său comunist, a 
dat nenumărate alte mărturii ale uria
șei sale capacități de mobilizare și 
acțiune, ale atașamentului nezdrunci
nat fată de marile imperative ale 
dezvoltării patriei. In condițiile în 
care ea a devenit, după marele act 
istoric al eliberării, împreună cu în
tregul popor, deținătoarea întregii 
puteri politice și economice, pa
triotismul. spiritul ei revoluționar 
se exprimă înainte de toate pe 
frontul construcției socialiste, mun
ca ei plină de abnegație pen
tru realizarea sarcinilor de . plan con
stituind temelia dezvoltării economi
ce. a creșterii bunăstării întregului 
popor. Un cadru nou. profund demo
cratic, făurit și perfecționat mai ales 
în ultimul deceniu șl jumătate ca ur

shalaym) și cele trei linii ale 
acțiunii : oglinzile paralele 
ale biografiei Maestrului (in
clusiv avatarurile operei) și 
biografiei lui Ha Nozri, la 
care se adaugă actele de 
justiție — farsa satirică 
de actualitate declanșată 
prin apariția magicianului 
Woland. Desigur că. uneori, 
se simte nevoia unei mai 
clare departajări de planuri. 
Desigur că. alteori, se simte 
necesitatea unei mai subtile 
comunicări intre ele. Desi
gur, în partea a doua a 
spectacolului, „caruselul Im
postorilor" pare o alăturare 
de scheciuri și se „invirteș-

trului, a puterii artistului de 
a exprima prin sine și prin 
elementele ce definesc crea
ția scenică : vizibilul și in
vizibilul. obiectivul și subiec
tivul, realul și imaginarul.

La nașterea acestor ima
gini își aduc contribuția, de
sigur, actorii îndrumați in 
sensul unui joc total, ce an
trenează deopotrivă inteli
gența lecturii, arta relevării 
sensurilor, a rostirii și trans
miterii peste rampă a repli
cii, cu o intensitate ce atinge 
incandescenta, sugerarea, 
dincolo de psihologii, ale 
unor stări, deopotrivă cu 
''ajutorul mimicii, gestului.

Componentelor (sursă da 
mereu și mereu noi perspec
tive, de noi spații de joc și 
de mister).

Spectacolul este viu, dina
mic, dens, epic, cu puter
nice momente lirice, pro
nunțat satiric, pe alocuri 
direct pamfletar — realizat cu 
mijloace caracteristice tea
trului politic. Fastuoasa țe
sătură scenică a montării 
de la Teatrul Mic e domi
nată de actori care o pre
schimbă în aureola proprlu- 

. lui lor talent. Si aceasta fie 
că (în cheie de farsă grotescă 
și tragică) refac pătimirile 
Maestrului și ale lui Ha

UN EVENIMENT TEATRAL

„MAESTRUL ȘI MARGARETA" 
de Mihail BULGAKOV

LA TEATRUL MIC
te" cam precipitat. Dar — 
mai trebuie să amintim ? — 
o dramatizare rămine doar 
o secțiune, o poartă spre un 
univers romanesc : cartea 
însăși, genială, are părți mai 
puțin realizate.

Cu acest spectacol ne a- 
flăm, evident, în fața unui 
veritabil eveniment teatral 
ce se adaugă cu strălucire 
celorlalte care au făcut din 
Teatrul Mic un prestigios lă
caș de cultură, cu o linie 
proprie, distinctă, originală 
în peisajul vieții noastre 
teatrale. Spectacolul pro
bează vocația deosebită a re
gizoarei de a converti textul 
în imagine și de a crea, mai 
întotdeauna, cu o rară fante
zie și capacitate de invenție 
și mereu sub semnul unei 
semnificații bine precizate, 
imagini scenice bogate, com
plexe, întotdeauna extraor
dinare. Chiar si atunci cind 
unele sînt livrești (prin ci
tatul evident sau trimiterea 
frecventă la mituri ori la 
picturi celebre — aici la su
prarealiști. la Magritte și 
Giorgio de Chirico, de pildă), 
iar altele supraîncărcate, care 
te trimit, uneori, cu gin- 
dul la caracteristicile „tea
trului de mijloace" — 
dincolo de dorința de a 
semnifica apărînd o volup
tate în sine a experimentării 
resurselor șl limitelor tea-

lnflexiunilor vocale și alter
nării registrelor vocale, con
trastului dintre vorbă, șoap
tă și cuvînt cîntat, cu ajuto
rul mișcării si plasticii cor
porale. O contribuție sub
stanțială o au însă și expre
sivitatea și funcționalitatea 
decorurilor, costumelor, lu
minilor. muzicii. Pentru a 
realiza toate acestea, regi
zoarea își alege și aliază co
laboratori de înaltă tinută, 
antrenîndu-i în crearea unor 
imagini desigur complexe, 
dar de un sincretism profund 
teatral (adică subordonat, 
axat pe conflictul dramatic, 
pe ideile proeminente ale 
fiecărei secvențe, pe mesa
jul spectacolului). în „Ma
estrul și Margareta" s-a re
curs la Miriam Răducanu 
pentru conturarea cit mai 
savantă șl dinamică a miș
cării scenice, la un specialist 
— pentru scenele de magie. 
Muzica rafinată și pregătirea 
muzicală, remarcabilă, apar
țin lui Mircea Florian. Cos
tumele inventive și pline de 
haz Lianei Manțoc. Func
țională, bogată și subtilă în 
idei, atestînd inteligența și 
cultura, scenografia lui An
drei Both dă senzația că 
scena de la Teatrul Mic este 
de trei ori mai mare — dis
pozitiv generos in deschideri, 
și în adincime și in înălțime, 
de o mobilitate neașteptată a

Nozrî (Ștefan Iordache), fie 
pasiunea incandescentă și 
generoasă, pe alocuri amu
zantă, pe alocuri sublimă, a 
Margaretei (Valeria Seciu), 
fie gesturile și mentalitatea 
lui Pilat (Octavian Cotescu), 
fie întîmplările prin care 
trece Bezdomnîi (Gheorghe 
Visu), fie actele lui Woland 
(Dan Condurache).

Schimbind uluitor cele mai 
diferite dispoziții, atitudini, 
stări, registre afective, regis
tre vocale, alternind poza cu 
autenticitatea, ironia cu pa
tosul, parodia cu trăirea in
tensă, Valeria Seciu cre
ează cu strălucire, cu acea 
forță hipnotică, magică, ce îi 
e caracteristică, chipurile 
„femeii-zină. forță a naturii, 
vrăjitoare, principiul teluric 
primordial, iubire, credință, 
principiu salvator prin pu
terea de sacrificiu".

Imbinind cu multă intui
ție aspectul tragic cu cel 
grotesc, Ștefan Iordache în
truchipează patetic simplita
tea, aerul de sfidare și li
niștea filozofică a lui Ha 
Nozri ori apatia, dispoziția 
tristă și febra sublimă a 
Maestrului, sfîșiat intre pro
pria-! fragilitate umană și 
fanatismul crezului său, între 
coșmar și revelație. în cazul 
amîndorura am fi simțit ne
voia cîtorva accente în plus

mare a Inițiativelor și gîndirii clar
văzătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a asigurat condiții priel
nice pentru o autentică și viguroasă 
afirmare a energiilor creatoare ale 
clasei noastre muncitoare.

Relevînd procesul dezvoltării și 
afirmării tot mai puternice a clasei 
muncitoare, documentele Congresului 
al XII-lea al partidului au subliniat 
că în calitatea el de clasă fundamen
tală a societății noastre, de proprie
tară și principală producătoare a bu
nurilor materiale, de forță socială 
conducătoare, muncitorimea evoluea
ză în condițiile societății socialiste 
multilateral dezvoltate atit în direc
ția creșterii în ritm înalt a ponderii 
sale în totalul populației, cit și a 
schimbărilor calitative ce intervin In 
sînul ei. ca urmare a creșterii pregă
tirii sale politice și profesionale. 
Exercitindu-si cu maturitate politică^ 
cu înaltă responsabilitate rolul con
ducător care îi revine în orînduirea 
noastră, clasa muncitoare participă 
direct la conducerea statului, la gos
podărirea avuției sociale, asigurată 
prin crearea sistemului democratic de 
conducere a societății. Caracteristic 
pentru dezvoltarea societății noastre 
este faptul că întărirea rolului con
ducător al clasei muncitoare se îm
pletește strîns, într-un proces dialec
tic. cu creșterea răspunderii tuturor 
celorlalte clase și categorii sociale, cu 
antrenarea lor permanentă la condu
cerea societății, cu participarea acti
vă. conștientă, entuziastă Ia făurirea 
unei societăți noi. multilateral dez
voltate. la înaintarea continuă a 
României pe calea progresului și ci
vilizației socialiste. îndeplinirea de 
către aproape toate județele a 
prevederilor planului cincinal la 
producția globală industrială aduce 
o nouă șl grăitoare dovadă a de
votamentului nedezmințit al clasei 
muncitoare fată de cauza socialismu
lui. a înfloririi patriei. Șl, in același 
timp, stă mărturie că muncitorimea 
noastră este continuatoarea unor stră
lucite tradiții, a gîndului înalt și fap
tei eroice a înaintașilor, printre care 
la loc de seamă se așază și acei ves
titori ai vremurilor noi de la 13 de
cembrie 1918, vremuri trăite acum 
plenar de clasa muncitoare, de întreg 
poporul în acest nou ttmp de avînt 
creator, de fapte de muncă ale po
porului pentru popor.

Petre DACHE

„Festivalul 
turistic 

de iarnă"
în cadrul unui ciclu de mani

festări prilejuite de deschiderea 
sezonului „vacanțelor albe", la 
Predeal are loc in aceste zile 
prima ediție a „Festivalului tu
ristic de iarnă". In organizarea 
Oficiului județean de turism 
Brașov. De la directorul Oficiu
lui de turism Predeal, V. Dobre, 
aflăm că programul cuprinde. 
Intre altele, proiecții de filme 
turistice, demonstrații și între
ceri sportive pe pîrtia de schi de 
pe Clăbucet, programe muzical- 
distractive cu actori și soliști 
cunoscuți etc. MIine — ultima zl 
a festivalului — vor avea loc 
concursuri de schi la „Clăbucet- 
sosire" ; programul va fi comple
tat de o paradă a portului și 
dansului popular și de un con
cert de fanfară. (I. Dumitriu).

tv

Cu trei secole în urmă, în clădirile 
vechii mînăstiri Sf. Sava din centrul 
Bucureștilor vremii, domnitorul Șer- 
ban Cantacuzino fonda — la Inițiativa 
fratelui său. stolnicul cărturar Con
stantin Cantacuzino — un lăcaș da 
învățătură. Deschis atit fiilor țării, 
cit și celor dornici de lumina cărții 
din Peninsula Balcanică (aromâni, 
greci, bulgari, sîrbi), tinerilor ruși 
trimiși la învățătură de țarul Petru 
I, care-și perfecționau apoi cunoștin
țele în universitățile din Italia. Fran
ța, Germania. Fie că s-a numit 
Academie, Colegiu, Liceu, școala 
avea să fie un adevărat for de lu
mină și cultură progresistă. înflăcă- 
rînd generațiile de elevi cu inalte 
sentimente patriotice, denuntînd asu
prirea socială și națională, militînd 
pentru un învăță- 
mînt și o cultură 
in limba maternă.

Documentele de 
epocă menționea
ză că „ucenicii" 
școlii copiau și 
făceau rezumate 
din Istoria Țării 
Românești a stol
nicului Constantin 
Cantacuzino și 
din Letopisețele 
muntene scrise în limba vorbită, 
precum și din cronicile moldove
nești ale lui Grigore Ureche, 
Miron și Nicolae Costin. Răspun- 
zind unui înalt deziderat al timpu
lui, aspirațiilor naționale de la 
Începutul veacului trecut, Gheorghe- 
Lazăr punea. în 1818, bazele învăță- 
mîntulul superior în limba, română și 
îl orienta spre pregătirea practică, 
elevii săi Invățind să măsoare tere
nuri, să facă hărți topografice, să 
stăpinească științele matematice și 
geodezia. Biblioteca, muzeul de is
torie naturală, teatrul școlar, socie
tatea literară, societatea filarmonică, 
tipografia au făcut din acest lăcaș do 
învățătură un adevărat nucleu de 
cultură și spiritualitate națională. 
Instituția a fost insuflețită de înalta 
conștiință patriotică a unor căr
turari de seamă, pedagogi și edu
catori luminați — între care Eufrosin 
Poteca, Petrache Poenaru, I. H. Ră- 
dulescu, D. Bolintineanu, E. Aricescu 
— care vedeau cu bucurie „ce putere 
șl ce vrere au fiii românilor la în
vățătură". Dar ea a fost ilustrată șl 
de o pleiadă de străliiciți elevi, prin
tre aceștia: Nicolae Bălcescu, Grigore 
Alexandrescu, Cristian Tell, Ion 
Ghica, C. A. Rosetti, D. Bolintinea
nu, care, la rindul lor, au transpus 
învățăturile generoase ale școlii în 
faptă, mergind cu hotărire pe calea 
revoluționară a luptei pentru Înfăp
tuirea năzuințelor de libertate națio
nală și socială ale poporului nostru. 
De-a lungul luminoasei sale existen
țe, școala de la Sf. Sava a inclus 
toate gradele de invățămint. Aici a 
fost punctul de plecare al învățămîn- 
tului universitar bucureștean, în anul 
1864 mulți dintre profesorii săi tre- 
cînd să predea la Universitatea nou 
creată : August Treboniu Laurian, 
V. A. Urechia, Alex. Orăscu. Gh. 
Costaforu, C. Buzoianu.

Liceul 
„Nicolae Bălcescu**  

la 300 de ani 
de existență

9,ÎS Curs de limba spaniolă
9.35 Curs de limba franceză
9,55 Telecinemateca (reluare)

11,05 Un fapt văzut de aproape
11.25 Orizonturile adolescenței
12,00 Filarmonica „Moldova- din Iași. 

Concertul orchestrei simfonice pri
lejuit de aniversarea a 75 de ani 
de activitate

11,00 Mozaic cultural-artlstic-sportlv 
« Telerecltal Radu Chlșu — obol 
și Carmen Lupan — harpă • în
toarcere In timp : actrița Ingrid 
Bergman (I) • O familie pentru o 
colecție : soții Maria și Nicolae 
Zahacinschl (ceramică romanească 
contemporana) • La porțile orașu
lui, Din ciclul de reportaje „Noi, 
oamenii* realizat In Peru de An
drei Zincă (HI) • Trei melodii... 
o Interpretă — Maria Nagy ■ Gala 
desenului animat, rubrică de Vio
rica Bucur • O Ilustrată de la Rlo 
de Janeiro : carnavalul Carioca
• Sport

18.35 Săptămlna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 împliniri șl perspective de la un 

cincinal la altul. O nouă zonă in
dustrială la Arad

19,40 Teleenclclopedla
80.25 Film serial: „Neguțătorii de visuri' 

— episodul 3
21,10 Varietăți la BrașoV ,
22,15 Telejurnal • Sport
22,30 Nocturnă TV
23,00 închiderea programului

puse pe dimensiunea gravă, 
dramatică și a citorva accen
te ludice și parodice în mi
nus, mai ales spre final, așa 
îneît mesajul spectacolului 
să fie și mai puternic incor
porat în zbaterea și atitudi
nea oamenilor, așa incit in 
turnura intimplărilor să apară 
și mai evident rezultatul vo
cației lor faustice și al spiri
tului lor de dăruire. O com
poziție minuțioasă, precisă, 
plină de umor și. ironie rea
lizează Dan Condurache in 
Woland, diavolul in multiple 
ipostaze — deformînd rea
lul cu ajutorul puterii sale, 
demistifică anomaliile și ira
ționalul ce se ascund în spa
tele unei aparențe de corec
titudine și normalitate; per
sonajul prin care Bulgakov, 
fructificind motivul „lumii 
pe dos", așază fantasticul în 
slujba purificării realului. 
Interesant realizează și 
Gheorghe Visu pe Bezdom- 
nii, un personaj simplu, naiv. 
Actorul joacă starea de nău
ceală in care se află un spi
rit rațional, teluric, de bună 
credință, ferm în convingeri
le sale, înnebunit de ceea ce 
se lntîmplă, dornic să inter
vină. El marchează bine re
velațiile prin care trece per
sonajul, dialogînd cu Maes
trul, revelații care culmi
nează cu scena finală. Mal 
pregnant In rolul mal gene
ros al Iul Pilat, Octavian 
Cotescu se impune prin dra
matism sobru și prin discre
ta sugestie a unei sfîșieri in
terioare.

Regăsim în roluri episodi
ce sau mute, in scurte apa
riții actori pe care i-am vă
zut altă dată ținînd piept cu 
brio unor partituri dificile. 
Firesc, nicî Mitică Popescu 
(Koroviev), nici Nicolae Di- 
nică (Berlioz), nici Ioana Pa- 
velescu (Hella). nici Papii 
Panduru (Riuhin), nici Con
stantin Dinescu ori Andrei 
Codarcea, Mișu Dinvale și 
alții nu puteau trece neobser
vați. Ei creează — cu o mare 
disponibilitate spre compozi
ții insolite — crochiuri co
mice, pline de nerv și de haz.

în fine, se impune subli
niat faptul că succesul spec
tacolului este deopotrivă ro
dul angajării spirituale cu
rajoase și ferme a unor ta
lente animate de spirit de 
echipă și al unei puteri de a 
munci ieșite din comun. Și 
mai ales al marii credințe a 
artiștilor in ceea ce fac : cre
dința in puterea artei de a 
influenta mersul lumii și 
condiția umană, de a modela 
conștiințele.

Natalia STANCU

Sesiune științifică jubiliară
La Biblioteca centrală universi

tară din Cluj-Napoca s-au desfășu
rat, vineri, lucrările unei sesiuni ști
ințifice jubiliare dedicate Împlinirii 
a 50 de ani de la crearea Institutu
lui de igienă și sănătate publică din 
localitate.

înființat In 1930. institutul clujean, 
împreună £u cele similare din Bucu
rești și Iași, s-a aflat în primele 
rînduri ale medicinii preventive. în 
anii socialismului, șl îndeosebi în 
ultima perioadă, beneficiind de o 
bază materială propice, de cadre 
bine pregătite, instituția sanitară 
clujeană a înregistrat însemnate 
succese pe tărîmul imunologiei, 
a organizat o serie de acțiuni 
yizînd specializarea cadrelor din 
teritoriu în igienă, epidemiolo
gie și Igienă școlară, studii cu 
caracter profilactic asupra facto
rilor de mediu care Influențează să
nătatea populației, și-a adus contri

Pentru buna aprovizionare a populației
(Urmare din pag. I)\

zionării, dar sint perturbări tem
porare.

— Ce perspective există pentru 
aprovizionarea in prima parte a anu
lui viitor 7

— în ceea ce privește semestrul I 
din 1981, comparativ cu aceeași peri
oadă din anul în curs, planul de stat 
cuprinde ritmuri mai mari de desfa
cere. La carne și produse din carne 
creșterea este de 4,1 la sută, la pește 
și produse din pește de 11,6 la sută, 
la zahăr și produse zaharoase — 4 la 
sută, la ouă — 15 la sută, la conserve 
de legume — 15 la sută, la conserve 
de fructe — 12 la sută.

— Care sînt resursele acestor 
creșteri ?

— Potrivit noilor reglementări, pe 
lingă căile mai folosite pină acum 
pentru constituirea fondului de stat, 
consiliilor populare, ca și cooperati
velor de consum le revin sarcini 
deosebite în ce privește realizarea in 
continuare a resurselor de produse 
agroalimentare prevăzute a fi livrate 
la fondul de stat. De mai mult timp 
s-a insistat in documentele de partid 
asupra sarcinii ca în fiecare județ să 
se ia măsuri și să se asigure o bază 
proprie de aprovizionare. Urmează, de 
asemenea, să sporească rolul achizi
țiilor, al contractărilor suplimentare 
de la gospodăriile populației pentru 
completarea resurselor de produse 
agroalimentare. atit pentru consum 
Imediat, cit și In vederea industriali
zării.

Sîntem hotărîți să acționăm. In con
tinuare, cu și mai multă energie pen
tru realizarea unei repartizări cit mal 
raționale șl echitabile a fondului de 
marfă de care dispunem, pe județe, 
pe localități, pe sisteme comerciale, 
prioritate acordîndu-se orașelor și 
centrelor muncitorești.

— într-adevăr, sînt cantități și spo
ruri importante care inspiră încrede
re cetățenilor, le dau certitudinea că 
aprovizionarea populației, pină la 
noua recoltă, este asigurată In con
diții corespunzătoare. întruclt umi 
cetățeni au înțeles greșit actualizarea 
prețurilor de producție și livrare, vă 
rugăm si precizați: prețurile de vîn- 

în anii puterii populare, liceul — 
păstrător și continuator al unor atit 
de strălucite tradiții de școală româ
nească — șl-a Înscris cu legitimă 
mîndrie pe frontispiciu numele unuia 
dintre cel mal reprezentativi fii ai 
poporului nostru, Nicolae Bălcescu, 
și a așezat la fundamentul întregii 
sale activități spiritul revoluționar, 
concepția filozofică științifică despre 
lume și societate, materialismul dia
lectic și Istoric, și-a fixat ca obiec
tive prioritare înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român in do
meniul invățămintului. La fel ca in 
toate instituțiile de invățămint ale 
patriei, corpul profesoral Își con
sacră întreaga capacitate intelec
tuală transpunerii in viață a înaltu
lui comandament social : pregătirea 

elevilor pentru 
muncă și viață, 

- formarea profe
sională și etică a 
tinerilor construc
tori ai socialis
mului și comunis
mului, educarea 
revoluționară a ti
neretului patriei.

In lumina sar
cinilor trasate de 
Congresul al XII- 

lea al partidului, a importante
lor indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu școlii de toate 
gradele, in Liceul „N. Bălcescu" 
se desfășoară un Invățămint mo
dern, strlns ancorat in cerințele 
economico-sociale ale construcției so
cialiste. Există o bogată bază mate
rială — concretizată in laboratoare 
de electronică, electrotehnică, mecani
că, în cabinete de matematică, fizică, 
chimie, biologie, ștlinție sociale, desen 
— care-i ajută pe elevi să-și însușeas
că temeinic disciplinele fundamentale, 
în timpul practicii in producție, ele
vii au posibilitatea să deprindă o 
meserie utilă executînd piese și re
pere din planurile de producție ale 
întreprinderilor economice cu care 
liceul colaborează strîns — „Electro
tehnica", „Semănătoarea", F.E.A. — 
ca și pentru sporirea zestrei didactice 
a școlii, planul de producție depășind 
anual 1800 000 lei. Rezultatele obți
nute in pregătirea științifică și edu
carea polltico-cetățenească a elevilor 
sînt materializate in creșterea răs
punderii acestora pentru propria pre
gătire, In atitudinea Înaintată față de 
muncă, față de învățătură. în entu
ziasta participare la acțiunile de in
teres social și cultural. An de an, 
promoțiile de absolvenți se Încadrea
ză cu succes în activitatea produc
tivă, aproape toți cei care se pre
zintă la concursurile de admitere în 
învâțămîntul superior reușesc, mulți 
situindu-se pe locuri fruntașe.

Prin întreaga activitate de instruc
ție și educație se sădesc în sufletul 
și conștiința elevilor sentimentele 
dragostei nețărmurite față de patrie, 
de partid și popor, hotărîrea de a 
contribui la dezvoltarea economică, 
socială șl culturală a țării, de a apăra 
cu fermitate cuceririle revoluționare 
ale poporului nostru, independența și 
suveranitatea României socialiste.

Prof. Ion GIURGIU 
directorul Liceului 
de matemotică-fizlcă „Nicolae 
Bălcescu* * din București

buția la sistematizarea pe baze 
științifice a orașelor din Valea Jiului, 
continuind apoi cu Hunedoara. Tur
da, Baia Mare, Copșa Mică și Zlatna.

Lucrările specialiștilor de aici au 
fost solicitate de către cercetători 
din 42 de țări și citate in monografii 
de circulație internațională. Rezulta
tele cercetărilor — multe efectuate tn 
strînsâ colaborare cu specialiști din 
Invățămintul superior medical clujean 
— sint aplicate azi ca instrumente 
profilactice de către unitățile san' 
tare din 10 județe din Transilvania 
sau generalizate prin instrucțiuni ale 
Ministerului Sănătății sau prin stan
darde de stat. Astfel, colectivul oa
menilor în alb de aici își aduce o 
contribuție din ce în ce mal însem
nată la materializarea exemplară a 
politicii sanitare a partidului sl sta
tului nostru.

(Agerpres)

zare, la mărfurile alimentare, vor su
feri vreo schimbare 7

— Textul comunicatului ședinței 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 3 decembrie a.c. este 
foarte limpede. E vorba numai de 
preturile ce se folosesc între produc
ție și livrare, deci intre unități so
cialiste și nu In relația cu cetățenii. 
Așa cum s-a mai arătat, zilele aces
tea, In presă, este vorba doar de 
calcule economice, nu de preturile de 
vinzare a mărfurilor către populație. 
Este vorba de o măsură menită să 
stimuleze dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a întregii economii, să spo
rească achizițiile de la producători, să 
facă rentabilă producția bunurilor 
agroalimentare și nealimentare. să 
dea un impuls creșterii animalelor, 
culturii legumelor și plantelor tehni
ce, atit in unitățile socialiste, cit șl In 
gospodăriile populației. Precizăm, 
Încă o dată, că actualele preturi se 
mențin neschimbate, pentru anul 
1981, influența majorării preturilor 
de producție si de livrare la produ
sele industriale și agricole asupra 
unor bunuri de consum fiind su
portată din bugetul statului. Nu exis
tă deci nici un motiv pentru cumpă
rături excesive. Excluztnd din discuție 
elementele speculante, dacă interpre
tarea că se vor schimba preturile 
constituie motivul pentru care unii 
cetățeni stochează mărfuri alimentare 
— unele din ele perisabile, dacă nu 
sînt păstrate în anumite condiții, de 
care numai depozitele specializate 
dispun — atunci motivul este absolut 
neîntemeiat.

— Ce alte măsuri au fost luate de 
conducerea Ministerului Comerțului 
Interior 7

— Urmărim cu atenție o funcțio
nare exemplară a rețelei comerciale 
in toate verigile ei. întărirea corecti
tudinii și atitudinii civilizate a per
sonalului aflat In contact cu cetățe
nii. lichidarea oricăror manifestări d< 
favoritism, de distribuire haotică sai 
preferențială a mărfurilor, respec 
tarea legii, ridicarea activității cc 
merciale la nivelul eforturilor soci» 
tătii și cerințelor puse tn fata noa 
tră de conducerea de partid si < 
stat.
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Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos

VIENTIANE
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

in numele Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm cele mai 
calde și tovărășești felicitări.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre partidele, guvernele șl țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul poporului român 
și poporului laoțian, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii 
Internationale.

Vă adresăm, cu acest prilej, cele mai bune urări de sănătate și de 
succese tot mai mari In activitatea consacrată edificării noii orînduiri în patria 
dumneavoastră, prosperității poporului laoțian prieten.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
IL|E VERDEȚ

Prim-ministru al Guvernului » 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelentei Voastre In modul cel mai sincer pentru 
amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Finlanda.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelentei Voastre cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, precum și pentru prosperitatea 
poporului României.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Plenara Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie

’n Capitală a avut loc, vineri, ple- 
a Consiliului Național al Societa
te Cruce Roșie din Republica So- 
stă România. Au participat 

. a îbrii Consiliului National al So
cietății de Cruce Roșie, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, precum și acti
viști obștești ai organizației.

In incbeierea lucrărilor a luat cu- 
vtntul tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut raportul de ac
tivitate al Consiliului Național pe 
anul 1980, planul de muncă al Birou
lui executiv pe primul semestru al 
anului 1981 și planul de relații ex
terne pe anul 1981. De asemenea, în 
cadrul plenarei au fost luate în 
dezbatere planul de venituri și chel
tuieli tn anul viitor și realizarea pre
liminată a veniturilor și cheltuielilor 
pe anul în curs.

într-o atmosferă Însuflețită, parti- 
clpanțli au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicoîae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune : 
Plenara exprimă cele mai alese și 
calde sentimente de dragoste, stimă 
și adincă recunoștință ale celor peste 
6,5 milioane de membri ai organizației 
noastre față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului nostru, 
eminentă personalitate politică a lu
mii contemporane, pentru grija ce o 
manifestați ,față <Je dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei noastre, pen
tru asigurarea unor condiții tot mai 
bune pentrtl toți oamenii muncii.

INTILNIRE DE LUCRU PRIETENEASCĂ ROMÂNO UNGARÂ
Vineri, 12 decembrie a.c., tova

rășul Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a avut o întilnire 
de lucru, prietenească, cu tovarășul 
Andras Gyenes, secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, în municipiul 
Oradea.

Tovarășul Gyenes Andras a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
C rdial salut și cele mai bune urări 
tun partea tovarășului Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al Comitetului Centrai 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ui gar.

dulțumlnd, tovarășul Virgil Cazacu 
■ rugat să se transmită din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut și cele mal bune 
urări tovarășului Jănos Kâdâr.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
Bchimb de informații privind preo
cupările actuale ale Partidului Co
munist Român și Partidului Muncito
resc Socialist Ungar in domeniul

ȘTIRI SPORTIVE
• Clubul „Steaua" și-a desemnat 

eei mai buni zece sportivi pe anul 
1980. Pe primul loc a fost clasat Cor- 
peliu Ion, campion olimpic in proba 
de pistol viteză la Jocurile de la Mos
cova urmat de Toma Simionov — 
canoe, Constantin Alexandru — lupte 
greco-romane, Nicușor Eșeanu — ca
iac, Ion Bîrlădeanu — caiac. Angelica 
Aposteanu și Marlena Zagoni — ca
notaj academic. Radu Voina — hand
bal, Dumitru Velicu — călărie. Nicu 
Pop — volei și Ion Popa — scrimă.
• La Riga, în meci tur pentru gru

pa A a sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
feminin, echipa T.T.T. Riga a intrecut 
cu scorul de 68—33 (34—15) formația 
Politehnica C.S.Ș. 2 București. Coșge- 
tera formației române a fost Conștan- 
ța Fotescu, autoarea a 12 puncte. 
Partida retur se va disputa la 22 ia
nuarie, la București.

In celălalt joc al grupei, echipa ita
liană S.A. Torino a învins în depla
sare, cu soorul de 75—72 (37—47), for
mația S.B.E. Budapesta.

• Noua ediție a „Cupei Mondiale" 
la schi-fond va deputa astăzi in sta

Vă asigurăm, totodată, mult stima
te tovarășe secretar general, că, în
făptuind neabătut prețioasele dum
neavoastră indicații, Societatea de 
Cruce Roșie va milita cu consecvență 
în cadrul mișcării mondiale de Cruce 
Roșie în spiritul principiilor politicii 
externe a Republicii Socialiste Româ
nia, pentru pace, prietenie și înțele
gere între popoare.

Exprimăm și cu acest prilej — sub
liniază telegrama — în numele în
tregii organizații, admirația si aleasa 
prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, remarcabil om politic, sa
vant de renume internațional, care 
acționează neobosit pentru promo
varea tn viața socială a înaltelor va
lori ale umanismului socialist, a grijii 
fată de om.

Analizînd într-un spirit critic și 
autocritic realizarea obiectivelor pe 
anul 1980 și sarcinile ce ne revin in 
anul 1981 din hotărîrile Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român și din indicațiile cuprinse în 
Mesajul adresat de dumneavoastră 
Congresului Societății de Cruce Ro
șie, plenara exprimă hotărirea fermă 
a Consiliului Național de a desfășura. 
In continuare. Împreună cu unitățile 
sanitare, cu celelalte organizații de 
masă și obștești, o șl mai susținută 
activitate de educație igienico-sani- 
tară,. de prevenire a Îmbolnăvirilor, 
de instruire și educare a populației 
In problemele de acordare a primului 
ajutor, aducîndu-și astfel o contribu
ție sporită la întărirea stării de să
nătate, a vigorii și capacității , de 
muncă a tuturor cetățenilor patriei.

(Agerpres)

construcției socialiste, s-a trecut in 
revistă evoluția pozitivă a relațiilor 
bilaterale româno-ungare și s-a ex
primat dorința și hotărirea recipro
că de a se acționa continuu pentru 
dezvoltarea lor multilaterală în spiri
tul stimei și respectului reciproc, al 
convorbirilor și înțelegerilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al P.C.R., șl tovarășul Jănos 
Kâdâr, prim-secretar al Comitetului 
Central al P.M.S.U.. In interesul po
porului român și poporului ungar, al 
cauzei socialismului, păcii, securității 
șl independentei, al cooperării și co
laborării internaționale. Au fost abor
date și unele aspecte ale situației 
Internaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au participat: D. Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Victor Boloian, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta, precum și Varga Istvan, ad
junct de sef de secție la C.C. al 
P M.S.U., st Rajnai Sandor, ambasa
dorul R. P. Ungare la București.

țiunea elvețiană Davos, unde se vor 
desfășura două probe : 15 km bărbați 
șl 5 km femei. In continuare, progra
mul competiției prevede numeroase 
concursuri, printre care cele de la 
Ramsau (Austria) — la 20 decembrie, 
Velingrad (Bulgaria) — la 17 ianuarie, 
Kavgolovo (U.R.S.S.) — la 21 februa
rie, Lahti (Finlanda) — la 5 martie, 
Falun (Suedia) — la 8 martie, ulti
mul urmînd să se desfășoare la 21 
martie la Whitehorse (Canada).

O Proba feminină de coborîre des
fășurată pe pîrtia de la Piancavallo 
(Italia), In cadrul „Cupei Mondiale" 
la schi, a revenit sportivei elvețiene 
Marie-Therese Nadlg, cronometrată 
cu timpul de 1*41**38/100.  Pe locurile 
următoare s-au clasat Torill Fjeldstad 
(Norvegia) — 1’41 ”64/100 și Doris de 
Agostini (Elveția) — l’41”83/100.

• „HOMO URBA- 
NIS". în timp ce, la Începutul 
secolului, populația citadină a 
globului nu reprezenta decît 1 
la sută, proporția a sporit la 14
la sută In 1920 și 40 la sută In 
prezent. Numărul marilor aglo
merări urbane a crescut verti
ginos. Astfel, dacă în 1950, me
tropolele cu mai mult de 5 mi
lioane de locuitori erau tn nu
măr de 5 șl însumau 47 milioa
ne de persoane, în 1980 numărul 
lor a ajuns la 26, cu o populație 
cumulată de 252 milioane. Iar 
dacă această tendință va conti
nua, in anul 2000 vor exista 60 
de astfel de orașe, potrivit esti
mărilor făcute de demografii 
O.N.U., care consideră că plnă 
la sfirșitul secolului aproape ju
mătate din populația mondială.

Pîrtia a măsurat 2 604 m, cu o dife
rență de nivel de 565 m.
• în cadrul turneului international 

de tenis de la Montreal. John 
McEnroe a dispus cu 6—3, 6—2 de 
Vjjay Amritraj (India), iar Wojtek 
Fibak (Polonia) 1-a Intrecut cu 6—4, 
7—6 pe Ilia Năstase (România).

Plenara Consiliului Național 
al Agriculturii

Vineri au avut loc. in Capitală, 
lucrările plenarei Consiliului Natio
nal al Agriculturii.

Pe baza indicațiilor si sarcinilor 
prioritare trasate agriculturii de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, la recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. șl a 
obiectivelor cu caracter permanent și 
de perspectivă ale acestui sector 
deosebit de important al economiei 
noastre naționale, pe ordinea de zi a 
plenarei au fost Înscrise următoarele 
probleme: Raport cu privire la 
realizarea planului pe anul 1980 In 
agricultură, măsurile tehnico-organl- 
zatorice și economico-financiare pen
tru îndeplinirea planului de stat pe 
anul 1981 și sarcinile de bază pentru 
agricultură în perioada 1981—1985 ; 
Propuneri pentru perfectionarea acti
vității de planificare a producției 
agricole și întărirea disciplinei și 
răspunderii In planificarea și urmă
rirea realizării producției agricole : 
Proiect de decret privind aprobarea 
normelor pentru executarea lucrări
lor agricole de bază la culturile de 
cereale si plante tehnice ; Proiect de 
decret privind organizarea prestări
lor de servicii pentru industriali
zarea unor produse ale producători
lor agricoli; Orientările de bază pri
vind organizarea de mici capacități 
ale industriei prelucrătoare de pro
duse agricole in cadrul Consiliilor 
unice agroindustriale de stat si coo
peratiste ; Informare cu privire la 
majorarea preturilor de producție si 
contractare la produsele vegetale si 
animale și reducerea costurilor în 
agricultură ; Examinarea și adop
tarea proiectului tezelor Congresului 
al II-lea al Consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi ; Propuneri cu pri
vire la convocarea, organizarea si 
desfășurarea Congresului al II-lea al 
Consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii ță- 
rănimi.

La lucrările plenarei, prezidată de 
tovarășul Die Verdeț, prim-ministru 
al guvernului, președintele Consi
liului Național al Agriculturii, au 
luat cuvîntul cadre de conducere din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, secretari ai comitetelor 
județene de partid cu probleme de 
agricultură, directori al direcțiilor 
agricole județene, conducători de 
unități agricole, ingineri și specia
liști, lucrători din diferite domenii 
de activitate ale agriculturii. Vorbi
torii au analizat cu răspundere și 
exigență comunistă, In spirit critic 
și autocritic, modul in care s-au 
realizat obiectivele agriculturii din 
planul național unic pe anul 1980. 
Referindu-se la sarcinile pe anul 
viitor, participant!! au subliniat că 
ele sînt pe deplin realizabile și s-au 
angajat să acționeze cu maximă 
răspundere pentru a transforma 
anul agricol 1981 lntr-o etapă de 
amplă mobilizare a forțelor umane 
și materiale în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor importante 
ce le stau în față.

Pe baza concluziilor desprinse, a 
indicatorilor de plan pe anul 1981 și 
a principalelor obiective ce revin 
agriculturii în întreg cincinalul vii
tor, au fost stabilite măsuri menite 
sâ asigure înfăptuirea in bune con
diții a sarcinilor privind creșterea 
producției vegetale, animale și în 
sectorul industriei mici și al prestă
rilor de servicii, sporirea eficientei 
întregii activități.

Plenara a hotărît convocarea. In 
perioada 19—21 februarie 1981, a ce
lui de-al II-lea Congres al Consi
liilor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii țără- 
nimi — for suprem de conducere a 
agriculturii, care, prin caracterul 
său larg reprezentativ, prin posibili
tățile ce le oferă pentru dezbaterea 
problemelor privind dezvoltarea 
agriculturii în cincinalul viitor cu 
toate categoriile de oameni ai mun
cii din această ramură, constituie 
expresia celei mai autentice d< mo- 
cratii. în întîmpinarea congresului, 
cei prezenți s-au angajat, în numele 
milioanelor de țărani muncitori, 
mecanizatori, specialiști, al tuturor 
celor care lucrează în agricultură, 
să-și organizeze temeinic activita
tea, astfel incit să înceapă bine, din 
primele zile, cincinalul viitor.

In încheierea plenarei a luat cuvln- 
tul tovarășul Hie Verdeț.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune ;

„Așa cum ați arătat dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, cu toate condițiile naturale 
mai puțin favorabile din acest cinci
nal. ritmul de creștere a producției 
agricole a fost bun. asigurînd produ
sele agroalimentare necesare popu
lației. Aceasta demonstrează cu pri
sosință superioritatea agriculturii 
noastre socialiste aflate în plin proces 
de modernizare și intensificare, jus
tețea politicii agrare, a întregii po
litici interne și externe a partidului 
și statului nostru, politică ce întru
nește adeziunea deplină a țărănimii, a 
tuturor lucrătorilor de pe ogoare.

Consiliul National al Agriculturii a 
subliniat îșțsă că nivelul producției nu 
este 0e măsura posibilităților, a 
eforturilor mari făcute de stat pen
tru dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale. Ne însușim pe deplin aprecie
rile făcute de dumneavoastră la re
centa ședință de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu privire la lipsurile ce se 
manifestă încă în organizarea si con-

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 12 DECEMBRIE 1980
Extragerea I : 63 6 46 28 34 40 

8 86 54
Extragerea a II-» S 70 56 48 51 

61 78 17 73 68 

ducerea activității din agricultură, la 
marile rezerve de care dispunem in 
vederea creșterii producției. Vă asigu
răm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că, așa cum ne-ati indicat, 
vom face totul pentru înlăturarea 
acestor deficiențe, pentru ca in fie
care unitate agricolă să domnească 
ordine și disciplină tn muncă, să 
crească răspunderea cadrelor, a tutu
ror lucrătorilor fată de realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan. O 
atenție deosebită vom acorda folosi
rii integrale, cu randament maxim, a 
pămîntului și celorlalte mijloace de 
producție, a Întregii baze tehnico- 
materiale și a forței de muncă, bunel 
organizări a producției, aplicării teh
nologiilor de cultivare a plantelor șl 
de creșterea animalelor — condiții 
hotărîtoare pentru a spori producția 
și a ne achita integral de obligațiile 
pe care le avem fată de economia na
țională.

Membrii Consiliului National al 
Agriculturii au primit cu deplină sa
tisfacție și recunoștință hotărirea 
adoptată, din inițiativa dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. privind majorarea 
preturilor de producție și de contrac
tare la principalele produse vegetale 
și animale și îmbunătățirea rezulta
telor economico-financiare, in ve
derea creșterii rentabilității In agri
cultură.

Ne angajăm, tovarășe secretar ge
neral, să ne intensificăm, in conti
nuare, eforturile pentru creșterea 
producției și reduoerea cheltuielilor 
de producție și circulație, contribuind 
astfel la aplicarea consecventă a 
principiilor noului mecanism econo- 
mico-financlar.

Dînd glas sentimentelor de dra
goste și înaltă prețuire pe care vi le 
poartă milioanele de lucrători din 
agricultură — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — par
ticipanții la plenară vă adresează 
cele mai vii mulțumiri pentru aceste 
măsuri, pentru grija deosebită pe care 
o purtat! dezvoltării și modernizării 
agriculturii, ridicării nivelului de 
trai al țărănimii, al Întregului po
por.

Pe baza obiectivelor stabilite agri
culturii de Congresul al XII-lea al 
partidului, a orientărilor și indicații
lor dumneavoastră prețioase, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. plenara a adoptat Tezele 
Consiliului Național al Agriculturii 
pentru Congresul al II-lea al Con
siliilor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al Întregii tără- 
nlmi. Consiliul National al Agricul
turii va asigura dezbaterea amplă a 
tezelor In fiecare unitate agricolă, in 
fiecare comună, cu toti oamenii 
muncii de pe ogoare, urmărind ca 
această acțiune să se transforme 
într-un moment de profundă și exi
gentă analiză a activității și rezul
tatelor de pînă acum, de mobilizare 
a tuturor forțelor de la sate, tn ve
derea înfăptuirii In anii ce vin a 
profundei revoluții agrare cerute de 
Congresul al XII-lea al partidului șl 
creșterii, pe această bază, a contribu
ției agriculturii la progresul multila
teral al națiunii noastre socialiste".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

ÎS și 16 decembrie. In fără : Vremea va 
fi In general umedă, Îndeosebi In nor
dul țării. Cerul va fi temporar noroa. 
Vor cădea precipitații locale sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare In Cri- 
șana, Transilvania, Maramureș, Moldo
va șl ln zonele de munte. In rest, bur
nițe și ploi izolate. VIntul va sufla slab

(Urmare din pag. I)

col, constituie o măsură stimulativă, 
de mare însemnătate pentru spriji
nirea acestuia.

în al doilea rînd. actualizarea pre
țurilor din agricultură este determi
nată de nevoia de a unifica prețurile 
de contractare Pe cele două sectoare 
socialiste ale agriculturii — de stat 
șl cooperatist. La multe produse agri
cole, ln decursul timpului s-a stabilit 
— pentru unul din același produs — 
niveluri diferite de preturi: mai scă
zute pentru I-A.3. și mal ridicate 
pentru C.A.P. și gospodăriile popu
lației. Desigur, aceste diferențe re
flectă anumite condiții concrete exis
tente în perioada stabilirii prețurilor, 
întreprinderile agricole da stat dis
puneau de o Înzestrare tehnică mal 
bună, de îngrășăminte chimice mai 
multe, utilizau prețuri de achizițio
nare mai mici, aveau cadre cu o pre
gătire mai bună — într-un cuvlnt, 
dispuneau de condiții ca să realizeze 
costuri de producție mai mici decit 
cooperativele agricole. în ultimii ani 
însă, a avut loc un proces de apropie
re a condițiilor de producție dintre 
cele două sectoare și s-a făcut și o 
unificare a preturilor de aprovizio
nare. In această situație, diferențierea 
prețurilor era un anacronism : mențl- 
nîndu-se preturi diferite la aceleași 
condiții de producție este normal că și 
eficiența era diferită. La griu, bună
oară, unde diferența de preț la tonă 
era de circa 300 de lei. la o producție 
medie de 4 000 kg la hectar între
prinderile agricole realizau un venit 
cu 1 200 lei mai mic decît cooperati
vele agricole din aceeași zonă.

în al treilea rînd. actualizarea pre
țurilor în agricultură a fost determi
nată de cerința modificării tarifelor 
pentru lucrările S.M.A. Aceste tarife 
au fost stabilite cu multi ani in urmă 
pe niște principii care la timpul lor 
erau juste și care iveau și rolul dea 
face o redistribuire a rentei diferen
țiale între unitățile din zonele de șes 
și colinare. Pentru lucrările executate 
în zonele de cîmpie au fost stabilite 
tarife mari, în timp ce pentru cele 
executate la deal și munte, erau mult 
mai reduse. Drept consecință, S.M.A.

Cronica zilei
Noul ambasador al Regatului Hașe- 

mit al Iordaniei, Hani Tabbara, și 
ambasadorul Republicii Venezuela, 
Olga Lucila Carmona, au depus vineri 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

★
La Universitatea cultural-știlnțifică 

București s-a deschis, vineri, expozi
ția graficianului Sheraf Eldin Abu 
Baker din Republica Democratică Su
dan. Organizată tn cadrul programu
lui de schimburi culturale dintre Ro
mânia și Sudan, expoziția reunește 
50 de lucrări reprezentative pentru 
creația tinărului artist sudanez.

Dezvoltarea relațiilor de colaborare 
și cooperare româno-sudaneze, lărgi
rea și diversificarea schimburilor cul- 
tural-artistice reciproce, contribuția 
acestora la întărirea prieteniei, la mai 
buna cunoaștere și apropiere dintre 
popoarele celor două țări au fost re
levate, la vernisaj. în alocuțiunile 
rostite de criticul Viorel Oprea, di
rectorul Oficiului pentru organizarea 
expozițiilor, și Yugusuk Mori Sokiri, 
consilier cultural al Ambasadei R. D. 
Sudan la București.

Artistul expozant, absolvent al In
stitutului de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu" din București, a mulțumit 
pentru faptul că 1 s-a dat posibilita
tea să prezinte publicului bucureș- 
tean o parte din rezultatele activității 
sale, exprimîndu-și gratitudinea pen
tru minunatele condiții de studiu de 
care a beneficiat in țara noastră în 
timpul pregătirii sale profesionale.

★
în zilele de 11 și 12 decembrie au 

avut loc în Capitală lucrările simpo
zionului științific „Biologie celulară 
și moleculară comparată", organizat 
de Academia Republicii Socialiste 
România în colaborare cu Institutul 
central de biologie.

Lucrările au fost conduse de acad. 
Radu Codreanu. care a rostit și cu- 
vlntul de deschidere.

Au fost prezentate o serie de co
municări consacrate celor mai recen
te cercetări românești în acest dome
niu științific, privind studierea șl 
descifrarea tainelor materiei vii, mai 
buna cunoaștere a proceselor vitale 
fundamentale din lumea animală și 
vegetală, identificarea cromozomilor 
și combaterea virușilor, precum și 
aplicațiile noilor descoperiri în me
dicină, farmaceutică, genetică, agri
cultură etc. Au participat cadre di
dactice, oameni de știintă. specialiști 
din București și Cluj-Napoca.

★
Vineri s-a- deschis la București, 

tn sala din strada Brezoianu nr. 23, 
expoziția „Din creația plastică a ti
pografilor", organizată de Comitetul 
Uniunii sindicatelor din presă, poli
grafie si edituri cu prilejul „Zilei 
tipografilor", Expoziția reunește 
peste 160 lucrări de pictură, gra
fică, metaloplastie și un grupaj 
de fotografii artistice, realizate de 
creatori amatori din tipografiile din 
București, Galati. Oradea, Craiova, 
Baia Mare. Satu Mare și din alte 
centre poligrafice cu tradiție ale 
tării.

Expoziția este la a IV-a ediție șl 
se Înscrie In manifestările prilejuite 
de Festivalul national „Cîntarea 
României".

(Agerpres)

pin*  la- moderai, ou unele Intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 5 și plus 5 grade. Iar cele 
maxime intre zero șl 10 grade, local 
mal ridicate. Dimineața și seara, pe 
alocuri, ceată. In București : Vremea 
va deveni In general umedă. Cerul va 
fi temporar noros, vor cădea precipi
tații slabe sub formă de burniță șl 
ploaie. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
zero și 3 grade, Iar cele maxime Intre 
5 și 8 grade, mal ridicate la începutul 
Intervalului. Ceață slabă dimineața șl 
seara. (Ileana Mihăliă, meteorolog de 
serviciu).

care acționau tn clmplile mănoase tșl 
Incheiau activitatea cu beneficii. In 
timp ce stațiunile din zonele coli
nare lucrau In pierderi, chiar dacă 
desfășurau o activitate mai bună decît 
primele. Pe ansamblul agriculturii, 
însă, aceste tarife nu acopereau chel
tuielile reale făcute de stațiunile de 
mecanizare cu executarea lucrărilor 
mecanice, diferența fiind suportată de 
buget. Aceasta șl datorită creșteri) 
prețurilor la unele produse cu care 
se aprovizionează stațiunile de meca
nizare și, în special, a carburanților 
și lubrifianților. Evident că In con
dițiile aplicării noului mecanism eco

Pentru sporirea producției agricole
nomic, care presupune ca toate unită
țile să-și acopere cheltuielile din 
venituri proprii și să obțină pe deasu
pra un beneficiu corespunzător, aceas
tă situație nu mai putea continua.

Ce implicații vor avea aceste mo
dificări ale prețurilor de contractare 
și de producție la principalele produ
se agricole și ale tarifelor pentru lu
crările S.M.A. asupra activității eco
nomice a unităților agricole ? Așa 
după cum se arată în comunica
tul ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. unitățile 
agricole și producătorii individuali 
vor beneficia de venituri suplimen
tare de peste 5 miliarde Iei anual. 
Din capul locului trebuie spus că 
aceste venituri suplimentare trebuie 
să-și găsească un echivalent In mun
că mai multă și mai bine organi
zată, în ultimă instanță In produse 
agricole mai multe și de mai bună 
calitate. Pentru că oriclt de mari 
ar fi efectele stimulative ale ma
jorării prețurilor și tarifelor, nu
mai prin această ptrghie nu se 
poate acționa cu rezultate bune pen
tru creșterea producției agricole și a 
eficienței acesteia. Mai mult, în con
dițiile unei activități necorespunză
toare, prețul ridicat Înseamnă risl-

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI SANTA LUCIA

Excelenței Sale Domnului BOSWELL WILLIAMS 
Guvernatorul General al Statului Santa Lucia

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 
prilej ca, în numele poporului român șl al meu personal, să vă adresez 
felicitări și urări de progres și prosperitate poporului din Santa Lucia.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Iile Verdeț. prlm-mtnls- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
primului ministru al Statului Santa

Astăzi este Ziua na
țională a Statului Santa 
Lucia, din zona Carai
bilor. Făcind parte 
din grupul așa-numi- 
telor „Insule ale Vîn- 
tului", din arhipelagul 
Antilelor Mici, Santa 
Lucia are a suprafață 
de 616 kmp și o popu
lație de 120 000 de lo
cuitori. Centrul admi
nistrativ și totodată 
principalul port al 
tării este orașul 
Castries, unde locu
iește peste o treime

din populația Întregii 
insule.

Economia țării se 
bazează ln special pe 
produse tropicale — 
cartofi dulci (batate), 
banane, cacao, nuci de 
cocos ș.a. industria 
este foarte slab dez
voltată, fiind repre
zentată de clteva În
treprinderi chimice și 
alimentare.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
sprijin fată de aspi

BRAILA • A început un nou 
ciclu de acțiuni politico-educa
tive și cultural-artistice reunite 
sub genericul „Omagiu muncii și 
creației". Ele se desfășoară la 
nivelul consiliilor unice agroin
dustriale și vizează valorificarea 
Întregului potențial cultural-edu- 
cativ pe parcursul acestei ierni 
9 La liceul „Gheorghe Mun- 
teanu Murgoci" s-a desfășurat 
un schimb de experiență cu 
tema „Perfecționarea procesu
lui de predare-învățare, sarcină 
majoră a școlii", lâ care au par
ticipat directorii tuturor liceelor 
din județ. în cadrul schimbului 
de experiență au fost prezentate 
comunicări și referate, s-a asis
tat la lecții și acțiuni practice în 
ateliere și laboratoare, s-au 
dezbătut probleme referitoare 
la creșterea eficienței actului 
instructiv-educativ. (Corneliu 
Ifrim).

IALOMIȚA • în organizarea 
secției de propagandă' a Comite
tului județean Ialomița al P.C.R., 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Slobozia a avut 
loc simpozionul „România șl 
O.N.U.". Cu prilejul simpozionu
lui a avut loc vernisajul expo
ziției pe tema „O.N.U. și pro
blemele fundamentale ale lumii 
contemporane". (Mihai Vișoiu).

TIMIȘ 9 Municipiul Timișoa
ra a găzduit cea de-a patra edi
ție a festivalului „Foto-Son". 
Au participat realizatori de dia
pozitive sonorizate din Bucu
rești, Brașov, Cluj-Napoca. Lu- 
peni, Tg. Mureș, Orăștie, Sibiu, 
Timișoara și din alte orașe ale 
țării. Marele premiu al festiva
lului a revenit tehnicianului Iu- 
liu Martin, de la întreprinderea 
poligrafică din Timișoara. (Ce
zar Ioana).

MEHEDINȚI 9 Pe scena Ca
sei municipale de cultură din 
Drobeta-Turnu Severin s-a des
fășurat cea de-a 10-a ediție a 
festivalului concurs „CIntec nou 
în Mehedinți", care a reunit 68

pă ; Iar producțiile mid generează, 
pe mal departe, pierderi. Iată de ce 
se cer o răspundere foarte înaltă din 
partea tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, o angajare fermă pentru 
ridicarea pe un plan superior a în
tregii activități din această ramură 
de bază a economiei. Trebuie să fie 
limpede pentru flecare că, cu cit vor 
produce mal mult și mai eficient, cu 
atit vor obține venituri mai mari. în 
acest sens, ln stațiunile de mecani
zare trebuie să se acționeze pentru 
Îmbunătățirea utilizării tractoarelor și 
sistemei de mașini, executarea lucră
rilor agricole în termenul optim șl 

de calitate, urmărind ca formațiile de 
mecanizatori să fie legate in mai 
mare măsură de activitatea și rezul
tatele unităților pe care le deservesc. 
Se apreciază că numai prin creșterea 
gradului de folosire a tractoarelor la 
cel puțin 180 zile pe an și eliminarea 
fenomenelor de risipă de carburanți 
și lubrifiant!, unitățile S.M.A. vor fi 
in măsură să realizeze economii su
plimentare care să anihileze influen
ța sporirii prețurilor la princi
palele produse cu care se aprovizio
nează. în unitățile agricole trebuie să 
crească răspunderea pentru folosirea 
mai bună a pămîntului și, ln special, 
a terenurilor ln care s-au investit 
fonduri uriașe cu amenajarea iriga
țiilor, desecări, apărarea contra inun
dațiilor. Se știe că producția obținută 
pe multe din aceste suprafețe este 
departe de nivelul stabilit prin stu
diile tehnico-economlce aprobate. Or, 
ln aceste condiții efectele sînt mult 
mai dăunătoare, Intruclt nu se reali
zează nici cantitatea minimă de pro
duse pe care le așteaptă economia 
națională, iar producătorii trebuie să 
cheltuiască ln unele cazuri chiar 
mal mult decit veniturile pe 
care le obțin. De asemenea, organele 
de specialitate ale Ministerului Agri

Lucia, Allan Louisy. cu ocazia săr
bătorii naționale a tării sale, prin 
care II adresează felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate si feri
cire. ' 

rațiile de dezvoltare 
liberă, de sine stătă
toare a tuturor state
lor, indiferent de di
mensiuni. potential 
șau situare geografică. 
România socialistă ur
mărește cu simpatie 
și interes eforturile 
tinărului stat pentru 
a pune bazele unei e- 
conomil viabile, pen
tru progres social, 
pentru consolidarea 
independentei națio
nale.

de creatori și interpret! de cln- 
tece populare de viață nouă din 
aproape toate zonele țării O An
samblul „Izvorașul" a prezentat 
în sala Casei municipale de cul
tură spectacolul „Țara mea-1 
mîndră grădină". (Virgiliu Tă- 
taru).

BACAU 9 La Galeriile de 
artă a fost deschisă expoziția a- 
nuală a artiștilor plastici ama
tori. Cele peste 150 de lucrări 
de pictură, gravură și sculptu
ră. realizate de muncitori, ingi
neri, medici, țărani cooperațori, 
gospodine etc., evocă momente 
din trecutul istoric și redau as
pecte de viață nouă. (Gh. Baltă).

DOLJ 9 In sălile cenaclului 
„C. Brâncuși" din Craiova a 
avut loc deschiderea celui de-al 
9-lea Salon de artă plastică, ma
nifestare a artiștilor amatori 
doljeni înscrisă pe agenda Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". Sînt expuse aproape 50 
de lucrări In ulei, tuș. acuarelă, 
piatră, lemn, sticlă colorată etc. 
(N. Petolescu).

CLVJ O La cabinetul jude
țean pentru activitatea ideolo
gică și politico-educatlvă din 
Cluj-Napoca s-a organizat o 
dezbatere ideologică pe tema 
„Umanismul și confruntarea de 
idei". Au luat parte activiști de 
partid, ai organizațiilor de masă 
și obștești, lectori ai comitetului 
județean de partid, cadre didac
tice din Invățămintul superior si 
mediu, studenți. propagandiști. 
(Al. Muresan).'

BISTRIȚA-NASAUD 9 Sala 
de expoziții a municipiului găz
duiește expoziția de pictură a 
elevilor grupului școlar nr. 1 al 
Combinatului industrial pentru 
construcții de mașini 9 Faza 
municipală a celei de-a III-a 
ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României" a reunit la 
Bistrița 23 formații muzical-co- 
regrafice, precum și numeroși 
lnterpreți individuali. (Gh. Cri- 
șan).

culturii, Împreună cu institutele de 
cercetări vor trebui să stabilească un 
program și să treacă efectiv la in
troducerea ln cultură a unor soluri 
și hibrizi de mare randament, la îm
bunătățirea raselor de animale cores
punzător exigențelor actuale, care să 
fie verificate în condițiile pedoclima
tice ale țării noastre. în zootehnie, 
pe lingă măsurile de realizare a efec
tivelor și ameliorare a raselor, tre
buie să se asigure pretutindeni con
diții normale de furajare a anima
lelor.

Noua măsură de-actualizare a pre
țurilor in agricultură nu vizează și nu 
influențează în nici un fel prețurile 
produselor agroalimentare care se 
vind populației prin rețeaua comerțu
lui de stat și cooperației. Așa după 
cum se știe. Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a hotărît ca, 
pentru anul 1981, influența majorării 
prețurilor de contractare și de pro
ducție să fie suportată din bugetul de 
stat, menținîndu-se actualele prețuri 
de desfacere cu amănuntul către 
populație.

întreaga acțiune de majorare a 
prețurilor de contractare șl de pro
ducție la principalele produse agri
cole și modificarea tarifelor pentru 
lucrările S.M.A. are ca scop crearea 
de condiții ca in fiecare unitate 
agricolă să se aplice eu exigență 
principiile noului mecanism economi- 
co-financiar, să se Întărească răspun
derea lucrătorilor din agricultură 
pentru gospodărirea mal bună a pă- 
mtntului. folosirea rațională a mij
loacelor tehnice, executarea unor lu
crări de calitate, pentru mai buna În
grijire a animalelor, pentru reduce
rea cheltuielilor de producție și asi
gurarea unei rentabilități ridicate. 
Prin creșterea producțiilor medii la 
hectar sau pe cap de animal, prin 
mai buna gospodărire a mijloacelor 
materiale și financiare, prin dimi
nuarea cheltuielilor de producție, 
fiecare unitate agricolă va avea posi
bilitatea să-și desfășoare efectiv acti
vitatea pe baza autogestiunil econo
mico-financiare,' să obțină beneficii 
la toate produsele agricole și o efi
ciență economică mereu mai ridicată.

respectiv 3,2 miliarde oameni, 
vor locui în orașe. Aceasta ris
că insă să creeze grave proble
me de alimentație ,și energie și 
de aceea strategii în demografie 
ai O.N.U. recomandă, pentru a 
se evita o asemenea situație, ca 
țările lumii a treia, unde ar 
urma să se concentreze majori
tatea megapolis-urilor de mîine, 
să acorde, dimpotrivă, prioritate 
dezvoltării rurale.

• TELEFON FĂRĂ 
RECEPTOR. Ideal pentru cei 
ce telefonează mult, prin natu
ra muncii lor, un nou aparat te
lefonic conceput în Franța per
mite ca utilizatorul să scrie șl 
să caute hîrtii și date tn timp 
ce vorbește. In acest scop, apa
ratul este tnzestrat cu un am

plificator cu 4 niveluri sonore. 
Pentru a obține o convorbire, e 
suficient să se apese pe o cla
pă șl în momentul in care se 
aprinde un beculeț se poate for
ma numărul, apăsind pe clapele 
respective. Ultimul număr for
mat e sistematic introdus in me
moria aparatului, astfel incit, 
dacă postul chemat este ocupat, 
să poată fi format din nou prin 
apăsarea pe o singură clapă. 
Aparatul permite, de asemenea, 
efectuarea unei convorbiri co
lective la distanță.

• ARGINT RECUPE
RABIL. întrucît încercările de 
realizare pentru filmele foto a 
unei emulsii fără argint, pre- 
zentînd calități comparabile cu 
cele ale filmelor tradiționale, au

dat deocamdată greș, două fir
me occidentale de material foto 
Agfa Gevaert și Ilford au rea
lizat, ln schimb, filme al căror 
argint va putea fi total recupe
rat. Aceste filme, cu ajutorul că
rora se realizează imagini alb- 
negru, fac apel la tehnicii» 
emulsiilor color, conțin aceleași 
substanțe ca și filmele negative 
color șl se tratează tn aceleași 
băi. Prin formarea de coloranți 
în jurul grăunțelor expuse de 
argint, acesta este eliminat in 
baie, puțind fi ușor recuperat, 
pe film fixîndu-se doar colo- 
ranții. Coloranții sint amestecați 
într-un singur strat, in loc să 
fie dispuși în trei straturi deo

sebite ca la filmele color, și toc
mai acest lucru face ca imagi
nea să fie alb-negru și nu poli
cromă. Pe lingă această posibi
litate de recuperare totală a ar
gintului, noile filme prezintă și 
o excepțională claritate a ima
ginii.

• TERMOVIZOR PEN
TRU CONSTRUCTORI. 
Cercetătorii de la Institutul de 
tadiotehnică, electronică si au
tomatică din Moscova au creat 
un aparat numit termovizor. cu 
ajutorul căruia se poate stabili 
pierderea de căldură a diferite
lor construcții. Aparatul permi

te „vizualizarea" căldurii ne un 
ecran. Prin realizarea unor fo
tografii în infraroșu a diferite
lor clădiri se pot stabili defecte
le clădirilor respective, care duc 
la pierderi de căldură.

• „MIZERABILII", IN 
VERSIUNE MUZICALA. 
Una din premierile inedite ale 
noii stagiuni teatrale pariziene: 
„Mizerabilii", după faimosul ro
man al lui V. Hugo. Montarea 
aparține cunoscutului om de 
teatru, actorul Robert Hossein, 
mare admirator al operei lui 
Hugo, care nu de mult a montat 
pe scenă și „Notre Dame de 
Paris" al aceluiași autor. Parti
tura muzicală a „Mizerabililor" 
este semnată de Claude Schăn- 
berg. Reprezentațiile au loc ln 

imensa sală de la Palatul Spor
turilor, a cărei scenă, special a- 
menajată. este mobilă pe orizon
tală ca și pe verticală, permi- 
țind actorilor să evolueze fără 
microfon și să fie perfect auziți 
in toate sectoarele imensei săli.

• CEAS-BRAJARA 
PENTRU DIABETICI. <>n- 
trul francez de cercetări științi
fice a pus la punct pentru uzul 
bolnavilor de diabet un dispozi
tiv electronic portativ extracor- 
poral, care detectează hipoglice- 
mia. El este alcătuit dintr-un 
bloc electronic de dimensiunea 
unui pachet de, țigări și o capsu
lă, element sensibil al captato
rului care se poartă la mină ca 
un ceas-brățară. Principiul de 
funcționare se bazează pe de

tectarea transpirației, simptom 
precursor al hipoglicemiei. La 
jin anumit nivel al transpirației, 
aparatul emite un semnal sonor 
de alertă. Imediat se pot aplica 
prescripțiile medicului curant 
pentru un astfel de caz, evltin- 
du-se astfel orice accident dia
betic.

• LEMN VEȘNIC. ° 
substanță specială de impreg
nare, creată de cercetătorii de la 
Institutul tehnologic din Bielo- 
rusia, face ca lemnul să devină 
rezistent la orice umiditate sau 
temperatură. Lemnul impregnat 
nu mai este atacat de termite 
sau de alte insecte si devine 
foarte dur. Diverse construcții 
din lemn impregnat ale stadio
nului olimpic din Minsk au re
zistat și la acțiunea focului.

I



Dezvoltarea cooperării culturale- 
factor important al întăririi destinderii 

și păcii în Europa
Intervenția reprezentantului României in cadrul reuniunii 

general-europene de la Madrid
MADRID — Trimisul Agerpres. N.

Chilie, transmite : In grupul de lu
cru al reuniunii de la Madrid care 
examinează problemele colaborării și 
schimburilor în domeniile culturii, 
educației, informației și contactelor 
între persoane, dezbaterile s-au con
centrat în ultimele zile asupra pro
blemelor cooperării culturale care, în 
conformitate cu prevederile din Actul 
final, constituie un element impor
tant pentru stabilirea unui climat de 
încredere, bună înțelegere și apro
piere între popoare, în scopul întă
ririi securității și păcii pe continent, 

într-o intervenție asupra aoestor 
probleme, reprezentantul țării noas
tre, subliniind că dezvoltarea schim
burilor și cooperării culturale re
prezintă o necesitate obiectivă a lu
mii contemporane, a arătat că Româ
nia a transpus în viață cu con
secvență prevederile Actului final re
feritoare la cooperarea și schimburi
le in domeniul culturii. Tara noas
tră, a spus vorbitorul, manifestă un 

| viu interes pentru tot ceea ce repre
zintă valoare în culturile altor state 
participante la reuniune, indiferent 
de mărimea și vechimea popoarelor 
care au creat culturile respective, 
fiind gata să ofere, la rindul el, ce
lorlalte culturi europene propriile 
șale realizări in domeniul vieții spi
rituale, Forma cea mai răspindită șl 
mai eficace de ameliorare și dezvol
tare a posibilităților materiale ale 
schimburilor și difuzării bunurilor 
culturale rămîne, în concepția noas
tră, aceea a acordurilor și progra
melor de schimburi bilaterale.

La începutul acestui an. România 
întreținea schimburi culturale pe 
bază de acorduri, programe și în
țelegeri semnate cu 25 dintre țările 
participante la reuniunea de la Ma
drid. Tara noastră a încheiat, de ase
menea, convenții pentru deschiderea, 
pe bază de reciprocitate, de biblio

teci și case de cultură cu nouă state 
participante la C.S.C.E. România pri
mește în fiecare an sute de persoane 
care efectuează stagii de studii, de 
documentare sau schimburi de expe
riență, iar un număr și mai mare de 
români se deplasează în țările euro
pene, in S.U.A. și Canada în aceleași 
scopuri. în afară de aceasta, au fost 
Încheiate un mare număr de înțele
geri de colaborare directă între mi
nisterele culturii, universități, aca
demii. asociații, uniuni de creație, 
organe de presă, radio și televiziune.

Acest cadru larg de cooperare cul
turală bilaterală — a continuat vor
bitorul — a fost întregit prin partici
parea României la activitățile europe
ne ale unui număr de 25 de federa
ții, asociații, uniuni și consilii inter
naționale neguvernamentale. La rîn- 
dul ei. România a organizat, la ini
țiativa proprie, festivaluri ale muzicii 
și dansului, expoziții de pictură, alte 
manifestări culturale general-euro
pene.

In continuare, reprezentantul țării 
noastre a prezentat o șerie de date 
statistice ilustrînd participarea activă 
și mereu sporită a României la 
schimburile și cooperarea in dome
niul cultural cu celelalte țări parti
cipante la C.S.C.E. De la semnarea 
Actului final, a spus vorbitorul, peste 
1 500 de titluri de opere provenind din 
28 de țări participante la C.S.C.E. au 
fost traduse in România. în tirtip ce 
448 titluri de opere ale autorilor ro
mâni au fost publicate în țări sem
natare ale Actului finfd.

în încheiere, reprezentantul român 
a subliniat necesitatea ca reuniunea 
de la Madrid să contribuie concret 
la dezvoltarea schimburilor culturale 
intre statele participante ca o cale 
de lărgire a cunoașterii reciproce, de 
sporire a încrederii, de întărire a 
destinderii, cooperării și păcii pe 
continentul nostru.

f Declarație comună sovieto-indiană
f DELHI 12 (Agerpres). — în declar 
I rația comună sovieto-indiană dată 

publicității la Delhi, la încheierea vl- 
: zitei oficiale de prietenie în India a 

lui Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.H.S.S., se relevă dorința părților 
de a dezvolta în continuare relațiile 
bilaterale de prietenie și colaborare. 
Părțile își reafirmă convingerea că 
relațiile dintre state trebuie să se 
dezvolte pe baza unor principii fun
damentale și unanim recunoscute, 
cum sint renunțarea la folosirea for
ței sau a amenințării cu forța, respec- 

i tarea suveranității, egalității, integrl-
-----------—----- ------

lății teritoriale, inviolabilității fron
tierelor și neamestecului în treburile 
interne. Părțile și-au reafirmat, tot
odată, convingerea că o sarcină pri
mordială este aceea de încetare a 
cursei înarmărilor, și in primul rînd 
a celor nucleare, și înfăptuirea unor 
măsuri eficiente de dezarmare.

Uniunea Sovietică și India consi
deră drept o sarcină din cele mai ac
tuale reașezarea relațiilor economice 
pe o bază echitabilă și democratică 
și instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale. Părțile au fost, de 
asemenea, unanime în a aprecia ro
lul mișcării țărilor nealiniate drept 
Un factor important de menținere a 
păcii.

ORIENTUL MIJLOCIU
Adunarea Generală a O.N.U. condamnă acțiunile represive 

ale Israelului în Cisiordania

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție în care, luindu-se 
notă de expulzarea, pentru a doua 
oară, a doi primari din Cisiordania, 
cere Consiliului de Securitate „să se 
reunească de urgență pentru a lua 
măsurile necesare care să determine 
Israelul să revoce acțiunile ilegale 
Împotriva oficialităților palestiniene

și să faciliteze revenirea lor ime
diată**  în teritoriul natal.
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în aceeași rezoluție. Adunarea Ge
nerală condamnă acțiunile represive 
și sistematice inițiate de autoritățile 
militare israeliene împotriva studen
ților și universităților arabe din te
ritoriile ocupate care și-au exprimat 
protestul față de reexpulzarea celor 
două notabilități palestiniene.

Sesiunea Comisiei mixte de colaborare 
economică româno - vest-germană

BONN 12 (Agerpres). — La Bonn 
s-au încheiat lucrările sesiunii a 
VIII-a a Comisiei mixte guverna
mentale pentru colaborare economi
că. industrială și tehnică între 
România și R.F. Germania. La se
siune au fost examinate rezultatele 
obținute pină în prezent în desfă
șurarea schimburilor comerciale și 
a cooperării economice între cele 
două țări, fiind evidențiat cursul as
cendent al colaborării bilaterale, 
precum și existența unor noi posi
bilități de extindere și diversificare 
a acesteia. Au fost stabilite noi do
menii și acțiuni de colaborare, un 
accent deosebit fiind pus pe coope
rarea în producție care să favorizeze 
creșterea schimburilor bilaterale, 
îndeosebi în domeniul construcțiilor 
de mașini și al industriei chimice, 
precum și realizarea unor obiective 
economice în terțe țări.

Rezultatele lucrărilor sesiunii au 
fost concretizate intr-un protocol 
semnat de președinții celor două 
părți în comisia mixtă — Gheorghe

Petrescu, ministru secretar de stat 
în Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini, șl Martin Gruener, 
secretar de stat parlamentar la Mi
nisterul Federal al Economiei.

Cu prilejul lucrărilor sesiunii, 
șeful delegației române a avut o în
trevedere cu ministrul federal al 
economiei, Otto Lambsdorff, în ca
drul căreia au fost discutate proble
me ale relațiilor economice bilate
rale.

★
La. Bonn a avut loc. de asemenea, 

ceremonia schimbului instrumente
lor de ratificare a Acordului dintre 
România și R.F. Germania privind 
promovarea și garantarea reciprocă 
a investițiilor de capital, semnat la 
București la 12 octombrie 1979. 
Schimbul instrumentelor de ratifica
re a fost efectuat de către Ion Râm- 
bu. ambasadorul țării noastre la 
Bonn, și Hans Wemer Lautenschla- 
ger, secretar de stat la Ministerul 
de Externe al R.F.G.

Președintele Consiliului de Miniștri al Siriei 
a primit pe ambasadorul (arii noastre

DAMASC 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene, Abdel Rauf 
Al Kassem, a primit pe Grigore Co- 
martin. ambasadorul țării noastre la 
Damasc.

Cu această ocazie au fost analiza
te stadiul și perspectivele acțiunilor 
de cooperare economică bilaterală,

evldențiindu-se Importanta indicații
lor și a hotărîrilor stabilite de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad pentru dezvoltarea conti
nuu ascendentă a relațiilor dintre 
România Și Siria.

De asemenea. ș-a efectuat un 
schimb de păreri asupra situației din 
Orientul Mijlociu.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
• BOGOTA. — Sub auspiciile Ca

sei prieteniei columbiano-române fi 
Ambasadei României in Columbia, la 
Universitatea Centrală din Bogota a , 
avut loc o manifestare culturală de
dicată aniversării a 100 de ani de la 
stabilirea primelor contacte oficiale 
dintre România și Columbia.

Cu acest prilej, președintele Casei 
prieteniei columbiano-române. Jorge 
Enrique Molina, și ambasadorul ro
mân in Columbia, Gheorghe Dobra, 
au vorbit despre semnificația stabili
rii primelor contacte oficiale intre 
cele două țări ji despre evoluția as
cendentă a acestora.

In acest cadru, vorbitorii au scos 
in evidență importanța istorică a vi
zitei oficiale in Columbia a președin
telui Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. pentru 
dezvoltarea pe multiple planufi a ra
porturilor de prietenie fi colaborare 
româno-columbiene.

In încheierea manifestării a fost 
prezentat filmul documentar „Inde
pendența — năzuința de veacurt a 
poporului român".

Au participat membrii conducerii 
Universității Centrale și ai Casei 
prieteniei columbiano-române. pre
ședintele Consiliului Național al Păcii 
din Columbia, parlamentari, membri 
ai corpului diplomatic, decani, profe
sori și studenți.
• ISLAMABAD. — Sub îngrijirea 

editurii „International Publishing In
stitute", in Pakistan a apărut, recent, 
in limba Urdu, lucrarea „2 050 de ani 
de la crearea primului stat dac cen
tralizat și independent".

Lucrarea prezintă In prim plan cu- 
vlntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la in- 
tilnirea de lucru cu reprezentanți ai 
oamenilor de știință din domeniul is
toriei. Sint publicate, de asemenea, 
articole care cuprind contribuții ale 
istoricilor români cu privire la sem

nificația aniversării a 2 050 de ani de 
la crearea primului stat dac centra
lizat și independent.

Articole consacrate acestui eveni
ment au apărut, de asemenea, in co
tidienele de limbă urdu „NAWI 
WAQT", „TAMIR" șt „JANG". Ast
fel, ziarul „TAMIR" menționează 
aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea ca oa
menii de știință să pună accentul pe 
acele fapte istorice care demonstrează 
ceea ce au realizat in comun popoare
le în lupta pentru menținerea ființei 
naționale.

„Dezvoltarea istorică a poporului 
român — scrie și cotidianul de limbă 
engleză -THE MUSLIM- — pune in 
evidență lupta sa pentru independen
ță și suveranitate națională, împotri
va dominației străine, pentru menți
nerea ființei sale naționale, dorința 
poporului țomăn de a trăi in liber
tate, pace și colaborare cu toate po
poarele".
• BERNA. — Ambasada țării noas

tre la Berna a organizat o seară mu
zicali cu prilejul împlinirii, în această 
lună, a trei decenii de la încetarea 
dtn viață a marelui pianist și com
pozitor român Dinu Lipatti.

In alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, cunoscutul dirijor șl compozitor 
elvețian Klaus Cornell, directorul 
Studioului de radio din Berna, a 
evocat principalele momente ale vie
ții și carierei artistice a muzicianu
lui român, evidențiind aportul său la 
tezaurul culturii universale. A fost 
subliniată, de asemenea, puternica 
influență exercitată în Elveția de 
activitatea pianistului, compozitoru
lui și pedagogului Dinu Lipatti asu
pra vieții muzicale din această țară.

Ferdinand Polly, președintele Aso
ciației de prietenie helveto-română, 
a evocat, la rindul- său, personalita
tea lui Dinu Lipatti și contribuția sa 
la stringerea legăturilor culturale 
româno-elvețiene. Au fost audiate 
înregistrări ale unor interpretări ale 
marelui muzician român.

MOSCOVA

Vizita delegației Consiliului 
General al A.R.LU.S.

MOSCOVA 12 — Trimisul Agerpres. 
I. Dumitrașcu. transmite : Delegația 
Consiliului General al A.R.L.U.S., 
condusă de Cornel Onescu. membru 
al C.C. al P.C.R., prim-vioepreședinte 
al Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S.. care 
a participat la lucrările celei de-a 
cincea conferințe unionale a Asocia
ției de prietenie sovieto-română. a 
avut convorbiri cu V. I. Konotop. 
membru al C.C. al P.C.U.S., prlm- 
secretar al Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S., președintele condu
cerii centrale a A.PJS.R.. S. M. Ko- 
lomin, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Sovietului oră
șenesc Moscova, și Z. M. Kruglova, 
președintele Prezidiului Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie șl 
relații culturale cu străinătatea.

A fost prezent Traian Dudas, am
basadorul României în U.R.S.S.

Delegația a vizitat Uzina de rul
menți nr. 1 din Moscova, unde a fost 
inaugurată o expoziție de fotografii 
„România azi“, și Uzina de laminate 
din Leningrad.

Pentru întărirea unității 
de acțiune a țărilor 

nealiniate 
Reuniunea Consiliului federal 
pentru relațiile internaționale 

din R.S.F.I.
BELGRAD 12 (Agerpres). — Con

siliul federal pentru relațiile Inter
naționale din R.S.F. Iugoslavia a 
examinat stadiul pregătirilor pentru 
Conferința la nivel ministerial a ță
rilor nealiniate, ce urmează să aibă 
loc la Delhi în prima jumătate a 
lunii februarie.

Secretarul federal pentru afaceri 
externe al R.S.F.I., Iosip Vrhoveț, 
a subliniat la reuniunea consiliului 
— transmite agenția Taniug — că 
actuala situație internațională pune 
în evidentă actualitatea acestei con
ferințe, îndeosebi pe planul întăririi 
unității de acțiune a țărilor neali
niate. al inițiativelor și propuneri
lor- lor în vederea relansării destin
derii și depășirii crizei care impo- 
vărează lumea contemporană.

La rindul său. Miloș Minici, pre
ședintele consiliului, a reliefat im
portanța acțiunii țărilor nealiniate 
pentru soluționarea celor mai ac
tuale probleme politice si economice 
internaționale.

Numiri în viitoarea 
administrație a S.U.A.

WASHINGTON 12 (Agerpres). - 
Președintele ales al S.U.A., Ronald 
Reagan, a anunțat numirea lui Cas
par Weinberger în funcția de minis
tru al apărării și a lui Donald Rea
gan ca ministru de finanțe în viito
rul său guvern. Au mai fost anun
țați titularii următoarelor ministe
re : justiție — William French 
Smith, comerț — Malcolm Baldrige, 
sănătate și servicii sociale' — Ri
chard Schweiker, transporturi — 
Andrew Lewis. Directorul bugetului 
a fost numit David Stockman, iar 
director al Agenției Centrale de In
vestigații (C.I.A.) — William Casey. 
Majoritatea celor numiți, precizează 
Associated Press, sint apropiați co
laboratori ai președintelui ales, din 
perioada cînd a fost guvernator al 
Californiei.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

PRELUNGIREA MANDATULUI FORȚELOR O.N.U IN CIPRU. Consiliul 
de Securitate a prelungit, pentru o perioadă de șase luni, pină la 15 iunie 
1981, rnandatul forțelor O.N.U. care staționează în Cipru. In rezoluție se 
„remarcă cu satisfacție" faptul că părțile cipriotă-greacă și clpriotă-turcă 
au reluat convorbirile intercomunitare in cadrul acordului în zece puncte, 
elaborat la Nicosia, în mai 1979, 
al O.N.U.

sub auspiciile secretarului general

PROTOCOL DE COLABORARE 
ÎN DOMENIUL RADIOTELEVI- 
ZIUNII. La Moscova a fost semnat 
protocolul de colaborare pe 1981— 
1982 între Radioteleviziunea româ
nă și cea sovietică. Documentul a 
fost semnat de Alexandru Ionescu, 
director general al Radioteleviziu- 
nii române, și de S.G. Lapin, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru radio și televiziune al Uniunii 
Sovietice.^

ADUNAREA GENERALA A 
O.N.U. a adoptat un set de rezolu
ții in problema decolonizării, care 
subliniază necesitatea eliminării de
pline din viața internațională a co
lonialismului, a oricăror forme de 
asuprire și dominație a popoarelor. 
Una din rezoluții condamnă activi
tățile economice ale companiilor 
transnaționale occidentale care ri
dică obstacole in calea decolonizării, 
in special in Namibia.

Cunhal, a subliniat că infringerea 
candidatului partidelor de centru- 
dreapta și realegerea președintelui 
Antonio Ramalho Eanes constituie 
o lovitură dată planurilor reacțiu- 
nii și consemnează o nouă victorie 
a democrației în Portugalia.

AJUTOR ALIMENTAR. Progra
mul Alimentar Mondial (P.A.M.), 
organism specializat al O.N.U., a 
hotărit să acorde un ajutor alimen
tar, de peste 4 000 tone griu, Repu
blicii Mali, țară grav afectată de 
seceta îndelungată înregistrată in 
regiunea Sahelului.

I PLENARA C.C. AL
TUGHEZ. La Lisabona

l plenara C.C. al P.C.
Consacrată examinării 
recentelor alegeri prezidențiale și 

I situației politice a țării în urma
acestor alegeri. Luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă 
după încheierea plenarei, secre- 

J tarul general al P.C.P.. Alvaro

P.C. POR- 
a avut Ioc 
Portughez, 

rezultatelor

O VREME DEOSEBIT DE 
PRA afectează de miercuri 
Orientului Mijlociu. In Siria, 
mele căderi de zăpadă au 
șoseaua 
mase și autostrada Damasc-Homs. 
Pe litoralul mediteranean al Egip
tului activitatea a fost aproape 
complet paralizată, în cursul zilei 
de joi, ca urmare a celei mai pu
ternice furtuni înregistrate în ul
timii 20 de ani în această regiune 
La Alexandria, portul și aeroport*  
au fost închise. Valurile atinge- 
înălțimea de șapte metri, fă<S 
impracticabilă principala arteră1' 
orașului. Cornișa. Cartiere int,L,}î 
sint izolate ca urmare a ploilor a- 
bundente căzute f
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blocat 
internațională Beirut-Da-
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I

4 
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în ultimble zile.

Recviem pentru un cintâreț
„Cum se numeau cei patru 

Beatles 7" — sună o replică lait
motiv, care a devenit și titlul cu
noscutei piese de teatru a tinărului 
dramaturg englez Stephen Polia
koff. Și iată, viața oferă acum un 
răspuns tragic : unul din cei patru 
Beatles, care a fost împușcat zilele 
trecute la New York, unul din 
acești „patru băieți cu pletele-n 
vint", cel care era considerat „su
fletul" celebrei formații britanice de 
muzică-pop, ca poet și compozitor, 
unul din creatorii „noului val" in 
muzica ușoară, se numea John 
Winston Lennon.

Se numea John Lennon — unul 
din milioanele de tineri din Occi
dent ai deceniului ’60 și ai ultimi
lor ani, frămîntați de contradicții, 
oscilind între opțiuni politice ferme 
și confuzie ideologică, între actul 
protestatar și evaziunea în neantul 
visurilor albe, născute din droguri 
și din alcool, între luptă și resem
narea în mîlul debusolării.

Cei patru Beatles au fost înnobi
lați la Palatul Buckingham cu 
..Medalia Imperiului Britanic" pen
tru servicii aduse artei și țării (la 
un moment dat, presa britanică 
sublinia aportul substanțial al celor 
patru cîntăreți la redresarea balan
ței de plăți a Angliei, avînd in ve
dere că in timpul carierei lor ar
tistice au fost vîndute peste 250 
milioane de discuri imprimate cu 
muzica lor). John Lennon a înapoiat

însă mai tlrziu medalia, in semn de 
protest împotriva războiului de 
agresiune in Vietnam. Și a finanțat 
în acei ani o campanie pentru pace 
sub apelul „Dacă vreți, războiul se 
termină !“, „Totuși, ca atiția mili
tant i pentru pace — scrie „The 
Daily Mirror" — John Lennon a 
căzut victimă violenței".

Cum se numea cel care l-a ucis 
pe Lennon 7 Pentru justiție, asasi
nul se numește David Chapman, un 
vinător de autografe rare. Dar pe 
banca acuzării ar trebui să se afle 
cei care apără legile junglei intr-o 
lume unde pistolul poate fi scos din 
buzunâr la fel de ușor și de frec
vent ca o țigară. Statisticile în
deamnă la reflecție : numai in acest 
an in Statele Unite au fost comise 
peste 21 000 de crime și există in 
circulație un număr de arme de foc 
egal cu cel al locuitorilor țării. 
Practic, fiecare adult și chiar fie
care copil are „dreptul" — și posi
bilitatea tehnică asigurată — de a 
ucide. După cum se vede, grija pen
tru „drepturile omului" depășește 
orice închipuire !

...A fost ucis, așadar, un copil 
răsfățat și rebel al Euterpei. O liră 
celebră s-a stins, făcind să stăruie 
ecoul unei întrebări, mai actuală ca 
aricind : cit vor mai. tolera, oare, 
oamenii ca armele să vorbească, iar 
muzele să tacă 7...

Viorel POPESCU

INDEPENDENȚA ȘI LIBERTATEA POPOARELOR - CAUZĂ DE NEÎNVINS
20 de ani de la adoptarea Declarației O.N.U. cu privire la acordarea independenței țârilor și popoarelor coloniale✓

„Poporul român și-a manifestat în permanență solidaritatea, profundă cu 
popoarele de pretutindeni care se ridică la luptă pentru apărarea ființei naționale, îm
potriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. România socialistă 
a acordat și acordă întregid său sprijin - politic, diplomatic, moral și material - 
mișcărilor de eliberare națională, a salutat cu satisfacție afirmarea noilor state 
independente, eforturile lor de a-și clădi o viață nouă și dezvoltă larg relații fruc
tuoase, pe multiple planuri, cu aceste state”.

ROMÂNIA - SPRIJINITOR FERM ȘI CONSECVENT 
AL NEATÎRNĂRII ȘI PROGRESULUI POPOARELOR

NICOLAE CEAUȘESCU

Intensă' activitate 
în forurile internaționale

Se împlinesc două decenii de cînd 
Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat „DECLARAȚIA CU PRIVIRE 
LA ACORDAREA INDEPENDENȚEI 
ȚARILOR ȘI POPOARELOR CO- 
LONIALE**,  document de semnifica
ție istorică, printre al cărui coautori 
se numără și România. Pentru po- 
potrul nostru, ca și pentru întreaga 
opinia publtcă progresistă, aniver
sarea evenimentului constituie un 
prilej de a evoca uriașele prefaceri 
petrecute de atunci, care și-au pus 
amprenta pe destinele a zeci și zeci 
de popoare, redeșteptate la viață li
beră și demnă după lunga noapte a 
asupririi coloniale.

...Un tablou de dimensiuni impre
sionante domină sala de conferințe 
a sediului Organizației Unității A- 
fricane din Addis Abeba. Trezit de 
soarele care răsare deasupra Africii, 
un negru rupe lanțurile robiei ce 
l-a Încătușat timp de veâturi. Este 
o imagine cu valoare de simbol nu 
numai pentru „continentul negru**,  
odinioară rezervație aproape absolută 
a imperiilor coloniale, ci pentru în
tregul torent al dezrobirii, care a cu
prins, in anii postbelici, jumătate din 
omenire.

Adîncile schimbări intervenite In 
raportul mondial de forțe in favoa
rea socialismului, păcii și progresu
lui, afirmarea impetuoasă a luptei 
popoarelor pentru dreptul de a fi 
stăpine pe destinele lor au schimbat 
radical harta politică a lumii. Pe 
ruinele trufașelor imperii coloniale 
s-au născut 88 de noi state în Africa, 
Asia și America Latină, a căror dez
voltare de sine stătătoare renre- 
zintă o componentă fundamentală a 
procesului revoluționar contemporan. 
Numai de la adoptarea Declarației 
O.N.U. din 14 decembrie 1960. numă
rul țărilor care și-au dobindit inde
pendența a fost de 49. insumind o 
suprafață de peste 11 milioane kmp 

și o populație de aproximativ 200 
milioane de locuitori. Forța irezisti
bilă a afirmării tinerelor state, 
ținute atita vreme departe de 
curentul principal al istoriei, reflectă 
elocvent vitalitatea ideilor indepen
denței șl suveranității naționale, de
monstrează că națiunea, departe de 
a-și fi epuizat rolul istoric, va 
rămîne încă pentru mult timp un 
factor profund mobilizator în lupta 
pentru progres și pace.

Poporul nostru, care a suferit el 
însuși consecințele asupririi străine, 
purtînd crincene bătălii și dînd grele 
jertfe de singe pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru cucerirea in
dependenței patriei, a urmărit cu 
sentimente de simpatie și profundă 
solidaritate procesul dezrobirii co
loniale. Animată de aceste senti
mente, România socialistă și-a ma
nifestat pe multiple planuri — ma
terial. moral, politic și diplomatic — 
solidaritatea militantă, sprijinul in
ternaționalist față de marea cauză a 
mișcării de eliberare de pretutin
deni, a salutat cu bucurie apariția 
fiecărui nou stat Independent și a 
stabilit cu aceste țări raporturi do 
prietenie și colaborare rodnică. Po
ziția statornică a partidului și sta
tului nostru in sprijinul dreptului 
inalienabil al tuturor națiunilor de a 
fi stăpine pe soarta și bogățiile lor, 
de a-și alege liber calea dezvoltă
rii economico-sociale este afirmată 
limpede in Programul P.C.R.. în do
cumentele congreselor și conferin
țelor naționale ale partidului. O 
Înaltă expresie și-a găsit această 
principală coordonată a politicii noas
tre externe în istoricele itinerare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe di
ferite continente, ca și in numeroa
sele întilniri avute la București sau 
peste hotare cu conducători ai ti
nerelor state, cu lideri ai mișcărilor 
de eliberare, cu care prilej au fost 

încheiate documente de mare semni
ficație. mareînd primele recunoașteri 
internaționale ale unor mișcări 
de eliberare sau documente deschiză
toare de ample perspective pentru 
dezvoltarea relațiilor reciproce și 
conlucrarea pentru cauza libertății 
și progresului popoarelor.

Este știut că dacă imperiile colo
niale de altădată s-au prăbușit, mal 
rămîn încă unele reziduuri ale stă- 
pînirii coloniale, in primul rînd in 
Africa australă, unde continuă să fie 
practicată odioasa politică de subju
gare națională, cum este cazul Na
mibiei, sau de discriminare rasială 
și apartheid, ca în Republica Sud- 
Africană. Astăzi mai trăiesc sub 
statut colonial mai puțin de 0.4 
la sută din locuitorii planetei. 
Țara noastră militează energic, 
la O.N.U. și în alte foruri in
ternaționale. pentru eliminarea to
tală a ultimelor „pete negre**  de pe 
mapamond, pentru ca toate popoare
le, inclusiv cele din micile teritorii 
insulare pierdute in imensitatea o- 
ceanului, să se bucure - de dreptul 
sacru la libertate și neatirnare.

în concepția României, lichidarea 
colonialismului nu se poate reduce la 
înlăturarea structurilor politice de 
subordonare față de fostele metro
pole, ci reclamă relații interstatale de 
tip nou, bazate pe respectarea strictă 
a independentei și suveranității, pe 
egalitate în drepturi și echitate. Nu 
poate fi ignorat că prin practicile 
neocolonialismului persistă încă În
cercări do a ciunti independența 
noilor state și de a le menține în 
raporturi de dominație, de a le spo
lia resursele naturale, de a le atrage 
în orbita alianțelor militare și cursei 
înarmărilor, de a le învrăjbi, stimu- 
lîndu-se astfel conflicte sîngeroase. 
Eradicarea definitivă a practicilor și 
mentalităților imperialiste, colonia

liste șl neocolonialiste se află în 
strînsă legătură cu făurirea unei noi 
ordini politice și economice mondiale, 
care să ducă la eliminarea decalaje
lor, să asigure deplina recuperare a 
bogățiilor naționale ale tinerelor state 
și valorificarea lor în scopul propriei 
lor dezvoltări, accesul lor nestînjenit 
la roadele științei și tehnologiei mo
derne. să creeze un cadru adecvat 
progresului rapid al popoarelor 
rămase în urmă, pe baza efortului 
propriu șl în condițiile unei largi 
colaborări internaționale egale in 
drepturi.

Tocmai asemenea orientări că
lăuzesc raporturile României socia
liste cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare. 
Alături de statuarea în declarații 
solemne și comunicate comune a 
principiilor noi de relații, avînd o 
valoare de exemplu pentru toate po
poarele angajate în lupta de conso
lidare a lndeperidenței, România dez
voltă cu noile state o largă conlu
crare reciproc avantajoasă. în forme 
multiple.' de Ia construirea în comun 
a unor importante obiective In di
verse ramuri pină la formarea de 
cadre naționale specializate, toate 
aceste forme vizînd. în esență, 
sprijinirea eforturilor lor spre făuri
rea și dezvoltarea unei industrii pro
prii și. implicit, întărirea indepen
denței lor naționale.

Militînd neabătut pentru lichidarea 
deplină a colonialismului, neocolo
nialismului, rasismului și apartheidu
lui, partidul nostru subliniază, în a- 
celași timp. însemnătatea hotărîtoare 
pe cate o are. pentru succesul luptei 
pentru libertate și independență, uni
rea tuturor forțelor antiimperialiste 
— atît pe plan intern, cît și interna
țional — ca o condiție esențială a 
împlinirii aspirațiilor naționale de 
dezvoltare pe calea progresului eco
nomic și social.

• Românio se numără printre autorii „DECLARAȚIEI 
CU PRIVIRE LA ACORDAREA INDEPENDENȚEI ȚĂRILOR 
Șl POPOARELOR COLONIALE", acționind în modul 
cel mai viguros pentru aplicarea ei pină la capăt

• Țara noastră a figurat ca Inițiatoare sau coau
toare la toate rezoluțiile O.N.U. referitoare la decolo
nizare, eliminarea discriminării rasiale și apartheidului.

• Țara noastră este membră a conducerii Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia. De asemenea. România s-a 
numărat printre țările care au inițiat convocarea, in 
aprilie 1978, a sesiunii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate Namibiei.

Colaborare rodnică, 
pe baza egalității în drepturi
• Țara noastră participă la realizarea In țări in curs 

de dezvoltare a peste 130 de obiective economice în 
domeniile industriei, agriculturii, construcțiilor, transpor
turilor etc. Multe dintre aceste obiective, ca, de exem
plu, rafinăriile de la Banlas (Siria) și Karachi (Pakistan), 
uzino de produse sodice El Mex (Egipt), barajul de pe 
riul K'Sob (Algeria), combinatul de industrializare a 
lemnului de la Ondo (Nigeria) ș.a., au un rol de prim 
ordin în valorificarea resurselor naturale ale țărilor 
respective in folosul propriilor popoare.

• Alături de muncitorii șl specialiștii din aceste 
țări iși desfășoară activitatea 15 000 de specialiști și 
tehnicieni români.

• Circa 20 000 de tineri provenind din țâri in curs 
de dezvoltare studiază in România.

• Ponderea schimburilor comerciale cu statele Inde
pendente in curs de dezvoltare, in totalul relațiilor 
economice ale țării noastre, a crescut de la 7 la sută 
în 1965 la peste 21 Io sută în 1979.

înalte aprecieri
„România s-o numărat printre țările care ne-au 

acordat din primul moment sprijinul cel mai larg. 
Sintem profund recunoscători României, președintelui 
N'colae Ceaușescu, pentru acest sprijin dezinteresat și 
multilateral - material, politic și diplomatic".

SAM NUJOMA 
președintele Organizației Poporului 

din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

„Menționăm plini de bucurie ajutoarele neprețuite pe 
care le dau poporului palestinian România, poporul ro
mân, sub conducerea președintelui Nicoiae Ceaușescu. 
Urmărim întotdeauna cu interes rolul constructiv al 
celui mai drag prieten al nostru pentru o pace trainică 
in lume, in special in Orientul Mijlociu".

YASSER ARAFAT 
președintele Comitetului Executiv 

ol Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei

„Solidaritatea României cu Mozambicul s-a dezvoltat 
și s-a consolidat de-a lungul luptei noastre de elibe
rare națională împotriva colonialismului portughez. 
Putem spune că la eliberarea noastră a participat și 
poporul român, condus de Partidul Comunist Român, 
condus de marele lider Nicolae Ceaușescu, care ne-a 
acordat necondiționat tot sprijinul".

SAMORA MOISES MACHEL
. președintele partidului FRELIMO

și al Republicii Populare Mozamblc

„Președintele Nicolae Ceaușescu, România s-au 
aflat mereu alături de poporul Zimbabwe în lupta sa 
de eliberare, lată de ce doresc să folosesc acest prilej, 
cînd sărbătorim momentul independenței, pentru a 
spune poporului român și conducătorului său, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu : «Vă mulțumim, prieteni, 
vă mulțumim, tovarăși de luptă I Ați înfăptuit o operă 
minunată I Victoria noastră este o victorie comună l»“

ROBERT MUGABE 
președintele Z.A.N.U. (P.F.), 
prim-ministru al Zimbabwe
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