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TARA LA ORA MARELUI BILANȚ AL CINCINALULUI.* r *

LINGĂ UNELTELE MUNCII DE FIECARE ZI, Ne mal despart doar 17 zile de sfîrșitul acestui an, al acestui cincinal. 
Acum, cind țara se pregătește să facă bilanțul rezultatelor obținute in ul

UN ADEVĂR STIMULATOR:

Ca să avem mai mult,

timii cinci ani, este remarcabil faptul că 36 de județe și municipiul Bucu
rești au anunțat îndeplinirea inainte do termen a planului la producția 
industrială pe întregul cincinal. Printre primii care au raportat acest succes
se află oamenii muncii din industria județelor Cluj, Maramureș. Suceava, 
municipiului București ș.a. Avansul de timp ciștigat a creat condiții pen

trebuie să producem mai mult!
Spunem curent : măsura omului 

o dau faptele sale. Adică, munca 
6a. in omeneasca, superba aspira
ție spre mai bine. La acest ceas 
al necesarelor sinteze — incheiem 
un cincinal; începem altul. — sîn- 
tem în drept să ne întrebăm : 
care-i măsura ctitorilor noii Româ
nii ? Răspunsul se află lingă fie
care dintre noi. Noi cetăți de 
foc și noi mine, orașe și sate 
noi, ambiții mal mari de a 
smulge lanurilor mai multă pline, 
amfiteatre mat murte pentru 
studenți și noi șosele, numărul 
sporit de creșe și de televizoare, 
mai multă iubire de frumos și în
credere nestrămutată in drumul 
comunist al patriei.

Reprezintă toate acestea o sursă 
temeinică și tonică de dreaptă 
mîndrie.

Cum s-a născut această uriașă 
operă ?

Munca le-a născut pe toate !
De cine a depins împlinirea ei T
De efortul, de 

dăruirea, de ab
negația. de con
știința si sacri
ficiul fiecăruia 
dintre noi.

E drept atunci 
să ne mindrim 
cu ceea ce am 
lăsat in urmă. 
După cum e la 
fel de drept, și 
realist, si lucid 
să gindim : sîn- 
tem încă departe 
de ..punctul ter
minus" al bună
stării la care năzulm. Iar dru
mul spre această țintă nu-I „pie
truit" decit tot cu muncă, cu abne
gație, cu dăruire, cu înalta conști
ință a omului care înțelege In pro
funzimea sa dialectică ecuația 
nuincă-bunăstare.

Măsura omului in noua etapă 
Istorică in care ne-am angajat, sub 
gloriosul stindard al partidului, 
n-o pot dimensiona decît faptele 
pe măsură. Dorința întemeiată de 
bunăstare nu se poate întrupa de
cit din faptele constructorului noii 
orînduiri. Adică din munca sa. 
Este un adevăr și o cerință esen
țială a construcției socialiste, for
mulată deschis șl cu limpezime de 
către partid. Din acest imperativ 
decurge asumarea Responsabilități
lor. Din această cunoaștere, de 
către toți, a stadiului atins de dez
voltarea noastră pot fi formulate, 
In raport cu investiția de muncă, 
noi stadii de recunoaștere a vii
toarelor etape de bunăstare.

Cum putem atinge aceste noi 
stadii ?

Prin munca noastră, care le 
naște pe toate !

Nici un proiect, nici o aspirație 
nu se înfăptuiesc de la sine. Ca să 
realizăm două succesive și sub
stanțiale măriri de retribuție, in 
cincinalul pe care-1 incheiem, a 
trebuit să muncim din plin. Și a 
meritat acest efort convertit în 
recompensa pe care noi înșine 
ne-am dat-o. Cele peste un milion 
de noi locuri de muncă create in 
cincinalul la sfîrșitul căruia ne 
aflăm n-au venit de-a gata, din 
vreun gest filantropic al cuiva. A 
trebuit să stăruim neîntrerupt, 
eroic, pentru ridicarea de noi uzi
ne. pentru dezvoltarea și perfec
ționarea celor ridicate deja. Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a hotărit ca anul viitor să 
se realizeze o producție suplimen
tară de bunuri de consum in va

loare de 10 miliarde lei. Viabilita
tea acestei măsuri consacrate spo
ririi calității vieții trece obligato
riu prin munca fiecăruia dintre 
noi. muncă pe care trebuie să o 
gindim și s-o facem mai rodnică, 
mai eficientă. După cum se vede, 
criteriul muncii acționează ca o ve
ritabilă forță a dezvoltării în orîn- 
duirea noastră.

Dorința de a vrea și a avea mai 
mult e firească. Ea se înscrie lo
gic in programul de ridicare a ca
lității vieții, elaborat de partid, 
de secretarul său general. Dar 
ca acest firesc să pășească pe poar
ta realității cotidiene, in viata fie
căruia dintre noi, trebuie mai ih- 
tîi și intii să-i pregătim temeliile 
din munca eficientă a fiecăruia 
dintre noi. Sintem deci cu toții in
teresați să aflăm la locul de mun
că încredințat de societate cele 
mai adecvate forme de organizare 
a activității, noi instrumente și 
modalități de gospodărire a mate

riilor prime și 
materialelor, a 
energiei. noi 
mecanisme de 
punere în valoa
re. din plin, a 
creativității. în
lăturarea ruti
nei. a anacro
nismelor păgu
bitoare. afirma
rea largă a 
concepției pro
gramatice pri
vind antrenarea 
tuturor la opera 
de producție si 

conducere, sporirea contribuției fie
căruia la progresul general al 
țării, din care își trage sevele 
bunăstarea fiecăruia — nu sint 
comandamente de conjunctură, ci 
de durată. Nici o minune nu 
poate umple cămara tării — de 
unde luăm numai in raport cu cit 
punem, pentru că de unde nu pui 
nu ai ce lua. Risipa — in lanul de 
recoltă ori la mașina din hală care 
merge in gol, in depozitele unde 
bunuri create prin muncă sint a- 
bandonate vraiște, iresponsabil ori 
risipa ivită din mentalitățile de 
nabab, cînd e vorba de avuția so
cietății — lovește, să nu ne facem 
iluzii !, în buzunarul fiecăruia din
tre noi. A înlătura asemenea a- 
pucături echivalează cu îndeplini
rea normală și morală a unei în
datoriri civice, pătrunsă de res
ponsabilitate.

Orice valoare, se știe, se întru
pează numai din muncă. „Nu pu
tem avea mai mult dacă nu pro
ducem mai mult" — este coman
damentul major, intelept al unei 
strategii de lungă perspectivă.

Nicolae Iorga spune undeva că 
„Timpu-i aur, pe care-l bați cu 
efigia muncii tale...“.

Numai efigiile de aur ale muncii 
fiecăruia — mai rodnică, mai com
petitivă, mai responsabilă: așeza
tă sub semnul unei înalte compe
tente — pot determina creșterea 
constantă, armonioasă, echilibrată 
și racordată la principiile echității 
socialiste a calității vieții fiecărui 
cetățean al României.

Numai efigiile de aur ale muncii 
noastre pot împlini dorințele în
dreptățite, omenești de mal bine, 
ambițioșii parametri de bunăstare 
spre care nâzuim.

Iile TANASACHE

tru realizarea unei producții suplimentare de citeva zeci de miliarde lei, 
concretizate în produse fizice absolut necesare economiei naționale, apro
vizionării populației cu bunuri de consum și exportului. înainte de ter
men au îndeplinit sarcinile cincinalului șl oamenii muncii din întregi 
ramuri Industriale, cum sint construcția de mașini, Industria ușoară, eco
nomia forestieră și industria materialelor de construcții. De asemenea, 
numeroase colective de întreprinderi au anunțat îndeplinirea planului pe 
anul 1980 la producția industrială și la export.

Ieri, oamenii muncii din industria județului Teleorman
au îndeplinit planul cincinal

Oamenii muncii din județul Te
leorman raportează că în ziua de 
13 decembrie 1980 au îndeplinit pla
nul în profil teritorial la producția 
industrială pe întregul cincinal. 
Acest succes dă posibilitatea ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să realizeze 
o producție suplimentară în valoa
re de peste 500 milioane lei, care 
se va materializa in livrarea, în 
plus, economiei naționale, a unor 
însemnate cantități de rulmenți, 
mijloace de* automatizare, elemente 
de încălzire și ventilație, captatori 
solari, mașini și utilaje pentru in
dustria ușoară, țesături, confecții, 
produse de panificație și altele.

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comi
tetul județean Teleorman al P.C.R. 
se arată : Raportindu-vă acest suc
ces, comuniștii, toți oamenii mun
cii din Teleorman sint hotăriți să 
acționeze cu toată fermitatea și 
responsabilitatea pentru mai buna 
organizare a muncii și a producției, 
astfel incit să realizeze trecerea la 
o nouă calitate în toate domeniile, 
adueîndu-și, alături de întreaga na
țiune, contribuția la Înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor stabilite 
de cel de-al XII-lea forum al co
muniștilor, la propășirea tării și 
bunăstarea poporului român. .

, (Agerpres)

întreprinderea textilă „Moldova" din Botoșani. Aspect din secția ringuri

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

Oamenii muncii 
din industria municipiului Turda

Colectivele de oa
meni ai muncii din 
unitățile industriale 
ale municipiului Tur
da s-au situat în a- 
cest an. lună de lună, 
trimestru de trimes
tru, în fruntea între
cerii socialiste pe ju
deț. pentru îndeplini
rea și depășirea sar

cinilor de plan, pentru 
creșterea eficienței e- 
conomice. Aceasta a 
făcut ca, la nivel de 
municipiu, planul a- 
nual la producția in
dustrială să fie reali
zat cu 19 zile mai de
vreme. Pînă la finele 
anului se va da peste 
prevederi o producție

de circa 150 milioane 
Iei. O contribuție deo
sebită la acest succes 
și-au adus colectivul 
întreprinderii chimi
ce, intreprinderea „9 
Mai“, întreprinderea 
de materiale de con
strucții. cea de. sticlă
rie și altele. (AI. Mu- 
reșan).

Minerii din Cîmpulung
Colectivul de la în

treprinderea minieră 
din Cimpulung a ra
portat îndeplinirea 
mai devreme a sarci
nilor anuale de plan.

Pînă la sfîrșitul anu
lui, minerii de aici 
vor da un plus de 
producție de cărbune 
în valoare de 16,5 mi
lioane lei. La producția

fizică, ei au înregis
trat pînă acum o de
pășire de plan de 
peste 22 000 tone de 
cărbune. (Gh. Cirstea).

Cti prilejul, celei de-a 20-a aniversări a adoptării de că
tre Adunarea Generală a O.N.U., Ia 14 decembrie 1960, a 
Declarației cu privire la acordarea Independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, îmi face o deosebită plăcere ca, 
în numele poporului român și al meu personal, să vă 
adresez dumneavoastră și tuturor participanților la reuni
unea festivă a Adunării Generale a O.N.U. consacrată 
acestui eveniment un călduros mesaj de prietenie si cele 
mai bune urări de pace, progres economic și propășire 
socială pentru popoarele țărilor membre ale O.N.U.

Acest document de însemnătate excepțională în activi
tatea O.N.U. a fost adoptat de Adunarea Generală a 
O.N.U. ca urmare a Intensificării și avintului luptei po
poarelor aflate sub dominație colonială pentru cucerirea 
libertății și independenței, pentru constituirea propriilor 
lor state naționale.

Reflectînd voința popoarelor de a pune capăt politicii 
Imperialiste și colonialiste și de a așeza relațiile dintre 
toate statele pe principiile independentei și suveranității 
naționale, egalității in drepturi și respectului reciproc, li
chidarea asupririi străine și cucerirea libertății de către 
țările și popoarele coloniale se încadrează în amplul 
proces de transformări revoluționare, naționale și sociale 
din întreaga lume care a duș. la adinei mutații in rapor
tul de forte pe arena mondială.

Prin adoptarea istoricei declarații șl mai ales prin ac
tivitatea sa ulterioară. Organizația Națiunilor Unite, in 
special Adunarea Generală și celelalte organisme ale sale 
au contribuit la Sprijinirea luptei fie eliberare națională 
și la accelerarea procesului de decolonizare, astfel incit 
de la 14 decembrie 1960 pînă in prezent un număr de 50 
de țări și popoare aflate sub dominație străină și-au cu
cerit independenta națională, devenind state suverane care 
astăzi sint membre cu drepturi egale ale Națiunilor Unite.

Poporul român a salutat cu deosebită satisfacție în acest 
an proclamarea independentei Republicii Zimbabwe, care 
constituie o încununare strălucită a luptei pline de eroism 
duse de poporul acestei țări, o nouă victorie în lupta

pentru lichidarea definitivă a colonialismului. ’ Victoria 
poporului Zimbabwe, ca și alte succese în lupta de elibe
rare națională, demonstrează cu putere că popoarele sint 
hotărite să lichideze definitiv dominația colonială și 
neocolonială, să-și asigure independența, să-și făurească 
o viată liberă, așa cum doresc.

Dar cu toate succesele incontestabile obținute în pro
cesul decolonizării, mai există încă popoare supuse asu
pririi coloniale. Această situație constituie in continuare 
o amenințare la cauza păcii și securității în lume. De 
aceea se impune mai mult decit oricînd să se intensifice 
eforturile tuturor statelor, ale popoarelor, ale forțelor 
înaintate de pretutindeni pentru recunoașterea dreptului 
fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe propriile des
tine. In prezent, o cerință de maximă urgentă o consti
tuie întreprinderea de măsuri energice pentru asigurarea 
dreptului imprescriptibil al poporului «amibian la auto
determinare. Este necesar să se acționeze ferm pentru 
respectarea neabătută de eătre Africa de Sud a rezolu
țiilor O.N.U. in problema Namibiei, pentru a împiedica 
perpetuarea ocupării ilegale a acestui teritoriu de către 
regimul sud-african.

Aniversarea adoptării Declarației cu privire la acorda
rea independentei țărilor și popoarelor coloniale prezintă 
o semnificație deosebită pentru organizație, pentru toate 
statele și popoarele lumii în condițiile in care viata in
ternațională este împovărată de accentuarea tendințelor de 
consolidare și reîmpărțire a sferelor și zonelor de influ
entă, ceea ce duce la creșterea pericolului intervenției în 
treburile interne ale altor state și popoare, al altor ac
țiuni de natură să reinstaureze raporturi de*dominație și 
subordonare, în contradicție flagrantă cu principiile aces
tei declarații.

Poporul român — care și-a Înfăptuit dreptul de a fi 
stăpîn pe propriile destine priritr-o luptă plină de sacri
ficii, pe parcursul a mai multor secole — a acordat și
(Continuare in pag. a Vl-a)
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700 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARA A MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat Comitetului municipal de partid, Consiliului popular 
și tuturor locuitorilor municipiului Sighișoara

Dragi tovarăși și prieteni,

Aniversarea a 700 de ani de la prima atestate documen
tară a municipiului Sighișoara — eveniment cu adinei 
rezonante Istorice — Îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa dumneavoastră, comuniștilor și tuturor locuitorilor 
acestei străvechi localități a patriei noastre un cald salut 
tovărășesc din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și a mea personal.

Importanta dumneavoastră sărbătoare constituie un 
fericit ‘prilej de a evoca și cinsti bogatele tradiții ale 
luptei multiseculare, duse în comun de masele de oameni 
ai muncii de pe aceste meleaguri — români, germani, 
maghiari’și de alte naționalități — împotriva exploatării 
și asupririi, pentru dreptate socială și libertate națională, 
pentru făurirea unei vieți noi, socialiste, demne de zilele 
noastre însorite, care se înscriu prestigios în glorioasa 
istorie a patriei. De-a lungul secolelor, românii, și alături 
de ei sașii și maghiarii care s-au așezat aici ulterior, au 
înscris împreună, în deplină unitate și frăție, prin muncă, 
bărbăție, dîrzenie și eroism, glorioase pagini de istorie.

în anii socialismului. Sighișoara, asemeni tuturor loca
lităților patriei, trăiește adevărata sa tinerețe, lnaintînd

viguros pe drumul progresului șl civilizației, cunoscînd 
din plin ritmul marilor transformări economice, sociale 
și culturale specifice Întregii țări. Rod al înfăptuirii 
politicii partidului șl statului nostru de industrializare si 
dezvoltare armonțoasă a tuturor zonelor tării, de creștere 
susținută a nivelului de trai material și spiritual al între
gului popor. Sighișoara a devenit o localitate înfloritoare, 
înscriindu-se ca o prezență vie, activă, profund ancorată 
In epopeea construcției noastre revoluționare, cu o 
personalitate distinctă in peisajul României socialiste.

Vizitînd de mal multe ori municipiul dumneavoastră, 
cunosc și dau o inaltă apreciere rezultatelor pe care le-ați 
obtinut în realizarea planului de producție. în buna gos
podărire a municipiului. Eforturile pe care comuniștii, toți 
oamenii muncii, cetățeni ai acestei localități, le-ați deous 
se materializează în obținerea, in acest an. a unei pro
ducții industriale de aproape 4 miliarde lei. reprezenttnd 
14,7 la sută din cea a județului Mureș, ocupînd locuri 
fruntașe pe țgră in producția de țesături de lînă, mătase 
șl bumbac, articole de faianță șl sticlă, materiale de con
strucții. confecții, textile, vase emailate. S-au obținut
(Continuare in pag. a V-a)
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DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului „23 August" 

clasa I municipiului Sighișoara, județul Mureș
Cu prilejul împlinirii a 700 de ani de la prima atestare 

documentară a municipiului Sighișoara, pentru activitatea 
rodnică depusă de locțiitorii municipiului în anii construc
ției socialiste și pentru realizările obținute în Înfăptuirea 
politicii partidului șl statului,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul „23 August" clasa I 
municipiului Sighișoara, județul Mureș.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA TIPOGRAFILOR

Spre inimile 
oamenilor

în fiecare cuvînt

însemnări de Petre GHELMEZ

Priviți acești oameni cu mîini de cerneală 
Care măsoară timpul in litere de plumb, 
Ei s-au născut printre cărți și ziare 
Și vor trăi precum s-au născut.

Dintre toți oamenii 
pe care-i simt alături 
de inima mea — oțe- 
lar ori arhitect, ziditor 
de case ori lucrător al 
ogoarelor, dascăl ori 
mecanic de locomotiva 
— tu, tipografule, ești 
fratele meu de singe 
Sîngele nostru este 
cerneala de tipar, su
fletul nostru — eveni
mentul zilnic, hrana 
intru cunoaștere și 
modelare de sine a o- 

■ mului dornic să-și în
tindă aripile spre noi 
orizonturi ale dezvol
tării sale civilizate. Noi 
doi ducem o idee de 
mină ca pe un copil 
pe care vrei să-l în
veți mersul, tu de un

braț și eu de celălalt 
braț, pină pe platfor
ma de lansare a pagi
nii de gazetă, de unde, 
ca o stea de lumină, 
ființa ideii pornește in 
lumea oamenilor să le 
bucure inimile, să le 
însenineze frunțile, să 
le sporească puterile, 
mereu intru înălțarea 
vieții și înălțarea fru
moasă a țării.

Iți cunosc sufletul : 
bun ca o piine caldă. 
Iți cunosc miinile : 
'harnice ca aripa de al
bină în timpul înflori
rilor. Sufletul tău nu
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Oamenii aceștia nu brăzdează cîmpia 
Lor nu le încolțește sudoarea-n țârinâ 
Dar munca lor e la fel de sublimă 
Și faptele lor se adună-n cuvinte.

Priviți acești oameni ai nopților albe 
Din degetele lor picură plumb 
Cine-i iubește, citește cărți și ziare 
Și ii descoperă in fiecare cuvînt.

Ion Sava MERCORE 
linotipist la Combinatul poligrafic 

„Casa Scinteii"
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Harnicul . colectiv al întreprinderii 
„Timpuri noi" din Capitală se 
bucură de frumoase aprecieri pentru 
performanțele produselor pe care le 

realizează
Foto : E. DIcbiseanu

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul finanțelor și economiei naționale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, simbătă 
dimineața, pe Badr Eddin Suleiman, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, mi
nistrul finanțelor și economiei na
ționale din Republica Democratică 
Sudan, care conduce delegația țării 
sale la lucrările ăelei de-a V-a se
siuni a Comisiei politice mixte ro- 
mâno-sudaneze și ale celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno-su- 
daneze de cooperare economică și 
tehnică. Oaspetele a fost însoțit de 
Hasan Abdin. adjunctul secretarului 
pentru probleme politice aî C.C. al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, secreta
rul Comitetului pentru relațiile ex
terne al C.C. al U.S.S.

La întrevedere a luat parte tovară
șul Iosif Banc, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central de Control Muncitoresc 
al Activjtății Economice și Sociale, 
președintele părții române în • cele 
două comisii.

Au luat parte Dumitru Ristea, 
ambasadorul României la Khartum, și 
Mohamed Osman Mohamed El Awad, 
ambasadorul Sudanului la București.

Oaspetele a înmînat tovarășului

jpublica Democratică
Nicolae Ceaușescu un mesaj din par
tea președintelui Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mohammed 
El Nimeiri. și a transmis un salut 
călduros, urări de sănătate și fericire, 
de prosperitate poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj, pentru ură
rile adresate și a rugat să se trans
mită președintelui Republicii Demo
cratice Sudan salutul său călduros. 
Împreună cu urări de bunăstare și 
fericire pentru poporul sudanez 
prieten.

In timpul convorbirii au fost evi
dențiate bunele relații care se dez
voltă continuu intre România și Su
dan, pe plan politic, economic, teh- 
nico-știlnțific. cultural, pe baza ho- 
tăririlor și înțelegerilor stabilite cu 
ocazia dialogului româno-sudanez la 
cel mai înalt nivel. S-a apreciat, 
totodată, că potențialul economic în 
creștere al celor două țări creează pre- 
mise pentru intensificarea in conti
nuare a colaborării româno-sudaneze 
și s-a manifestat interesul comun 
pentru concretizarea de măsuri pri
vind diversificarea cooperării in pro
ducție. în sectoare Importante ale 
economiei, pentru sporirea și diver
sificarea schimburilor comerciale. A 
fost exprimată convingerea că lucră
rile celor două comisii vor impulsiona

Sudan
colaborarea româno-sudaneză. In In
teresul reciproc, al întăririi prieteniei 
dintre popoarele român și sudanez, 
al cauzei generale a păcii și înțelege
rii în întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale. In acest cadru s-a 
relevat necesitatea intensificării e- 
forturilor tuturor popoarelor pentru 
reluarea și intărirea cursului spre 
destindere, pace și independență, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a stărilor de încordare 
și conflict- existente în diferite zone 
ale lumii. A fost reliefată dorința 
celor două țări de a conlucra tot mai 
strins pe plan extern, de a extinde 
și adinei solidaritatea și cooperarea 
cu țările in curs de dezvoltare pen
tru lichidarea fenomenului subdez
voltării, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, bazată pe 
echitate și justiție. In acest cadru, a 
fost reliefată însemnătatea întăririi 
unității de acțiune a tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiimperia- 
liste în lupta pentru pace. pentru 
independentă națională și progres so
cial, pentru o lume mai dreaptă șl 
mai bună pe plâneta noastră.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.



PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 14 decembrie 1980

!FAPTUL;
divers;

CONVORBIRI CU FACTORI DE RĂSPUNDERE DIN MINISTERUL COMERȚULUI INTERIOR
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document

Această imagine se constituie, 
deopotrivă, intr-o premieră și 
document care va aminti, peste 
vreme, de un eveniment dt o 
deosebită importantă in dezvol
tarea economico-socială a Me- 
hedințiului. Aici se desfășoară, 
de citva timp, o intensă muncă 
in vederea descoperirii de noi 
surse de cdrbfine, conturindu-se 
primele galerii. După îndelunga
te și temeinice cercetări,' s-a 
ajuns la concluzia că se poate 
aplica aici, in premieră pe țară, 
o metodă prin care se reduc con
siderabil cheltuielile, iar rezer
vele de cărbune din zonă pot fi 
puse in exploatare mai devreme 
față de prevederi.

Imaginea il prezintă pe șeful 
de brigadă Sever Lungu, de la 
mina Prunișor-vest, primul care 
a avut bucuria să dea semnalul 
de inceput al unei noi fi eroice 
epopei a muncii.

„Somnoroase 
pasarele"

Gazeta In limba sirbă „Ba- 
natske Novine" („Ziarul Bănă
țean"), care apare la Timișoara, 
a luat frumoasa inițiativă de a 
organiza pentru copii și elevi, 
sub genericul „Zile de bucurie", 
concursuri tematice de creație 
literară, artă plastică, foto. Cele 
mai izbutite lucrări sint publica
te sau reproduse in suplimentul 
pentru copii al ziarului. De ase
menea, lucrările de pictură și 
grafică sint reunite intr-o expo
ziție reprezentativă, unde sint 
admirate, deopotrivă, de vizita
tori de toate virstele. Fotorepor
terul Cioca Stoicovici ne-a trimis 
această reproducere a unui ta
blou semnat de eleva Liliana 
Nestorov, inspirat de poezia 
lui Eminescu „Somnoroase pă
sărele".
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Există condiții pentru îndeplinirea 
programului de aprovizionare cu produse 

de sezon la toate sortimentele
Răspunzind Interesului firese manifestat de cititori față de condițiile 

aprovizionării cu produse de sezon, in continuarea convorbirilor cu factori 
de răspundere din comerț publicate in numerele precedente ale ziarului, 
redacția s-a adresat tovarășilor Nicolae GANCIIÎLESCU $1 Ion STAN- 
CIU, directori generali in Ministerul Comerțului Interior. Redăm, pentru 
inceput, răspunsurile tovarășului Nicolae Gănciulescu, directorul general 
al direcției comerțului cu textile-incăltăminte.

— Cum sint pregătite unitățile co
merciale și depozitele cu ridicata 
pentru satisfacerea cerințelor specifi
ce sezorțului rece 2

— Comerțul este pregătit pentru a 
pune la dispoziția publicului cum
părător, mereu mai exigent, mai 
pretențios (în sensul bun al cuvîn- 
tului), o gamă variată de mărfuri. 
M-aș referi, mai întîi. la cîteva date 
care reflectă importante sporuri 
in comparație cu desfacerile de 
anul trecut, prețurile menținindu-se 
la nivelul actual. Creșteri însemnate 
se înregistrează la majoritatea grupe
lor de mărfuri. La confecții, de pil
dă, cantitățile oferite anul acesta 
depășesc cu 712 milioane lei nivelul 
vlnzărilor de anul trecut ; la trico
taje, creșterea este de 526 milioane 
lei, la încălțăminte — 335 milioane 
lei, iar la galanterie — 234 milioane 
lei.

— Cititorii ar fi interesați si afle 
mai in detaliu semnificația acestor 
cifre globale. Concret, ce vor găsi 
in magazine ?

— Intrind puțin In detalii, aș dori 
să relev că aceste creșteri ale volu
mului de mărfuri puse la dispoziția 
populației se reflectă îndeosebi la 
produsele călduroase, necesare in ano
timpul rece. La paltoane, spre exem
plu, vor fi puse în vînzare 150 000 de 
bucăți in plus. Sîntem in măsură 
să oferim o variată gamă de pro
duse și modele noi, funcționale, cău
tate de cumpărători : scurte, jachete, 
demiuri, toate căptușite cu imitație 
de blană, îmbrăcăminte mai ușoară 
și mai comodă decît clasicul palton. 
O grijă deosebită am acordat artico
lelor destinate copiilor, la care creș
terile cantitative sînt importante, 
aproximativ 12 la sută. Există creș
teri cantitative (un plus de 80 000 de 
bucăți) și diversificări de modele 
șl la rochiile destinate acestui ano
timp ; am asigurat o varietate cit 
mai mare de modele, contexturi, cu
lori, imprimeuri, accesorii, știută 
fiind marea exigență și gusturile atit 
de diferite ale cumpărătoarelor. O 
mare parte din cămășile bărbă
tești — sortiment la care cererile 
sînt, de asemenea, mari — respectiv 
circa 300 000 de bucăți pentru tineri 
și adulți șl 300 000 pentru băieți sînt 
făcute din țesături moi și călduroase, 
flaușate, din bumbac sau în diferite 
amestecuri.

In ce privește tricotajele, valoric, 
sporul este de 526 de milioane lei, 
comparativ cu anul 1979. Dar cred 
că trebuie să subliniem că aceste 
creșteri sint mari îndeosebi la acele 
produse care sint mulț solicitate, in 
momentul de față, de public. Un sin
gur exemplu — la lenjeria plușată,

magazinele au primit cu 200 000 de 
bucăți mai mult.

— Ce ne puteți spune de repartiza
rea mărfurilor pe întreg teritoriul 
țării ?

— Bineînțeles că repartizarea fon
dului de marfă se face după minu
țioase calcule, inclusiv in funcție de 
specificul și condițiile locale. Spre 
exemplu, pentru unitățile comer-

• Magazinele vor primi in 
continuare, în cantități 
substanțial sporite, nume
roase și variate articole 
de îmbrăcăminte și în
călțăminte

• Creșteri și ia desfacerea 
produselor din ramura 
metalochimice destinate 
anotimpului rece

claie din acele zone unde Iarna se 
ajunge mai greu, cum sînt Delta, 
așezările forestiere supuse izolării 
am luat măsuri să fie aprovizionate 
din timp cu stocuri mai mari de tri
cotaje călduroase. Unitățile și raioa
nele de specialitate' sînt bine aprovi
zionate cu articole destinate sporturi
lor de iarnă : pulovere în culori vii 
și combinații coloristice specifice, tre
ninguri, căciulite. fulare, mănuși, 
care, de asemenea, vor fi livrate in 
cantități corespunzătoare.

— In aceste zile, magazinele și ra
ioanele de încălțăminte cunosc o 
mare afluență de cumpărători. Dar 
unii dintre ei nu găsesc ceea ce au 
nevoie. Ce ne puteți spune despre 
măsurile luate' pentru o bună aprovi
zionare și la această categorie de 
mărfuri ?

— Fondul de marfă la Încălțămin
tea destinată sezontilui rece, din a- 
cest an. prezintă unele creșteri față 
de aceeași perioadă a anului prece
dent la toate grupele de marfă. O 
pondere mare este deținută de arti
colele de încălțăminte realizate din 
înlocuitori de piele și din diferite 
materiale sintetice. In combinație cu 
piele naturală. Conform contractelor, 
comerțul primește cu 300 000 de pe
rechi de ghete, cizme șl bocanci în 
plus față de anul trecut Totuși, este 
adevărat, la încălțăminte s-au înre
gistrat și . unele goluri în aprovizio

nare. Intr-o măsură cauzele sînt su
biective : obiceiul unor lucrători din 
magazine care așteaptă pînă se vin
de ultima pereche ca să facă o nouă 
comandă, insuficientă operativitate în 
onorarea comenzilor de către depo
zite, deficiențe în transport însă cele 
mai multe din aceste goluri, sau mai 
bine zis dezasortări, sînt consecința 
unor întîrzieri în livrările de la fur
nizori, intîrzieri survenite, în mod re
gretabil, tocmai la mărfurile cele mai 
solicitate de cumpărători în această 
perioadă, adică la cizme și ghete. în
tre timp însă ele au început să fie 
recuperate și sperăm că, încă în 
cursul acestei luni, se vor primi in
tegral cantitățile contractate.

In legătură cu desfacerea mărfuri
lor metalochimice, ne-am adresat 
tovarășului Ion Stanciu, directorul 
general al direcției de resort din ca
drul ministerului.

— Care este stadiul aprovizionării 
magazinelor cu asemenea articole, în
deosebi cu cele specifice iernii ?

— Pentru aprovizionarea de toam- 
nă-iarnă, fondul de marfă în secto
rul mărfurilor metalochimice mar
chează, față de perioada corespunză
toare a anului trecut, importante 
creșteri : la sobe de încălzit cu com
bustibili solizi (cu circa 6 la sută), 
produse de uz casnic și gospodăresc 
(creșteri de circa 4 la sută), articole 
pentru sporturile de iarnă (cu peste 
11 la sută), precum și la bunuri de 
folosință îndelungată, solicitate în 
această perioadă : la televizoare cu 
10 la sută, la radio receptoare cu 
6 la sută, la mașini de spălat rufe 
cu 15 la sută, aspiratoare cu 9 la 
sută, aragaze cu 21 la sută, mobilă 
— 8 la sută.

— La începutul toamnei s-au ma
nifestat unele dereglări in aprovizio
narea cu combustibili solizi. Care este 
acum situația la acest gen de pro
duse ?

— La combustibili solizi, fondul de 
marfă, atît pentru trimestrul IV a.c. 
ca și pentru semestrul I 1981, se si
tuează la nivelul realizărilor din a- 
celeași perioade ale anilor 1979 și 
1980, înregistrindu-se creșteri cu pes
te 10 la sută la lignit și cărbuni bri
chetați. S-au luat măsuri pentru ca 
depozitele de combustibil să asigure 
o bună aprovizionare ; livrările către 
populație se fac acum conform pro
gramărilor. Desigur, este necesar ca 
exploatările miniere și forestiere, uni
tăți aparținîrid Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei și, respectiv. 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții să ne 
sprijine prin livrarea integrală a can
tităților prevăzute în plan.

Aș vrea să închei menționînd că, 
pentru rezolvarea operativă a proble
melor care țin de comerț, cea mai 
mare parte a activului ministerului 
se află pe teren, la furnizori, la între
prinderile comerciale din teritoriu.

Convorbire realizată de 
Rodlca ȘERBAN

Modernul cartier de locuințe „Simion Bărnuțiu” din Zalău

—OMUL MUNCII — 
in fabrică și la el acasă

Ca fenomen social, navetismul cunoaște șl tn Județul Argeș o largă 
răspîndire. Statisticile arată că el cuprinde circa 120 000 de oameni 
ai muncii, o parte importantă din totalul personalului muncitor. Această 
situație impune, fără îndoială, o atentă modelare a muncii politico- 
educative desfășurate • de organele și organizațiile de partid in rindul 
navetiștilor, pentru a crea permanent — în unitățile productive, precum 
și în comunele unde locuiesc — un climat de stimulare a activității 
lor. Cum se acționează, în acest sens, în județul Argeș ? Cu această 
întrebare a început convorbirea noastră, vizind asemenea preocupări, 
cu tovarășa CECILIA STAN, secretar al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R.

— Datorită politicii științifice a 
partidului nostru, a contribuției di
recte a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, ju
dețul Argeș are în prezent o indus
trie puternică. Ea va realiza la 
sfîrșitul acestui an o producție de 
aproape 40 de miliarde de lei. Cea 
chemată să dea concretețe valorii 
acesteia, la proporțiile de mai / sus, 
este tînăra clasă muncitoare arge- 
șeană, care, pe lîngă cei ce muncesc 
și trăiesc în orașe, are în compo
nența ei și numeroși navetiști, oa
meni ce pleacă dis-de-dimineață din 
sat și se întorc acasă, adeseori, seara 
tîrziu. Educarea acestora, pentru a-și 
aduce întreaga contribuție, in cali
tate de muncitori, la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la progresul eco- 
nomico-social al județului, necesită 
din partea organelor și organizațiilor 
de partid o activitate politică per
manentă, cu un caracter diferențiat, 
care să țină seama de specificul aces
tei categorii de oameni al muncii.

— V-am ruga să vă referiți la ci- 
teva acțiuni concrete inițiate in acest 
scop.

— Aplicînd indicațiile biroului co
mitetului județean de partid, colec
tive de specialiști au luat In studiu, 
pe zone, fenomenul navetismului, 
ceea ce ne-a permis să desprindem 
Învățăminte folositoare in vederea 
desfășurării unei mai bune munci 
politice de la om ia om, unei pro
pagande vizuale adecvate, care să 
țină seama de cerințele specifice a- 
cestei categorii. Pentru navetiști or
ganizăm, chiar la el în comună,' sim
pozioane și. dialoguri pe probleme 
majore legate de necesitate^ ridică

rii calificării profesionale, de cunoaș
tere și aplicare a noului mecanism 
economico-financlar, de realizarea 
producției nete, a sarcinilor priori
tare ale exportului. Colectivele care 
organizează asemenea dialoguri cu 
navetiștii sînt alcătuite din cei mal 
pregătiți politic și profesional tova
răși din rîndui acestora, precum și 
din rindul tovarășilor din activele de 
partid ale unităților în care lucrea
ză. Cinecluburlle din întreprinderile 
cu multi navetiști au realizat, cu 
forțe comune, un film despre munca 
și viața navetiștilor, care este pre
zentat atit la sălile culturale ale uni-

Preocupări și experiențe 
ale organizațiilor de partid 
din județul Argeș în des
fășurarea muncii politico- 

educative în rîndui 
navetiștilor
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Cu casa-n spinare, 
ca melcul...

Nu, nu este o minge de fotbal, 
chiar dacă seamănă leit, chiar 
dacă fotbaliștii și-ar dori-o s-o 
vadă cit mai des in poarta echi
pei adverse.

In realitate, este o originală 
construcție formată din 21 de 
panouri din poliester armat cu 
fibre de sticlă in 21 de culori 
diferite, panouri care se pot 
monta și demonta intr-un timp 
record. Ea poate adăposti nu mai 
puțin de 12 persoane. O realizare 
ingenioasă a specialiștilor de la 
întreprinderea „Prodcomplex" 
din Tg. Mureș.

Ați ghicit ? Este vorba de o 
foarte frumoasă șt comodă căsuță 
de odihnă... autoportantă. Adică 
o iei in spinare și unde dorești, 
acolo ți-o... clădești !

Sânătate, 
doctore!
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Recenta apariție a lucrării „Alimentația omului bolnav" scrisă de prof, 
dr. docent Iulian MINCU, șeful Clinicii de nutriție și boli metabolice din 
București, răspunde unui domeniu de cel mai larg interes privitor la con
cepția modernă asupra păstrării stării de sănătate și a tratamentului unor 
boli printr-o alimentație eorectă (dietoterapie). Pornind de la citeva din 
capitolele acestei valoroase lucrări științifice, bazată pe o bogată expe
riență clinică, am solicitat autorului unele recomandări pentru păstrarea 
sănătății.
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— Progresele înregistrate în ulti
mul timp în domeniul nutriției, da
tele și rezultatele acumulate au făcut 
din dietetică o știință în măsură să 
ofere noi posibilități de tratament și 
vindecare, dar mai ales de prevenire 
a unor boli, printr-o alimentație co
respunzătoare cu efortul depus, cu 
vîrsta, cu starea fiziologică etc. Me
dicul se bazează în recomandările 
sale — atit pentru omul sănătos, cit 
și pentru cel suferind — pe prin
cipiul că regimul alimentar se adre
sează întregului organism și nu unei 
singure părți suferinde, păstrînd deci 
un echilibru general al factorilor de 
nutriție. Astfel, deși se știe că obezi
tatea este In ultimă analiză o pro
blemă de bilanț pozitiv de calorii, 
care determină creșterea în greuta
te. totuși nu se recomandă un regim 
alimentar de „zero calorii" — teo
retic vorbind — deoarece organismul 
ar avea de suferit mai mult .decît de 
pe urma obezității. Regimul corect 
va fi sărac in calorii pe baza redu
cerii grăsimilor și a dulciurilor, va
riind între 600 și 1200 calorii zilnic 
după indicația medicului și sub su
pravegherea acestuia.

— Pentru că bolile cardiovasculare 
aflate pe primul loc al cauzelor mor
talității pot fi prevenite prin alimen
tație rațională incă din copilărie, vă 
rugăm să ne oprim asupra acestui 
aspect.

— Rolul alimentației în prevenirea 
și combaterea aterosclerozai este con
firmat de tot mai mulți specialiști. 
S-a constatat, de pildă, că la popu

lațiile care consumă mai mult de 40 
la sută grăsimi în alimentație, pro
centul de infarcte miocardice este 
mai crescut pînă la 50—55 la sută. O 
serie de cercetări au arătat, de ase

nirea, cit și In tratamentul unor boli 
cardiovasculare. Sînt situații cind 
ponderea regimului alimentar este 
mai importantă decit medicația. in 
scăderea frecvenței dislipemiilor, a- 
terosclerozei, a bolilor digestive, he
patice etc.

— Cum se explici faptul că deși 
medicamentele s-au diversificat și 
au devenit tot mai active, in special 
în ultimul deceniu, tratamentul mul
tor boli se bazează mai mult pe dietă 
alimentară decit pe medicație ?

— Această nouă atitudine a specia

Alimentația raționala- 
medicamentul de fiecare zi
menea, că între frecventa ateroscle- 
rozei și procentul de colesterol din 
singe (cînd acesta depășește 250 mg 
la sută) există o legătură directă. 
Astfel, persoanele între 35—55 de ani 
cu un colesterol ce depășește 265 mg 
la sută au un risc de a face infarct 
de cinci ori mal mare decît cei care 
au un colesterol în jur de 220 mg la 
sută. Este cunoscut faptul că riscul 
de apariție precoce a bolilor cardio
vasculare crește pe măsură ce crește 
și colesterolul din sînge.

Or. statistic s-a demonstrat — și 
cercetări efectuate de noi au confir
mat — că un regim alimentar funda
mentat pe cunoștințe științifice dă 
rezultate excepționale atît în preve

liștilor din cercetare și practica me
dicală este rezultatul firesc al pro
greselor înregistrate în domeniul bio
chimici alimentare (cunoașterea mai 
pFecisâ a compoziției alimentelor), 
fiziologiei alimentare (cunoașterea 
mai bună a digestiei, absorbției și 
metabolizării principiilor nutritive) și 
a fiziopatologiei (a afecțiunilor In 
care alimentația joacă un rol funda
mental). Este cazul unor boli ca obe
zitatea. diabetul, dislipemiile (creș
terea procentului de grăsimi din sin
ge). hipoglicemiile (scăderea procen
tului de glucide din sînge). în litiaze 
sau alte boli renale, digestive etc.

Progresele obținute în diferitele 
domenii ale științei și tehnicilor de

cercetare au determinat orientări noi, 
care în ultimul deceniu au modificat 
substanțial concepția noastră privind 
alimentația ca factor profilactic, de 
prevenire a unor boli, dar și ca fac
tor curativ (de tratament),

— în ultimul timp se vorbește tot 
mai mult despre rolul așa-ziselor „fi
bre alimentare" in prevenirea unor 
boli.

— Prin acțiunea lor multiplă, fi
brele vegetale (existente în legume, 
fructe, cereale) au un rol Însemnat 
în prevenirea unor boli intestinale, 
între care cancerul, ca și în amelio
rarea unor tulburări metabolice, cum 
ar fi cele din diabet, obezitate, disli- 
pemii etc. S-a observat, de asemenea, 
că există un paralelism între regi
murile bogate în ..fibre", scăderea 
colesterolului și scăderea frecven
ței mortalității prin infarct miocardic 
și a cancerului de colon. Unele cer
cetări arată că frecventa cancerului 
de colon în diferite țări este legată 
de creșterea grăsimilor în alimentație, 
în funcție de cantitatea de grăsimi 
se dezvoltă și microflora intestinală, 
care acționează asupra substratului 
formind substanțe cancerigene ; așa se 
explică frecvența cancerului de colon 
in paralel cu creșterea consumului de 
grăsimi alimentare si reducerea în 
același timp a cantității de fibre ali
mentare. mai ales a celor de origine 
cerealieră. Creșterea consumului de 
carne, grăsimi, dulciuri concentrate si 
rafinate poate crea un dezechilibru 
urmat de tulburări la diferite nive
luri ale organismului. Or. toate aces
tea pot fi Drevenite printr-o alimen
tație cumnătată și echilibrată in 
ceea ce privește consumul de legume, 
fructe, produse cerealiere, care dealt
fel nu trebuie să lipsească din 
alimentația zilnică.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

tăților economice, cit șl la căminele 
culturale din comune.

S-a dovedit binevenită și dă re
zultate pozitive măsura stabilită de 
secretariatul comitetului județean de 
partid prin care membrilor comitetu
lui județean, altor tovarăși cu munci 
de răspundere din unitățile în care 
lucrează mulți navetiști li se cere 
să călătorească cel puțin o zi pe lună 
Împreună cu navetiștii pe mijloacele 
de transport tn comun. Ea are în ve
dere atît necesitatea cunoașterii în
deaproape a condițiilor de transport 
în care se deplasează spre casă na
vetiștii, cît, mal ales, posibilitatea 
realizării unor discuții , deschise de 
la om la om despre condițiile de 
viață ale navetiștilor, despre moda
litățile de participare mai activă a 
acestora la realizarea sarcinilor eco
nomice în tntreprinderi, la dezvolta
rea economico-socială a localităților 
în care trăiesc.

— Sint, desigur, interesante lucru
rile pe care ni le spuneți. Dar dis
cuția purtată cu un secretar de co
mitet de partid, care ne-a declarat 
textual că „n-am făcut nimic pentru 
navetiști, pentru că nici n-am avea 
ce face" ne pune in situația să cre
dem că nu toți cei implicați in 
„munca cu navetiștii" Ișt fac datoria.

— Cine este acest tovarăș? Vă rog 
să-mi spuneți.

— Vasile Iordache de la întreprin
derea de motoare electrice din Pi
tești.

— Intr-adevăr, faptul pe care ni-1 
relatați este supărător Este însă po
sibil să mai avem tovarăși care să 
gîndească în acest mod. Intenționăm 
ca în cadrul unei dezbateri aflate în 
curs de pregătire, să generalizăm ex
periența bună acumulată în activita
tea cu navetiștii, să luăm măsuri pen
tru a combate și înlătura neajunsu
rile care mai există.

— Să vă relatăm insă și două 
exemple pozitive pe care le-am in- 
tlln.it recent. Primul: Discutind cu 
tovarășul Vasile Frujinoiu, secretar 
adjunct al comitetului de partid de 
la întreprinderea de confecții din 
Curtea de Argeș, am aflat de la a- 
cesta multe lucruri interesante : vi
zite ale cadrelor de conducere din 
întreprindere la navetiști acasă, 
membri de partid repartizați pe 
mașinile navetiștilor pentru a orga
niza mai instructiv timpul călători

lor, preocuparea organizației de par
tid de a crea condiții ca aceștia să-și 
completeze studiile. Chiar in ziua 
cind ne aflam in întreprindere, 24 
dintre ei se pregăteau in săli spe
cial amenajate in fabrică. Al doi
lea : lntr-una din zilele trecute se 
crease la ieșirea din schimb o mare 
aglomerație la poarta Combinatului 
de prelucrare a lemnului din Pitești. 
Oamenii erau curioși să vadă ce 
aducea nou numărul proaspăt al
„Gazetei navetiștilor" instalată aici. 
Vă rugăm să ne vorbiți șt despre alte 
acțiuni menite să pună In lumină 
munca de la om la om, activitate - 
politică desfășurată in rîndui nam 
tiștilor.

— Pe lîngă ceie înfățișate pînă a- 
cum, șl-au făcut apariția și alte „for
me de legătură" cu cei care fac nave
ta intre sat și oraș. De pildă, emisiu
nile stației de radioficare a combi
natului de prelucrare a lemnului au 
o rubrică permanentă consacrată na
vetiștilor, care vorbește atit despre 
faptele bune, cit și despre lipsurile 
din activitatea acestora. De aseme
nea, la întreprinderea mecanică 
Muscel se practică contactul prin 
corespondență cu familiile și condu
cerile comunelor in care locuiesc 
navetiștii. Este o modalitate prin 
care se obțin informații și aprecieri 
interesante cu privire la comportarea 
lor in comună în familie și socie
tate. O interesantă analiză sociologi
că inițiată de organizația de partid 
de la întreprinderea de autoturisme 
din Pitești, privind integrarea în 
muncă, calificarea ‘și fluctuația per
sonalului navetist, s-a soldat cu mă
suri eficiente de înlăturare a nea
junsurilor rezultate. Noi am cerut șl 
cerem atît cadrelor de conducere din 
întreprinderi, cît și din comune să 
nu considere munca educativă in 
rindul navetiștilor ca o activitate se
zonieră, de campanie. Va trebui apoi 
să insistăm mai mult decît am făcut 
pînă acum ca această preocupare să 
se afle permanent nu numai în aten
ția secretarilor de partid și conducă
torilor de Întreprinderi, ci și a șefi
lor de secție, ateliere, a maiștrilor șl 
șefilor de echipă — practic, a oame
nilor țâre trăiesc cea mai mare parr 
te din timp tn proceșpi muncii îmj- 
preună cu aceștia, și cafe, firește, Ii 
«cunosc cel mai bine.

— I-am însoțit pe navetiști și pe 
trasee. Pe unele cum sint Pitești- 
Tigveni sau Pitești-Mîrghia, in au
tobuze este plăcut să călătorești. 
Există ordine, disciplină, navetiștii 
sint ajutați de oameni anume de
semnați de organizațiile de partid 
din unități să-și petreacă in mod cit 
mai folositor, instructiv timpul. Pe 
alte trasee, ca, de pi’dă, Pitești-Bo- 
teni, Pitești-Buzoești iși fac loc as
pecte nedorite, reprobabile : dezor
dine, scandaluri, consum de alcool. 
Și altele asemănătoare. Cum vă ex
plicați aceste situații diferite ?

— Ne este limpede faptul că nu 
toate organele și organizațiile de 
partid acționează perseverent pentru 
ca munca politico-educativă în rîn
dui personalului navetist să fie pe 
măsura cerințelor reclamate de exis
tența unei categorii atît de nume
roase de oameni ai muncii. De aceea 
ne-am propus să organizăm în aceaș 
tă iarnă dezbaterea de care am/ ■ 
team la care să participe toți fta. 
torii cu răspunderi in această direcție 
— reprezentanți ai organelor si orga
nizațiilor de partid, ai consiliilor oa
menilor muncii, ai sindicatelor, orga
nizațiilor U.T.C. și democrației și uni
tății socialiste. Cu acest prilej urmea
ză să generalizăm experiența ciști- 
gată, dar și să tragem concluzii pen
tru măsurile ce se impun în vederea 
intensificării și diversificării muncii 
politico-educative desfășurate In rîn
dui personalului muncitor navetist 
astfel ca' fiecare să se manifeste la 
locul său de producție, ca si în fa
milie, deci în colectivitățile în care 
trăiește și muncește ca om cu o con
știință muncitorească înaintată.

Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scinteii*

Sora lui 
Făt- Frumos care 
provoacă lacrimi

IPacienți ai Spitalului din 
Bacău și personalul medico-sa- I. 
ni tar l-au intimpinat cu flori. | 

Multe și frumoase flori pentru

I medicul Gheorghe Popovici, ■ 
șeful secției chirurgie. Flori I 
care marcau un moment sărbă- •

Itoresc : ieșirea la pensie a chi
rurgului, după o strălucită ca
rieră pusă in slujba sănătății, a | 
vieții oamenilor Și aceasta, timp

Ide 43 de ani de muncă, perioa- | 
dă in care a efectuat nu mai I 
puțin de 25 000 de operații și a *

[desfășurat o susținută act vitate . 
științifică și didactică, fiind 
membru al unor reputate socie- I 
lăți internaționale de speciali-

Itate. Odată cu florile, colegii și I 
pacientii i-au urat doctorului | 
viață lungă și multă sănătate !

Dezamăgită de concubinajul cu prea 
vîrstnicul ei ales și sîcîită mereu de 
fostul soț. Ileana, nici ea la prima tinerețe, 
se lăsa tot mai des încercată de nostalgia 
unei posibile fericiri conjugale. Pe care o 
mai bănuia doar, undeva departe, peste 
nouă mări și nouă țări. Ca în poveștile cu 
Feți-Frumoși și alte Ilene Cosînzene.

Visa probabil cu voce tare sau avea slă
biciunea confidențelor făcute in poarta 
casei. Ori Nagy Ilona — colocatară — era 
dăruită cu ghicirea* gîndurilor. De ce aceste 
supoziții? Pentru că. într-o bună zi. minune: 
vecinei i-a ieșit porumbelul din gură :

— Am un frate în străinătate, numai bun 
pentru tine. De cînd mi-a venit ideea n-am 
decit un gînd : să vă văd fericiți la casa 
voastră. Ce zici ?

— Ce să zic! N-am eu norocul ăla.

nevoie de ele. Dar așa e mai frumos. Să 
nu creadă că ești o golancă. De pașaport 
să n-ai grijă! Aranjează el.

Poate Cosinzeana nu s-a lăsat convinsă 
chiar de prima dată. Ceva, cumva, i s-o fi 
părut și ei necurat. Dar ce și-a zis : 
norocul nu-ți iese de două ori în drum. Așa 
că a inceput să care vecinei perne, plăpumi, 
așternuturi, hainele mai bune. Ba i-a mai 
dat și 20 000 lei. Făt-Frumos tntîrzia insă 
să se arate. Iar cînd s-a trezit din reverie 
a fost prea tîrziu : pețitoarea „tocase" și 
banii, și lucrușoarele.

O alinare tot a avut : nu era singura 
păcălită. Dar de așteptat tot mai așteaptă. 
Nu pe Făt-Frumos din lacrimă, ci pe 
soră-sa : să execute pedeapsa de 1 an în
chisoare și să-l plătească ce are să-i plă
tească. Minus pentru lacrimi, care rămin 
gratuite.

— Ba îl ai. Eu sînt norocul. Știam că 
ești fată deșteaptă șl iți cunoști interesul. 
Pot să-ți spun că i-am și scris lui.

S-a închis 
„întreprinderea 

Chiriac"

I 
L.

Rubrică realizată
Petre POPA 
și corespondenții

de

„Scinteii
I
k

— Și ?
— Și ! A fost de acord. Acum totul de

pinde de tine. Să faci bine să-ți aduni 
lucrușoarele din casă și să mi le dai să i le 
trimit acolo, tn străinătate. Nu că ar avea

In anul 1971,. Chiriac Mihai obținea de 
la Consiliul popular al orașului Tîrgu Fru
mos o autorizație pentru confecționarea și 
desfacerea unor produse. Dar de pus pe 
treabă — și încă ce treabă! — trebuie că 
se pusese mai de mult. Altfel nu se explică

de ce după numai un an de zile a ajuns 
in fața comisiei de cercetare a provenienței 
unor bunuri dobîndite în mod ilicit. Dar 
și după imp.unerea sa, tn virtutea Legii 18, 
autorizația nu i-a fost ridicată, ci reînnoită. 
Probabil că Hotărirea nr. 711/1972 a Tri
bunalului județean Iași a rămas pentru or
ganele locale din Tîrgu Frumos o taină. 
De ce. greu de spus.

Ediția din 1974 a autorizației lui Chiriac 
— seria A, nr. 124 288 — oarecum diferită 
de prima, îi conferea dreptul să confecțio
neze și să comercializeze o gamă impresio
nantă de produse : cravate, portmonee, pic
turi pe sticlă, genți, brățări, inele, cercei, 
baticuri, fulare, flanele, căciulite de damă 
și bărbați, ochelari, jucării de copii, 
bibelouri, artizanat, piepteni. După părerea 
noastră, era mai simplu să se specifice in 
autorizație ce n-are voie. S-ar fi făcut 
măcar o oarecare economie de cerneală și 
hîrtie.

Ei bine. înarmat cu un asemenea act uni
versal valabil. C. M. părăsește Tîrgu Frumos 
și pteacă să cucerească no1 piețe. Și să se 
refacă după impunerea plătită. Cartierul 
general și-1 stabilește la Medias, unde se 
pare că afacerile i-au mers Ia fel de bine. 
Abia după patru ani. în decembrie 1978. 
„micul" său comerț neautorizat — la patru 
tarabe, gemînd de marfa încărcată ritmic 
cu unul din autoturismele familiei, un 
I.M.S. — este „apreciat" contravențional de 
organele de miliție pe piața unui alt oraș 
transilvan.

Contravenția l-a lăsat rece. In schimb, 
confiscarea sumei de 48 735 lei l-a pus pe

jăratic. Și a făcut contestație la judecătorie. 
Unde, ghinionul lui, ce scăpase din vedere 
miliția, n-a ignorat justiția : indiciile clare 
ale sărvîrșirii nu unei contravenții, ci unei 
infracțiuni crase de speculă. S-a remarcat 
(in sfirșit!) că era imposibil ca un singur 
om să meșterească atîtea articole. Deci le 
cumpărase in scop de revinzare, exact cum 
scrie în codul penal.

Dar ia-1 pe Chiriac de unde nu-i. Prin
sese de veste și se făcuse nevăzut. Abia un 
an mai tîrziu apare Ia Mediaș, tot în piață. 
Pe tarabă. 35 de sortimente : nici n-avea 
concurență. Cum să aibă! Monopolizase 
cam tot ce se producea în, zonă : cumpăra 
de la producătorii individuali, rezervindu-și 
pentru e] comercializarea. Ceea ce n-a re
cunoscut însă decit după ce la cooperativa 
„Tricotajul" a fost supus unui test. De era 
să-și prindă degetele în mașina de tricotat.

Pînă atunci o ținuse una și bună că tri- • 
cotează mai ceva ca o bunicuță la gura, 
sobei. Și cînd te gîndești că a fost crezut, 
opt ani de zile, de atîț!a controlori și inspec
tori care veghea’ă la desfășurarea lega’ă a 
comerțului, te întrebi „cum de l-au crezut?", 
„prin ce minune" ?

Din caietul 
grefierului

„Mă constitui parte civilă cu suma de 
10 000 lei reprezentlnd contravaloarea ur

mătoarelor obiecte date inculpatei : un 
cojoc in valoare de 4 000 lei, un inel de aur 
in valoare de 8—9000 lei, 6—7 'pulovere de 
lină in valoare de 1 000 lei, o scurtă imitație 
de piele in valoare de 300 lei. I-am dat 
aceste obiecte inculpatei, care spunea că are 
nevoie de ele pentru a-mi ghici in cărți".

(Din Dosarul nr. 8577/79, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală).

„Contest procesul-verbal de contravenție, 
deoarece eu nu eram in stare de ebrietate 
cind lucrătorul de miliție m-a găsit absent 
In gară, iar cind m-am trezit, procesul- 
verbal era deja întocmit...".

(Din Dosarul nr. 795/78, Judecătoria 
Caransebeș).

„In timp ce îmi făceam bagajele. In mod 
provocator, pirita a inceput să cinte tn una 
din limbile orientale, ea cunoscind și cițiva 
studenți străini... împrejurare ce mi-a dat 
de gindit asupra recunoașterii de către 
mine a primei minore, născută înainte de 
a ne căsători".

(Din Dosarul nr. 1789/80, Judecătoria 
Cluj-Napoca).

Florin CIOBANESCU

tlln.it
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PREȚURILE DE PRODUCȚIE Șl DE LIVRARE
- măsură și stimulent pentru creșterea eficienței economice

DE CE ESTE NECESARĂ ACTUALIZAREA LOR?
După cum se cunoaște, recent. Comitetul Politic Executiv al C.C. al 

P.C.R. a stabilit ca, incepind cu anul 1981, să se aplice noile prețuri de 
producție și de livrare. In legătură cu necesitatea acestei acțiuni in 
etapa in care ne aflăm, cu problemele pe care le ridică actualizarea 
prețurilor de producție și livrare am avut o convorbire cu tovarășul 
GHEORGHE NICOLESCU, director in Ministerul Finanțelor. Cele mal 
multe din întrebările pe care le-am adresat interlocutorului ne-au fost 
sugerate de cititorii ziarului „Scinteia".

— Pentru început vă propu
nem să lămuriți ce se înțelege 
prin noțiunea de preț de pro
ducție și de livrare ?i in ce do
meniu se utilizează ?

— La baza sistemului nostru de 
prețuri avem prețurile de producție, 
adică prețurile care asigură produ
cătorului recuperarea cheltuielilor 
efectuate pentru fabricarea produse
lor șl un anumit beneficiu. Cheltuie
lile de producție, la rindul lor. sint 
formate din valoarea materiilor pri
me, materialelor, combustibilului și 
energiei consumate in procesul de 
producție. amortizarea fondurilor 
fixe, cheltuielile efectuate pentru re
tribuirea muncii, precum șl alte 
cheltuieli legate de fabricarea pro
duselor. Volumul acestor cheltuieli 
este determinat pe baza unor norme 
de consumuri materiale și de forță 
de muncă. în această structură a 
prețului de producție, ponderea o de
țin cheltuielile materiale. Bunăoară, 
în medie, în industria republicană 
ponderea cheltuielilor materiale în 
prețurile de producție este in acest 
an de peste 80 la sută. Așadar, pre
țurile de producție nu cuprind în 
structura lor Impozit pe circulația 
mărfurilor, ceea ce dă posibilitatea 
măsurării corecte a eficientei activi
tății fiecărei întreprinderi. Prețul de 
livrare este prețul la care circulă 
produsele intre unitățile socialiste și. 
de regulă, este la nivelul prețului de 
producție. Deci, accentuez, prețurile 
de producție și de livrare sint utili
zate numai in relațiile dintre unită
țile socialiste privind viniarea și 
cumpărarea mărfurilor destinate 
procesului productiv, investițiilor, 
exportului, rezervelor de stat.

— Ați afirmat că prețul de 
producție oferă posibilitatea mă
surării eficienței activității eco
nomice a întreprinderii. Vă ru
găm ca, pornind de la un exem
plu, să definiți mecanismul prin 
care prețul de producție i?i în
deplinește acest rol.

— în primul rînd, trebuie să pre
cizez că la același produs și la 
aceeași calitate prețul de producție 
este unic. în consecință, întreprinde
rile care realizează produsele cu cos
turi mai scăzute obțin beneficii mal 
mari, ceea ce este atît în interesul 
colectivelor de oameni ai muncii din 
Întreprinderile respective, cît și al 
economiei naționale. Pentru a ilustra 
rolul prețului de producție în stimu
larea unei activități economice efi
ciente să plecăm de la următorul 
exemplu simplificat (prezentat in 
graficul alăturat), Coloana I se re
feră la structura prețului de produc
ție Ia un anumit produs așa cum a 
fost avută în vedere la stabilirea Iul. 
în coloana a Il-a prezentăm struc
tura prețului de producție al acer 
luiași produs realizat într-o Între
prindere care și-a gospodărit judicios 
mijloacele de producție, asigurînd 
reducerea consumurilor materiale si 
o creștere a productivității muncii, 
ceea ce s-a reflectat în diminuarea 
cheltuielilor materiale și de mano
peră pe unitatea de produs. Aceasta 
a determinat creșterea corespunză
toare a beneficiului si. respectiv, a 
rentabilității. în coloana a IlI-a este 
cazul aceluiași produs realizat intr-o 
Întreprindere slab gospodărită, care 
a depășit cheltuielile materiale. In 
detrimentul beneficiilor și al rentabi
lității. Așadar, în condițiile unor 
prețuri fixe atît la produsul final, 
cît și la materiile prime și materia
lele din care acesta a fost fabricat, 
preturile de producție 'dau posibilita
tea să se stabilească In care între
prindere s-a muncit bine, gospodă
rește și in care nu, să se evalueze 
deci eforturile proprii ale colective
lor de oameni ai muncii depuse 
pentru creșterea beneficiilor. Deci- 
prețurile de producție sint pîrghii 
importante in afirmarea autogestiu- 
nii economico-financiare. întrucît 
întreprinderile care se preocupă de 
introducerea tehnologiilor noi. mai 
economice și mai productive, de ridi
carea calității producției, de recupe

Colectivul Combinatului chimic din 
orașul Victoria și-a Îndeplinit cu 
aproape trei luni mal devreme sarci
nile de plan la export pe anul 1980. 
Este un rezultat ce pune în evidentă 
o activitate desfășurată cu perseve
rență și dăruire, responsabilitatea cu 
care oamenii combinatului privesc 
realizarea acestei sarcini prioritare 
trasate de conducerea partidului.

Dpspre factorii care au asigurat ob
ținerea acestui rezultat ne-a vorbit 
mal întîi economistul Matei Banciu, 
șeful serviciului desfacere-export :

— Avem o strategie a îndeplinirii 
planului la export. Punctul de pier 
care l-a constituit asigurarea unui 
sortiment larg de produse care să fie 
oferite partenerilor externi. Experi
ența ne-a demonstrat că atunci cînd 
prezentăm spre contractare o gamă 
mal largă de produse și care răspund, 
totodată, exigentelor calitative ale 
clienților de peste hotare, posibilită
țile de desfacere sînt mult mai mari.

Este demn de relevat că pen
tru anul 1980 combinatul a oferit 
spre contractare la export 26 de pro
duse. Și in asimilarea produselor noi 
s-a plecat de la cerințele pieței ex
terne. de la solicitările partenerilor.

— Desigur, am căutat să oferim în 
primul rînd produsele aflate in fabri
cația curentă a combinatului — a 
adăugat șeful serviciului desfacere- 
export. Dar nu ne-am limitat numai 
la acestea. Am mers In întimpinarea 
solicitărilor clienților noștri externi, 
oferind spre contractare produse ce 
nu se aflau în nomenclatorul combi
natului și care trebuiau asimilate, așa 
cum a fost cazul a 8 sortimente de 
nitroceluloze.

Se cuvine insă o precizare : princi
palele criterii care au stat la baza 
introducerii în fabricație a produselor 
destinate exportului au fost și sînt, 
pe de o parte, ca acestea să aibă 
asigurată în tară baza de materii pri
me. iar. pe de altă parte, să se poată 
realiza fără consumuri $1 costuri su
plimentare. 

rarea șl refoloslrea materialelor și 
pieselor, de scăderea costurilor de 
producție, in principal a celor mate
riale, vor avea posibilitatea să-și 
constituie fonduri proprii mai mari, 
inclusiv fondul de participare a oa
menilor muncii la beneficii, contri
buind, totodată, cu o cotă mai mare 
la formarea fondurilor necesare dez
voltării generale a societății.

— Cunoaștem că, pe plan mon
dial, prețurile unor produse, In 
special cele ale unor materii 
prime și materiale, marchează 
creșteri importante. Totuși, din 
cele ce ați spus rezultă că in eco
nomia noastră socialistă plani
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ficată prețurile de producție 
prezintă o anumită stabilitate in 
timp. Cum este posibilă menți
nerea nivelului general al pre
țurilor de producție ?

— Suportul economic al menține
rii nivelului general al preturilor pe 
o anumită perioadă îl constituie pro
gresele importante obținute in dez
voltarea noastră economică, creșterea 
continuă, in ansamblu, a eficientei 
activității productive, care scot în 
evidentă justețea politicii partidului 
nostru de creare a unei industrii mo
derne, de înalt randament și eficien
ță, orientată consecvent spre gospo
dărirea cît mai rațională a fonduri
lor materiale și bănești ale societății. 
Desigur, România, ca participantă ac
tivă la schimbul internațional de va
lori materiale, nu este ferită de 
influentele instabilității și crește
rii galopante a preturilor la unele 
materii prime. în mod deosebit 
la țiței. De pildă, dacă in urmă 
cu- cinci ani prețul unei tone de 
petrol pe piața mondială era de 
circa 95 de dolari, acum a ajuns la 
270—300 de dolari. Tot in această 
perioadă, prețurile pe tonă au cres
cut la bumbac de la 1 270 dolari la 
2 340 dolari, la minereu de fler de la 
22 dolari la 36 dolari, la cocs de fur
nal de la 122 dolari la 162 dolari. Este 
desigur pozitiv faptul că in tara 
noastră s-au luat din timp măsuri 
menite a atenua la maximum in
fluenta creșterii preturilor externe 
prin dezvoltarea bazei proprii de 
materii prime pentru a asigura ne
cesitățile intr-o proporție țpai mare 
din producția internă și. totodată, 
pentru reducerea mal accentuată a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, resurse energetice pe unita
tea de produs.

— Un factor deosebit de Important 
care a influențat pozitiv rezultatele în 
acest domeniu — a continuat firul 
ideii inginerul Emilian Achirii, jefui 
serviciului organizarea producției si a 
muncii — l-a constituit pregătirea din 
vreme a condițiilor pentru realizarea 
producției de export. Fundamentarea 
posibilităților de realizare a sarcini

DIVERSITICAREfl PRODliCTlEI SI RECEPTIVITATEA 
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IN DEPĂȘIREA PLANULUI IA EXPORT
Din experiența Combinatului chimic din Orașul Victoria

lor stabilite șl nominalizarea produse
lor oferite spre contractare pentru 
1980 s-au încheiat la finele lunii 
octombrie 1979.

îndată după nominalizarea produ
selor respective, combinatul a pus la 
dispoziția celor două întreprinderi de 
comerț exterior — „Danubiana" și 
„Chimimportexport" — peste 150 de 
mostre, însoțite de fisele tehnice cu 
parametrii fiecărui produs. Ca atare, 
reprezentanții lor au putut lua ime
diat contact cu partenerii externi, 
ceea ce a făcut posibil ca perfectarea 
contractelor să se realizeze tn pro
porție de 80—85 la sută pînă la finele 
anului.

Faza următoare — deosebit de Im
portantă și ea — a constituit-o dezba
terea sarcinilor de plan la export în 
cadrul fiecărei secții de producție șl 
stabilirea măsurilor menite să asigure

— Se înțelege deci ci, pe
riodic, prețurile trebuie adapta
te la condițiile noi care apar in 
economie. Intr-un asemenea 
context se încadrează ji acțiunea 
de actualizare a preturilor de 
producție si de livrare, hotărilă 
de conducerea partidului.

— Stabilitatea prețurilor pe o anu
mită perioadă nu Înseamnă însă ri
giditate. Pentru ca preturile de pro
ducție și de livrare să-și exercite 
rolul și funcțiile lor active In econo
mia noastră este important ca aceste 
prețuri să nu se rupă de baza lor 
obiectivă, respectiv de costurile reale 
de producție. Or. așa cum am arătat 
mai Înainte, preturile principalelor 
materii prime, din import au cres
cut foarte mult. Desigur, fluctuațiile 
accentuate ale prețurilor unor materii 
prime pe piața externă, care in 
multe cazuri au caracter con- 
junctural, nu pot fi transpuse auto
mat în prețurile interne de pro
ducție. Atunci însă cînd aceste 

creșteri ale prețurilor externe au un 
caracter de durată, este logic, este 
firesc ca de aceste evoluții să se 
țină seama in fundamentarea pretu
rilor de producție, așa cum prevede 
dealtfel și Legea preturilor și tarife
lor. Un alt factor care impune ac
tualizarea preturilor 11 constituie 
creșterea costurilor interne in indus- 
tria extractivă determinată de pune
rea in .valoare a unor zăcăminte cu 
un conținut mai scăzut de substanțe 
minerale utile sau cu condiții mai 
dificile de exploatare. Datorită aces
tei situații unele exploatări miniere 
nu-și mai recuperează cheltuielile 
din veniturile proprii, ceea ce nu 
este in concordanță cu principiile 
autogestiunii economico-financiare. 
Așa, de exemplu, în acest an o tonă 
de petrol extras în țară costă cu 40 la 
sută mai mult decît in anul 1978 ; o 
tonă de lignit de carieră cu 80 la 
sută mai mult, iar o tonă de mine
reuri feroase sau neferoase cu 24 la 
sută mai mult. Și aceasta In vreme 
ce în ramurile în ale căror produse 
finale se încorporează materiile pri
me respective se realizează beneficii, 
rentabilități ridicate, care nu sint în
tru totul un rezultat al eforturilor 
colectivelor din acele ramuri.

— Desigur, creșterea cheltuie
lilor de producție este determi
nată in unele cazuri de condiții 
obiective. Dai nu este mai pu
țin adevărat că in unele între
prinderi costurile de producție 
mai ridicate se datoresc și proas
tei gospodăriri a resurselor ma
teriale. Cum sint evitate aces
te influențe ale factorilor subiec
tivi in fundamentarea noilor 
prețuri de producție ?

realizarea ritmică si în condiții de 
calitate superioară a produselor.

Din experiența acestui combinat se 
desprinde și o altă, concluzie, deose
bit de importantă, pentru activitatea 
unităților ce produc pentru export : 
reacția promptă la schimbări, recep
tivitatea fată de solicitările partene
rilor externi. Concludent este urmă

torul exemplu. Unul dintre parte
neri a solicitat o rășină ureoformal- 
dehidică modificată, cu alți para
metri decît cei ai rășinilor pe care 
le producea in acel moment combi
natul. Cadrele de conducere a com
binatului ar fi putut refuza coman
da, pe motiv că produsul în speță 
nu se afla în nomenclatorul de fa
bricație, Și asta cu atît mai mulț cu 
cît planul anual la export era, in 
momentul respectiv, acoperit cu co
menzi. Dar în pofida faptului că 
asimilarea și fabricarea produsu
lui cerut de partenerul extern 
ridicau nu puține probleme de 
cercetare și organizare a produc
ției. iar în plus era solicitat intr-un 
termen foarte scurt, cadrele combina
tului au semnat contractul. Cu con
vingerea că această comandă este în 
avantajul economiei naționale, atît

— La stabilirea noilor prețuri se 
pornește de la analiza critică a cos
turilor actuale, astfel incit să se eli
mine influentele determinate de gos
podărirea necorespunzătoare a mate
riilor prime și materialelor. Mai.mult 
chiar, este absolut necesară o redu
cere suplimentară a costurilor de 
producție pentru a compensa o parte 
importantă din creșterea preturilor 
la materii prime și materiale. în 
acest mod. rentabilitatea se va asi
gura pe căi economice, adică prin 
mobilizarea colectivelor din între
prinderi pentru a lua măsuri ener
gice de reducere substanțială a chel
tuielilor materiale.

— întrucît influentele dtn 
modificarea prețurilor la materii 
prime se vor resimți practic in 
costurile de producție ale unită
ților care le utilizează, se are in 
vedere și actualizarea tuturor 
prețurilor produselor ce incor
porează materiile prime și ma
terialele respective ?

— Actualizarea preturilor la mate
riile prime și materialele din produc
ția internă și din import. în industrie 
va influența în mod sensibil costurile 
de producție la energia electrică și 
termică, la produsele metalurgice și 
la produsele petroliere, ceea ce im
pune și o modificare a preturilor 
acestor produse. în unele ramuri, o 
serie de prețuri de producție vor ră- 
mine neschimbate. întrucît beneficiile 
pe care aoestea le realizează dau po
sibilitatea acoperirii influentelor din 
majorarea prețurilor lă materiile pri
me, Dar și în aceste cazuri trebuie 
să se acționeze hotărît pentru scă
derea mai accentuată a costurilor de 
producție, spre a realiza în conti
nuare prin eforturi proprii o renta
bilitate și beneficii cît mai ridicate.

— Mulți cititori ne întreabă 
dacă actualizarea prețurilor de 
producție și de livrare va in
fluența prețurile de desfacere cu 
amănuntul ale bunurilor de con
sum pentru populație ?

— Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. a hotărît ca. pentru 
anul 1981, influenta majorării prețu
rilor de producție și de livrare la 
produsele industriale și agricole asu
pra unor bunuri de consum să fie 
suportată din bugetul statului, men- 
ținindu-se actualele preturi de desfa
cere cu amănuntul către populație. 
Este o măsură luată în spiritul grijii 
dovedite întotdeauna de conducerea 
partidului față de condițiile de viată 
ale oamenilor muncii, care asigură 
creșterea retribuției reale potrivit 
prevederilor de plan. Este cunoscut 
că în țările cu o economie de piață 
au loc pronunțate creșteri ale prețu
rilor de desfacere a mărfurilor către 
populație, unele cu caracter specula
tiv, afectind serios bugetul familiilor 
de oameni ai muncii. în lumea capi
talului, rămînerea permanentă în 
urmă a salariilor fată de creșterea 
prețurilor înrăutățește continuu con
dițiile de’via’ță ale clamei muncitoare 
din acesta țări, accentuează senti
mentul de nesiguranță pentru ziua 
de mîine. în contrast cu realitățile 
din țările cu economie de piață, 
în tara noastră, prin politica în
țeleaptă a partidului, retribuțiile 
nominale au fost majorate substan
țial pentru toți oamenii muncii. în 
vreme ce indicele preturilor cu amă
nuntul a crescut în proporție foarte 
redusă. Bunăoară, în acest cincinal 
retribuția medie netă a crescut in
tr-un ritm de peste 7 la sută anual, in 
timp ce, printr-un control strict al 
prețurilor bunurilor de consum și ser
viciilor, pe întregul cincinal acestea au» 
crescut cu numai circa 9 la sută, astfel 
că retribuția, reală a sporit in perioada 
la care ne referim cu circa 30 la sută, 
față de 20 la sută cît se prevedea în 
plan. Această politică judicioasă, de 
creștere necontenită a nivelului de 
trai al poporului va fi consecvent 
continuată și în viitorul cincinal : 
pînă în anul 1985 se prevede creș
terea preturilor cu amănuntul și a 
tarifelor pentru populație de 6—8 la 
sută, dar aceasta se va efectua trep
tat și în strînsă concordantă cu pre
vederile de creștere a veniturilor reale 
ale populației in perioada 1981—1985.

Comellu CÂRLAN

prln valoarea ei ridicată, cît sl prin 
perspectiva încheierii altor contracte 
cu firma respectivă. Mobilizîndu-și 
resursele de care dispune, colectivul 
combinatului a reușit să realizeze o 
adevărată performantă, asimilînd și 
realizind produsul solicitat în nu
mai o lună de zile, ceea ce i-a 
permis să onoreze comanda respectivă 

la termenul sl în condițiile de cali
tate solicitate de partenerul extern.

— Realizarea acestui produs — 
aprecia șeful serviciului organizarea 
producției și a muncii — a constituit 
pentru chimiștli noștri un adevărat 
examen al competentei și dăruirii în 
muncă. Meritul principal revine co
lectivului secției rășini conduse de 
inginerul Nicolae Thomas, colectiv 
din rîndtil căruia s-au remarcat în 
mod deosebit maistrul Emil Polmo- 
lea, operatorii Liviu Isac și Victor 
Sltea.

Dar simțul de răspundere al colec
tivului s-a manifestat, desigur, și în 
alte cazuri. La un moment dat s-a 
solicitat la export o cantitate supli
mentară de metanol. Dar cum să-l 
produci, cînd capacitatea instalații
lor era complet acoperită ? A- 
tund conducerea combinatului s-a

lată o imagine ce poate fi întilnitâ frecvent la bazele de recepție a cerealelor din județul Mureș : multe cooperative 
agricole au hotărît să livreze suplimentar la fondul de stat importante cantități de porumb Foto: E. Dichiseanu

LIVRAREA UNOR CANTITĂȚI SPORITE 
DE PRODUSE LA FONDUL DE STAT-
îndatorire 
a tuturor 

IALOMIȚA:
In cămara statului - 

unitățile fruntașe 
au adus 30000 tone 

de porumb peste 
sarcinile stabilite

Săptămîna aceasta o putem numi, 
fără a exagera, săptămîna înaltei în
datoriri țărănești, dovedită de coo
perativele agricole de producție frun
tașe din județul Ialomița, care au 
răspuns prin faptă chemării „Mal 
multe produse agroalimentare pen
tru aprovizionarea populației", 11- 
vrînd statului peste sarcinile contrac
tuale 30 000 tone de porumb.

în cele zece zile cît a durat acțiu
nea de livrare suplimentară s-a lu
crat în condiții deosebit de grele, 
țăranii cooperatori din mănoasa 
Cîmpie a Bărăganului demonstrînd și 
cu acest prilej o educație patriotică 
demnă de renumele ce și l-au creat, 
în zilele cînd autocamioanele și re
morcile curgeau pline cu aurul cîm- 
pului spre bazele de recepție, cînd 
încărcarea și descărcarea s-au făcut 
sub ninsoare și ger, am stat de vor
bă cu cooperatori și președinți din 
unitățile fruntașe, care erau unanim 
de acord că numai procedîndu-se In 
acest fel se contribuie la buna apro
vizionare a populației, la asigurarea 
fondului de materii prime necesare 
Industriei alimentare.

Președintele cooperativei agricole 
Iazu, Stan Petre, ne relata : „„Am 
realizat o producție medie de 6 250 kg 
porumb boabe la hectar, recoltă ge 
ar ■ trebui să ne mulțumească. Dar 
cînd ferma .3 condusă de ing. Va- 
sllicâ "Aurei ă obținut peste 7 50(1 kg 
porumb boabe la hectar. înseamnă că 
puteam realiza mai mult. în aceste 
condiții, nu am putut livra suplimen
tar la fondul de stat decît 804 tone 
porumb. îmbucurător este faptul că 
majoritatea cooperatorilor au înțeles 
de la început că astfel se ajută pe 
ei. pe copiii lor de la oraș".

— în multe unități din județul nos
tru producția de porumb nu s-a rea
lizat, ca dealtfel și în alte zone ale 
țării, și în aceste condiții este firesc 
să contribuim și noi la buna apro
vizionare a tării livrînd la fondul de 
stat cantități suplimentare de pro
duse agricole, și îndeosebi de po
rumb. Așa le vorbea cooperatorilor 
din Ciulnița președintele consiliului 
unic agroindustrial Ciulnița. tovară
șul Nicolae Petrescu. Unii aveți co
pii, muncitori la orașe, alții elevi, 
studenți și militari. Ei trebuie să fie- 
aprovizionați ritmic cu produsele a- 
groalimentare necesare.

Discuții de la suflet la suflet s-au 
purtat și în cooperativa agricolă de 
producție Buiești, unitate care a rea
lizat cu 600 kg porumb la hectar mai 
mult decît își planificase șl a hotă
rît ca întreaga depășire să fie livrată 
suplimentar la fondul de stat.

Ca de fiecare dată, cooperatorii 
din Grindu, care cu o producție de 
8 630 kg porumb boabe la hectar, în 
condiții de neirigare, se numără prin- 

consultat cu colectivul secției. Din 
această consultare a reieșit că singu
ra posibilitate de a se asigura o 
anumită cantitate de metanel în plus 
ar conștitui-o reducerea duratei de 
efectuare a reparației la instalația 
M 4. După o analiză amănunțită, te
meinică, colectivele secțiilor metanol 
și de întreținere-reparatii și-au asu
mat 'răspunderea de a efectua repara
ția instalației intr-un termen mai 
scurt. Oamenii din aceste secții nu 
și-au precupețit eforturile și au redus 
durata reparației, creînd condiții de a 
se livra peste prevederile inițiale la 
export încă 6 000 tone de metanol. O 
reușită la care și-au adus contribuția 
șefii celor două secții’, inginerii Anton 
Hipp și loan Munteanu. formațiile 
conduse de maiștrii Nicolae Ștefan, 
loan Popa, Daniel Bîră. muncitorii 
loan Ciontea. Teofil Grecu. Virgil Go
nea și alții.

Este de relevat, totodată, că in 
combinat s-a creat un fond de marfă 
suplimentar, prevăzut incă de la în
ceputul anului, ceea ce a făcut po
sibilă livrarea unor produse atit in 
avans, cit si peste prevederi. De ase
menea, merită evidențiată perseve
rența cu care s-a urmărit ca activi
tatea de export să se desfășoare în 
condițiile unei eficiente economice ri
dicate. Drept urmare. în ultimii ani 
cursul de revenire obținut li produ
sele exportate s-a îmbunătățit, aiun- 
gînd să se dubleze la unele produse 
ca. bunăoară, metanolul.

Din evidentele combinatului reiese 
că, pînă în prezent, planul la export 
pe acest an a fost depășit cu 9 mi
lioane lei valută. Concomitent cu 
eforturile ce se depuh de colectiv 
pentru suplimentarea livrărilor cu 
încă 2 milioane Iei valu’ă pină 
Ia sfirșitul anului, in combinat se 
pregătesc condițiile pentru reali
zarea sarcinilor planului de export 
din 1981.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Sclnteii”

de mare însemnătate 
producătorilor agricoli
tre fruntașii județului, au fost și ei 
la înălțime, livrînd suplimentar 1 000 
tone peste prevederile contractuale. 
Eroul Muncii Socialiste Anghel Mir
cea Dan ne declara : „Din unitatea 
noastră a pornit chemarea la între
cere socialistă către toate cooperati
vele agricole de producție din țară, 
și această cinste ce ne-a fost acor
dată trebuie onorată așa cum știu 
grindenii să fie mereu în frunte".

Pentru cantitățile mari livrate su
plimentar la fondul de stat merită 
elogiate cooperativele agricole de 
producție din consiliile unice agroin
dustriale Grivița. Andrășesti, Bor- 
cea, Dragalina și Lehliu. Se poate 
spune că cele 30 000 de tone livrate 
suplimentar Ia fondul de stat de coo
perativele fruntașe din Bărăganul 
ialomițean poartă în ele însemnul 
datoriei împlinite.

Miha! VIȘOIU 
corespondentul „Sclnteii*

MUREȘ:
„In cîteva zile 
vom îndeplini 

și depăși volumul 
produselor 

contractate"
Preocuparea de bază a acestor zile 

a lucrătorilor din agricultura jude
țului Mureș este livrarea la fondul 
de stat, peste contractele inițiale, a 
unor mari cantități de porumb. La 
realizarea acestei îndatoriri patriotice, 
o contribuție de seamă au adus lo
cuitorii satelor, care — la apelul co
mandamentului județean pentru agri
cultură — au participat, cu mie cu 
mare, la strîngerea și depozitarea în
tregii recolte de porumb. Ca urmare, 
pînă la 11 decembrie, la fondul de

DIN CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ ROMANEASCĂ» » 1
BETONOSCOP ULTRASONIC

Defectoscopia nedis
tructivă se constituie 
astăzi drept una dintre 
metodele cele mai so
licitate și moderne de 
control al materialelor 
și structurilor masive, 
permițînd punerea în 
evidentă precis și ra
pid a fisurilor sau de
fectelor ascunse. Prin
tre agenții de lucru 
alături de radiațiile X, 
gama, neutroni etc. se 
numără și undele ul- 
trasonice, care au a- 
vantajul că permit 
realizarea unor apara
te simple. portabile, 
ușor de manevrat și 
pentru care nu se cer

TAHOMETRU CALCULATOR

Verificarea regimu
lui de funcționare al 
unor mașini și insta
lații industriale pre
supune și măsurarea 
unor frecvente și tu
rații foarte joase, se
sizarea abaterilor de 
la valorile impuse de 
buna funcționare a in
stalațiilor respective. 
Este o operație extrem 
de delicată care recla
mă mare precizie, iar 
cu metodele obișnuite, 
în cazul frecvențelor 
joase, practic inope
rantă din cauza timpu
lui de măsurare exa

măsuri de protecție ca 
în cazul radiațiilor nu
cleare.

Un astfel de aparat 
ultrasonic a fost con
ceput la Institutul de 
cercetare științifică și 
inginerie tehnologică 
pentru electronică. El 
este destinat în primul 
rînd controlului nedes- 
structiv al betoanelor. 
Datorită însă puterii 
mari a emițătorului de 
ultrasunete și a sensi
bilității ridicate poate 
fi utilizat și în testa
rea altor materiale 
care prezintă atenuare 
ultrasonică mare, cum 
ar fi cărămizi. roci.

gerat de mare. Proble
ma a fost luată in 
studiu de Institutul de 
cercetări electronice 

‘din București și, gă- 
slndu-se o soluție ori
ginală Și ingenioasă, a 
fost creat primul taho- 
m'etru românesc care 
reușește să măsoare 
frecvente între 0.06 și 
10 000 hertzi, precum 
și turații între 6 si un 
milion de rotații pe 
minut. în numai o 
zecime de secundă.

Și nu numai atît : 
tahometrul cal-ulator 
poate realiza Și alte

stat a fost livrată, pe ansamblul 
județului, peste contractele inițiale, 
cantitatea de 1 000 tone porumb. Tot
odată, se acționează hotărît pentru 
realizarea cantității destinate fabrici
lor de nutrețuri combinate, la care 
se înregistra, la aceeași dată, o ne- 
realizare, față de plan, de aproape 
4 000 tone porumb. După cum ne in
formează tovarășul Leonid Dobre, 
director adjunct al I.V.C. Mureș, ba
zele de rșcepție preiau zilnic peste 
400 tone de porumb, ceea ce oferă ga
ranția că, în două-trei zile, va fi în
cheiată această lucrare. întreaga can
titate preluată, este depozitată in con
diții corespunzătoare. în bazele de 
recepție au fost luate măsuri de con
servare a porumbului.

Cooperatorii din consiliul agroin
dustrial Iernut au livrat, pînă acum, 
suplimentar la fondul de stat 1 039 
tone porumb și 532 tone la F.N.C. 
„La noi — ne spune Dorin Cheșcheș, 
inginer-șef la cooperativa agricolă 
Iernut — de mulți ani s-a statornicit 
tradiția de a trimite în hambarele 
țării, în plus, mii de tone de produse 
agricole". La fel procedează și coo
peratorii din consiliul unic Riciu, 
care au livrat suplimentar, pînă la 
11 decembrie, peste 743 tone porumb, 
din care cooperativa agricolă Pogă- 
ceaua — 353 tone, Șincai — 269 tone, 
Sînmartin — 121 tone. Fruntași la 
achitarea obligațiilor contractuale 
față de stat sint și cooperatorii din 
consiliul unic Sărmașu. Evaluînd re
zervele existente, ei au hotărît și au 
livrat suplimentar la fondul de stat 
1 238 tone porumb, în fruntea acțiu
nii situîndu-se copperativele agricole 
Șăulia de Cîmpie, Răzoare, Dîmbu și 
Sintpetru. La fel au procedat și ve
cinii de la Zau de Cîmpie, care au 
dat 392 tone porumb, precum și alte 
unități diÂ j.uS4V'ltFesigur, acțiunea 

■ continuă.
Gh. GIURGIU
corespondentul „Sclnteii*

piese de lemn, mate
riale plastice etc.

Originalitatea apa
ratului constă în fap
tul că este prevăzut 
cu un sistem ”de pro
tecție la măsurători 
false, datorate unui 
cuplaj incorect al tra- 
ductoarelor cu mate
rialul supus testării. 
Acest lucru permite 
efectuarea unor deter
minări sigure, rapide 
și precise in cele mai 
variate condiții de uti
lizare. Bctonoscopul se 
află în producție cu
rentă la I.C.S.I.T.E.

funcțiuni, cum ar fi ra
portul și diferența pro
centuală a două turații 
aflate în limitele de 
măsură ; poate, de a- 
semenea. semnaliza 
automat depășirea unor 
limite de turație pre
stabilite etc.

Aparatul, în curs de 
asimilare la întreprin
derea de-aparate de 
măsură electronice si 
industriale de pe plat
forma Pipera, poate 
contribui la realizarea 
unor însemnate econo
mii valutare. (Vlaicu 
Radu).
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ȚINUTA PROFESIONALĂ A CRITICII
Importanța socială a criticii literare, rolul său formativ, 

de educare estetică și ideologică a maselor largi de oa
meni ai muncii, atribuțiile analizei și sintezei critice obiec
tive, științifice de orientare a literaturii contemporane, de 
semnalare a direcțiilor ei fertile in concordanță cu cerin
țele unei arte revoluționare chemate să oglindească dia
lectic. in spiritul adevărului, o realitate in continuă trans
formare și perfecționare — iată rațiunile invocate atunci 
cind am propus o discuție despre ținuta criticii. Interven
țiile de pină acum, precum și cele din grupajul de față cu 
care continuăm dezbaterea noastră, probează, credem, con
vingător multitudinea aspectelor și unghiurilor de vedere 
asupra funcționării criticii literare. Este evident că ac

țiunea criticii e departe de a se reduce la o seacă, neutră 
înregistrare de produse artistice. Ea participă, prin jude
cățile, analizele, propunerile sale, la o mai vastă operă de 
pedagogie socială, de orientare și informare a oamenilor 
in cultul unor valori, reale și fertile. Iată de ce — cum au 
subliniat criticii, istoricii literari in intervențiile de pină 
acum — exercițiul critic este incompatibil cu superficiali
tatea, cu tonul apologetic ori veteitarismul; cu tolerarea me
diocrității și aplicarea unor criterii extraliterare in jude
carea operelor. Autoritatea criticii derivă, cum se știe, 
din argumente, precum și, mai ales, din valoarea reală 
a operelor pe care le susține și le propune publicului. 
Este necesar să spunem că foarte importantă pentru efi

ciența actului de analiză și evaluare a operelor este și ati
tudinea scriitorului însuși față de critică, atitudine de 
acceptare ori de refuz al dialogului.

Conștientă de rolul său social, critica nu se poate dis
pensa sub nici un pretext de obiectivitatea, buna credință 
care alcătuiesc, cum se știe, fundamentul moral al pro
fesiei. Ea nu se poate face instrumentul gustului subiectiv, 
tiranic, exclusivismului intolerant. Idealul de artă căruia 
critica i se dăruiește necondiționat, idealul unei arte uma
niste revoluționare ghidează întreaga sa activitate de se
lecție a valorilor, de educare a publicului.

............. Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Respectul argumentelor - 
semnul unei maturități 

realefi

împărtășim, șl prin tra
diția marilor noștri dascăli, 
și printr-o experiență pro
prie de cultură de cîteva 
decenii, opinia după care 
activitatea critică pe tărî- 
mul literelor și artelor ex
primă, in orice etapă a is
toriei unui popor, mișcarea 
caracteristică de idei, di
namica intelectuală a unei 
vremi. Si. consecvenți cu 
acest punct de vedere, res
pingem teoria după care 
critica ar £i prosperat în
totdeauna invers propor
tional cu creativitatea, adi
că s-ar fi dezvoltat, ca o 
buruiană prolifică, pe un 
sol eminamente nerodnic. 
Experiența ultimilor ani 
din istoria culturii româ
nești argumentează, de alt
fel. de la sine caracterul 
factice al acelei aserțiuni 
evident depășite, un cli
mat prielnic schimbului de 
idei întretinînd deopotrivă 
și gîndirea critică, și fervo- 
rile creației artistice. Și ca 
atare, rolul șl poziția, criti
cii lă noi astăzi au o în
semnătate notabilă. Con
fruntat cum e. permanent, 
cu bogăția și diversitatea 
unei producții literare vii. 
Îndrăznețe, necontenit ali
mentate de talente deja 
afirmate ori în curs de 
afirmare, criticul se vede 
solicitat din foarte multe 
părți, în felurite chipuri. 
Teoretic, el trebuie să cu
prindă întregul fenomen 
contemporan pentru a-1 
judeca, a-1 situa partial și 
global fn contextul istoric 
generator, păstrînd con
stant în minte principiile 
generale cări» guvernează, 
In viziunea noastră, dialec
tică. științifică, frumosul 
artistic, creația literară. 
Slujind mai presus de orice 
adevărul prin demersul lor 
Intelectual, care trebuie să 
fie util si calității artei, si 
bunei orientări a marelui 
public cititor, si dreptei al
cătuiri a scării de valori 
din care se cuvine să lip
sească orice confuzie, criti
cii șu nevoie absolută de 
o obiectivitate clară, fără 
compromisuri. Desigur, di
versitatea gusturilor și a 
criteriilor , (care, din neferi
cire, nu tin numai de va

rietatea abordărilor meto
dologice) constituie niște 
obstacole greu de depășit 
în atingerea acelui dezide
rat ideal al obiectivitătii 
absolute, al emiterii1 unor 
judecăți universale de va
loare. Dar asta nu Înseam
nă că strădania criticilor 
pentru accesul la obiecti
vitate poate înceta din cli
pa în care recunoaștem 
multiplicitatea de gusturi 
și criterii de abordare, de 
interpretare. Intre liberta
te și ordine ca principiu 
călăuzitor, ordonator, in 
toată varietatea posibilă a 
opiniilor individuale, nu 
vedem nici un fel de con
tradicție. ci le înțelegem 
într-o superioară sinteză, 
echilibrîndu-se reciproc, pe 
de o parte prin viziunea 
ideologică unitară, comu
nă la care ne refeream mai 
sus. iar pe de alta prin 
deontologia obligatorie a 
„meseriei". Căci, intr-ade
văr, orice idee, orice gind 
pot fi cristalizate în jude
căți moderate, cumpănite, 
spuse cu urbanitate, cu 
acea cuviință simplă care 
ne-a fost întotdeauna atît 
de caracteristică. Și într-o 
atmosferă prielnică dezba
terilor. schimburilor de 
idei, opiniile divergente a- 
supra unora și acelorași 
opere trebuie să albă și loc 
și statut egal, căci respec
tul pentru 'punctul de ve
dere al celuilalt constituie 
semnul maturității reale a 
criticii. Fiindcă ceea ce dă 
polemicilor interes și forță 
nu este nici atacul la per
soana „adversarului" (adi
că cel care profesează o 
altă părere), nici afirma
rea zgomotoasă și agresivă 
a apartenenței la un grup 
oarecare. Ceea ce intere
sează și folosește si publi
cului. și autorilor, și critici
lor este mai cu seamă 
menținerea discuțiilor in 
profitabilul plan al ideilor, 
cu scopul înalt al circum
scrierii cit de cit științifice 
a ooerei literare. Nu cu 
elogii disproportionate fată 
de valoarea reală a cărții, 
nici cu huliri ori cu invec
tive la adresa operei, au
torului sau a celorlalți cri
tici de altă părere se sta

bilește adevărul si fermi
tatea pozițiilor critice in
tr-o cultură ca a noastră, 
socialistă, unde forma în
noită a conștiințelor nu 
poate îngădui ca in a- 
rena criticii să se edi
fice trambuline pentru 
veleitari mai zgomotoși ori 
mai insidioși. Activitatea 
critică, cu realele ei răs
punderi asumate, se des
fășoară cu gravitate, sco
purile ei avînd o însemnă
tate care depășește cu 
mult orice tel individual. 
Critica aspiră, cum s-a 
spus, să devină ea însăși 
un fel de conștiință acută 
a artei, o conștiință spre 
care artistul se îndreaptă 
întruna, interogînd-o ne
liniștit ca să se înțeleagă 
pe sine si în special ca să 
înțeleagă contactul său cu 
publicul, impactul operei 
asupra acestuia, asupra e- 
pocii în care trăiește si pe 
care o reprezintă in creația 
lui. Căci este evident că, 
mai mult ca oricînd, cul
tura socialistă, cultură a 
Întregului popor, presupune 
o neîncetată și democratică 
dezbatere cu ochii către 
destinatar. către public. 
Ca o lanternă puterni
că ce luminează parcă dru
mul presărat de idei al cul
turii. critica trebuie să ex
prime devenirea acesteia, 
să faciliteze marele public 
care așteaptă, cu universul 
ideilor, cu adevărul speci
fic al artei născute azi 
într-o societate nouă, defi
nită in chip esențial de 
un mare patos constructiv. 
De altfel, prin numeroase
le funcțiuni pe care;le..În
deplinește. critica este so
cotită de foarte multi 
drept genul literar cel mai 
important și mai necesar 
în mișcarea de idei a unei 
epoci și cu atît mai mult 
în ebuliția caracteristică a 
vremii noastre.

De aceea, ținuta demnă, 
discretă și elegantă a cri
ticii, semnul exterior al 
importantei și gravității 
acestei activități, se cuvine 
să constituie cartea de vi
zită și recomandatie pen
tru contemporanii noștri, 
ca și pentru posteritate.

nu. Asta teoretic, fiindcă 
practic, dacă multi sint ca
pabili să discearnă. puțini 
se decid să vorbească des
chis. încep temerile și ca 
atare precauțiile, menaja
mentele. eufemismele sau 
chiar abținerile, tăcerile.

— Maestre, cum ți s-a 
părut noua carte a proza
torului X ?

— Nu am avut timp s-o 
citesc, e compactă si eu 
sint acum băgat pină-n git 
în altele.

— Am văzut cîteva cro
nici favorabile și voiam să 
te întreb dacă au vreun te
mei. fiindcă, să-ți mărturi
sesc cinstit, mie nu mi-a 
plăcut Numai că eu nu 
scriu, nu sînt critic.

— Ba ești. în măsura în 
care ești cultivat, ai curio
zitatea de a citi și poți 
compara cu alte cărți !

— Ar mai rămîne să am 
unde să-mi public opiniile.

— Da. aceasta e o pro
blemă.

De obicei, revistele au 
cronicari profesioniști, unii 
cu foarte îndelungată acti
vitate și deci cu experien
ță. al căror rol în orienta
rea opiniei critice este, 
nici vorbă, important. Ar 
trebui ca aceștia să nu gre
șească niciodată, să evite 
pe cit posibil nu atît elo
giile. cînd sînt meritate, ci 
favorurile sau concesiile. 
Or. realitatea e că mai toți 
își aleg cărțile despre care 
scriu, ceea ce ar fi normal 
dacă ar funcționa criteriul 
valorii, căci nimeni nu mai

poate citi tot. dar. din pă
cate. funcționează cu totul 
alte motive ale alegerii. In 
acest fel nu aflăm opinia 
autorizată a criticului des
pre o carte a unui autor 
foarte disputat la un mo
ment dat. Există și cazul 
cînd una credem că susține 
un critic și alta e ce face 
el. Una se așteaptă de la 
un critic despre un autor 
ieșit din actualitate si alta 
spune el prefațîndu-i. să 
spunem, o nouă culegere 
intr-o colecție de prestigiu. 
Or. o asemenea întreprin
dere trebuia precedată de 
un articol de actualizare și 
nu s-a întîmplat deloc așa.

Valorificarea moștenirii 
literare este o acțiune per
manent necesară și de 
mare răspundere a criticii. 
Nu se poate face istorie li
terară fără spirit critic, nu 
are șanse critica fără per
spectivă istorică. Clasicii 
sint ' contemooranii noștri, 
dar cum ? Fără a-i edita 
și fără a-i reinterprets ? 
Nu vreau să spun că des
pre Maiorescu. Eminescu, 
Creangă. Caragiale. Slavici 
nu s-au scris cărți noi cu 
ocazia sau dună reeditafea 
lor ; stăruie totuși impre
sia că despre alte ediții 
critice presa vorbește prea 
puțin, aproape ignoră edi
țiile din C. Dobrogeanu- 
Gherea, G* Ibrăileanu, E. 
Lovinescu. Liviu Rebreanu, 
G. Călinescu. Un număr de 
autori, printre care îndeo
sebi ultimii doi. au fost su
puși unor pretinse exegeze

Paul ANGHEL

minimalizatoare în scopul 
ilustrărilor personale sau a 
încercărilor ambițioase de 
a Ieși din anonimat. Sigur 
că nimeni n-a rămas cu 
părerea că Rebreanu nu' 
este marele ctitor al roma
nului românesc rural, so
cial și psihologic, că G. 
Călinescu nu a îmbogățit 
romanul românesc citadin 
tipologic sau că. ultimul, 
nu e autorul celei mai im
punătoare Istorii a literatu
rii române, operă compa
rabilă marilor istorii lite
rare italiene (De Sanctis) 
sau franceze (Lanson. Be- 
dier-Hazard). Dacă nu cu 
astfel de scriitori, cu cine 
ne prezentăm noi In lume? 
Și totuși. sînt critici (?) 
care de dragul' succesului 
de o zi au pus la îndoială 
valoarea lor.

Literatura română actua
lă. atît de convingător a- 
firmată în climatul spiri
tual fertil al societății 
noastre socialiste, posedă 
valori autentice. rămîne 
datoria criticilor de a le 
promova, căci critica este 
intii de toate afirma
ție șl numai în subsidiar 
negație. înseamnă a recu
noaște și stabili valori și 
abia după aceea a spune 
nu veleității și imposturii. 
Climatul spiritual în care 
trăim este favorabil unei 
acțiuni critice pozitive, 
complexe și responsabile, 
din care nu sînt excluse 
decit incompetenta si su
perficialitatea.

Obiectivitatea și fluctuațiile 
judecății de valoare

================== Alexandru PIRU -

Climatul răspunderii
Ca și alte specii literare, 

critica a ajuns să însemne 
foarte multe lucruri, cu 
riscul, ce pîndește deopo
trivă poezia sau romanul, 
de a nu mai însemna ni
mic. Perjtru a-și merita 
numele, critica trebuie să 
Însemne totuși ceva și ce

altceva dacă nu a discerne 
(Krinein e cuvîntul grecesc 
de la care derivă), a ana
liza fenomenul artistic și 
a-1 aprecia. Cutare operă 
conține o idee, are un sens, 
poartă o semnificație, face 
dovada unei creații, pe 
cind alta e o simplă aglo

merare de cuvinte care, 
părînd că vrea să spună 
ceva, nu spune pînă la 
urmă njmlc. Atunci criti
cul pronunță judecata sa 
de constatare. care e. în 
același timp, și de valoare : 
aceasta este o operă lite
rară, pe cînd ceastălaltă —

Aș începe cu părerea 
mea excelentă despre isto
riografia literară, care a ob
ținut succese remarcabile 
in ultimii 20 <je ani. chiar 
succese . hotărîtoare. în 
schimb, âm o părere mai 
puțin entuziastă, chiar re
zervată fată de critica lite
rară. deși trebuie să subli
niez hotărît că succesele 
istoriografiei literare tin în 
această etapă postbelică 
de succesele criticii litera
re. Mai exact, de formația 
de critici literari a istorici
lor și istoriografilor litera
turii române. Aici se poate 
observa o netă demarcare 
fată de cursul tradițional. 
Critica literară s-a născut 
din istoriografia literară, pe 
critic I-a precedat. în isto
ria culturii noastre, istori
cul. Dar acesta. în perioada 
de început, era mai mult 
un istoric al culturii, un 
arhivar al fenomenelor li
terare. nu un promotor al 
valorilor dintr-o perspec
tivă estetică. Fuziunea in
tre cele două direcții a 
inaugurat-o la noi Ibrăilea
nu. a rafinat-o Lovinescu. 
a dus-o la strălucire Căli
nescu. De la Călinescu În
coace nu se mai poate con
cepe un critic fără echipa
mentul istoricului literar și 
un critic literar fără echi
pament de estetică ridicată 
pină la doctrină. Aceasta a 
și pus premise succeselor 
din istoriografia literară.

pe care, cum spun, le leg 
de - fuziunea celor două di
recții.

Din păcate însă, ceea ce 
crițicul a reușit in ipostaza 
lui de Istoric literar, prin 
obiectivarea sa in exami
narea valorilor literaturii 
trecutului, a pierdut, priri 
subiectivizare. in examina
rea fenomenului literar 
contemporan. S-ar părea că 
acest tip de critic uită că 
rezultatele examenului pe 
care il propune oferă ma
teria viitoarei istorii litera
re. De ce să oferim de pe 
acum cititorului atît de 
multe erori de evaluare ? 
Ne putem Scuti de erori ? 
Desigur, nu. dar critica, 
trecînd peste subiectivita
tea fatală a criticului, poa
te evolua către obiectivita
tea unei discipline atunci 
cînd cel care o practică o 
folosește, intr-adevăr, ca 
pe o disciplină științifică, 
neinfluerttat \ de conjunc
turi. de fluctuațiile artifi
ciale sau reale ale „bursei 
valorilor", de climatul de 
grup de presiuni extralite
rare. Firește, mă refer aici 
la partea de umbră, căci 
trebuie să spun că in ge
neral critica literară dis
pune de condeie strălucite, 
iar rezervele ei de a In
terveni cu mai multă 
promptitudine și obiectivi
tate în planul promovării 
valorilor actuale sînt. prac
tic, nelimitate. Ca si neli
mitatele resurse ale forțe

lor contrare, care încearcă 
să transforme critica într-o 
paracritică. Critica nu tre
buie să paraziteze pe va
loare, i ci trebuie s-o 
promovpze cu criterii o- 
biectivd, fiindcă valoa
rea este, fh fond,' obiec
tivă. Nu trebuie să se lase 
obturată, alterată de para- 
ziții valorilor, așa cum, la 
rindu-i. nu trebuie să șe 
lase contaminată de parâ- 
ziții nocivi ai criticii.

Dintr-un anume punct de 
vedere, și asta e deosebit 
de negativ, critica, o anume 
critică, tine loc cenzurii de 
odinioară. Ea „purifică" 
fără a avea acest mandat 
peisajul literar de anume 
opere, de anume valori, 
care nu plac cuiva, unui ins 
sau unui grup, ea „procla
mă" zgomotos si fără argu
mente sau instituie com
plotul tăcerii. Asemenea 
procedee sînt desigur mar
ginale ca procedee, chiar 
cînd ocupă prim planul 
scenei. Pentru a evita ase
menea fenomene, pe care 
le socot cu totul negative.- 
cred că critica trebuie să 
aplice literaturii contem
porane aceleași măsuri 
de-acum cucerite pe care 
le aplică cu succes istoria 
literaturii. Literatura con
temporană este totuși un 
capitol, ultimul capitol, din 
Istoria literaturii române. 
Scriitori și critici îl scriu 
de fapt împreună-

Creația plastică 
a tipografilor

Modestă, de multe 
ori anonimă, munca ti
pografilor se desfășoa
ră, zilnic, cu migală de 
artizan, dar și cu exi
gența actului de cultu
ră, intr-un vast proces 
de „luminare" a lite
rei spre inima si cu
getul a milioane de ci
titori. Sub ochi și mâini 
harnice, plumbul tipo
grafic prinde in el cli
pa in care litera viito
rului își începe dru
mul spre oameni.

Iar dacă gindul ce
lor ce s-au aplecat și 
se apleacă asupra pa
ginii scrise s-a oprit 
cu recunoștință la a- 
cești părtași ai unei 
nobile îndeletniciri, o 
publicație recent a- 
părută la Combinatul 
poligrafic „Casa Scin- 
teii" reprezintă, de a- 
semenea, un omagiu 
adus activității crea
toare desfășurate de 
tipografi : „Din creația 
plastică a tipografilor" 
se și intitulează acest 
album, de modeste di
mensiuni, editat In a- 
cest decembrie deschi
zător de noi orizonturi 
în care sărbătorim

ziua acestor truditori 
ai scrisului. El ne atra
ge atenția asupra ex
poziției recent deschi
se, m care artiști plas
tici amatori ne oferă 
posibilitatea de a înre
gistra fructificarea, in 
timpul liber, a înclina
țiilor artistice atit de 
larg promovate in Fes
tivalul național' „Cîn- 
tarea României".

Linotipiști, zețari, re- 
tușori, intr-un cuvint, 
niulți din cei antrenați 
in acest vast act de 
cultură și educație, se 
dovedesc acum nu nu
mai culegători de 
„semne" purtătoare de 
gind, ci creatori de 
imagini plastice. Ima
gini, firesc, inspirate 
de munca și viața lor, 
create tn clipe de odih
nă și reverie, imagini 
care concretizează suc
cese dar și melancolii, 
bucuria de a privi un 
colț de natură sau de 
a-ți desfășura activita
tea, solidar cu cei a- 
semeni ție, intr-un 
generos efort construc
tiv.

Marina PREUTU

Spre inimile oamenilor
(Urmare din pag. I)
este în stare să trimită decît gindu- 
rile bune spre . inimile oamenilo- : 
știi că numai gindurile bune ne <5. 
mai buni și mai puternici. Si in1 t- 
mea in care trăim astăzi pe pldM-ta 
Pămint este atita nevoie să fii bun, 
este atita nevoie de puterea de a fi 
bun !

Cind ani negri domneau posă 
țară, in nopțile tale tirzti. prefă- 
ceai literele de plumb in șiraguri de 
stele luminând cu înțelesuri noi frun
țile oamenilor. Stelele acelea erau 
cuvintul Partidului Comunist Român, 
pe care tu îl aduceai in fața celor 
mulți, să le deschidă o zare nouă in 
viață.

Cuvîntul partidului il trimiți și 
astăzi spre inimile oamenilor și tu 
te bucuri cu citevai ceasuri mai 
devreme să vestești lumii că țara 
și-a înfrumusețat chipul cu un 
oraș nou, cu o uzină nouă, cu o îm
plinire de gind și de faptă visată de 
multă vreme de înaintașii noștri și 
ivită abia astăzi prin efortul de inte
ligență al brațelor și al frunților 
noastre, mereu dornice de mai bine.

Te bucuri pentru toți, suferi pentru 
toți. Tu iți trăiești viața cu noi, cu 
fiecare și de aceea viața ta ara mai 
multe vieți.

Problemă de dăruire și de vocația 
a dăruirii.

Pentru ca. Intr-un timp cit mal 
scurt, gindurile noastre să ajungi de 
la unul la celălalt șl milioane de oa
meni să ne simțim o singuri ființă, 
degetele tale nu știu ce-i aceea obo
seala, fruntea ta nu se clatină sub 
steaua de sudoare ivită după miezul 
nopții In tipografie. Cind noi abia ne 
trezim in aburul zorilor, ziua pe care 
noi o începem pentru tine este deja 
o zi trăită. Pagina de gazetă, mirosind 
încă a cerneală tipografică, păstrînd 
incă tn ea căldpra palmelor tale 
bătute de sorii arzători ai literelor de 
tipar, este mărturia că tti meriți cu 
prisosință clipa ta de odihnă, fratele 
meu, tipografule.

Noi doi sintem ca Soarele si Luna t 
cind unul apune răsare celălalt. Ne 
cunoaștem, ne vestim ființa doar prin 
lumină. De aceea eu cred că ziua ta, 
fratele meu, tipografule, ziua literei 
tipărite, este și sărbătoarea luminii. 
Să ne trăiești deci, intru lumină fru
moasă și puternică, multi ani fericiți, 
omule care duci galaxia literelor de 
tipar intr-o singuri mină I

tv
8,30 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copil. „Contele 

de Monte Cristo1*. Producție a 1 ra
diourilor franceze. Cu : Jacques 
Weber, Caria Posanelli, Maf.uel 
Tejada, Jean Francois Poron, Ro
ger Dumas, Henri virlojeux, Virgi
nia Vidai, serialul este o fidelă 
ecranizare a romanului cu același 
titlu de Al. Dumas. Realizatori : 
Denys de la Patelliâre. Episodul 1

9,40 Omul și sănătatea
10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii. în premieră TV. 

Herbert von Karajan și ciclul sim
foniilor lui Johannes Brahms. Par
ticipă dr. Grigore Constantinescu

12,30 De strajă patriei
13,00 Telex

■

Victimele
Un cititor asiduu al 

revistelor culturale 
ne-a atras atenția a- 
supra formulelor mai 
frecvent utilizate de o 
critică apologetică și 
ne-a pus la dispoziție 
o întreagă” „documen- 
re“ pe această temă. 
Extragem cîteva exem
ple din fișele cititoru
lui nostru.

Intr-o „meditațiune" 
pe marginea unui vo
lum notabil, un poet- 
critic ne comunică ast
fel revelația sa : „Ci
neva odată (autorul 
volumului respectiv — 
n.n.) a inventat poe
zia ; a inventa poezia 
este desigur un gest 
traditional (...) ea repe- 
tindu-se nedefinit are 
covârșitoarea, hotărî- 
toarea însemnătate a 
genezei, a celei de o 
singură dată. In atiîn- 
cime, în întuneric și 
tăcere, acolo se săvîr- 
șește nebunia cu desă
vârșire superfluă și ab
solut esențială — mi
racolul poietic". Poe
tul respectiv, cel care 
„a inventat poezia", nu 
este foarte productiv, 
scrie puțin și publică 
rar. Iată însă cum tra
duce criticul său acest 
lucru : „Lunga tăcere a 
poetului" fiind un semn 
al inițierii, „supunîn- 
du-se la proba tăee- 

\ rii el săvîrșește iniție-

comentariului
rea în misterul nefiin
ței, pentru ca astfel 
împuternicit să trium
fe in ființă, care este 
cuvint !“.

Indicînd un cult al 
aceleiași posturi ini- 
tiatice. alt critic înaltă 
și el un cîntec enco
miastic „alesulyi" său, 
constatînd că acesta „a 
avut curajul de a re
vigora o întreagă mi
tologie a creatorului 
inspirat, competent nu
mai în problemele ab
solute si a cărui artă 
ține de har și de sa_ 
cerdoțiu ; a avut cu
rajul de a îmbrăca șl 
de a se afișa în „hai
nele de purpură" so
cotite cam desuete sau 
ușor excentrice de o 
mentalitate pozitivistă. 
Nici unul dintre au
torii lirici mai recent! 
n-a pus atita patos și 
atita fervoare într-o 
asemenea revendicare 
a poeziei, superbă șl 
aristocrată ca statut". 
(Cit privește statutul 
aristocratic al poeziei, 
care pare să-i obse
deze pe unii critici, ar 
fi ■ multe de spus). 
Criticul descoperă — 
desigur, pe căi privi
legiate. inaccesibi
le celor cu „men
talitate pozitivistă" 
— că gesturile poetu
lui au „un sîmbure 
de taină și de inves-

apologetic
titură" (? !)._ Respect 
pentru poet și poezie 
— se va spune. Desi
gur, dar un respect ce 
împrumută formule
le dg reverență ale 
comentariului esote
ric, menit să intimide
ze pe neofiți, este de
parte de a traduce o 
autentică mentalita
te critică: este mai 
degrabă „respectul" 
vecin cu supunerea 
oarbă pe care ofician
tul unui cult o pre
tinde de la enoriașii 
săi. Nu mal spunem 
că cel ce se vede dis
cutat tn acest mod 
n-are nici un motiv 
de satisfacție, . dimpo
trivă.

Adeseori, uimirea 
admirativă a cîte unui 
comentator ia forma 
unor reverențe stilis
tice ușor confundabi
le cu genuflexiunea : 
„cărțile d-sale au fi
rește un inceput șl un 
sfîrșit, ce! puțin In 
ordinea fizică a lucru
rilor" — constata cu 
respirația tăiată un 
astfel de comentator 
„strivit" de importan
ța descoperirii sale. 
Avînd „un început șl 
un sfîrșit"', acele 
cărți, consideră criti
cul, „se pot, așadar, 
citi independent una 
de alta" ! ! ! Iată o 
ipostază a criticii apo-

logetice căreia simplul 
fapt că o carte începe 
și sfîrșește (!) 1 se pare 
o temeinică probă a 
înaltei sale valori. 
Mărturisim că de mult 
n-am citit ceva mai 
stupefiant Altui co
mentator, importanța 
unor schițe și poves
tiri reunite între co- 
perțile unui volum 1 
se pare atît de catego
rică, indiscutabilă, în- 
cît ele devin imediat 
„Scrieri", pline de 
„sensuri nebănuite", 
de „merite de profun
zime și strălucire". Ar 
mai fi de enumerat 
voluptatea cu care unii 
critici folosesc cuvîn
tul „rar" : „Cine simte 
și gindește astfel poe
zia nu poate fi decit
un poet rar. Nu știu
cit de mare, nu știu
cit de important, fără
Îndoială insă rar" !

Patetismul în cri
tică este și el o revăr
sare informă de senti
mente circumstanțiale 
a căror rațiune rămîne 
enigmatică. Rămîn, in 
schimb, lauda des
cusută, torentul apo
logetic al unei admi
rații înfiorate: „poeta 
iși trăiește cu înaltă 
conștiință artistică des
tinul creator, cu o exi
gentă față de sine 
aproape ascetică, fiind 
convinsă că refuzul 
concesiilor și perma
nenta aplecare asu
pra experienței umane

trăite — și trăite In
tens. dramatic, cu ochii 
larg deschiși — consti
tuie sensul și legitima
rea artei sale"... „se 
dedică poeziei cu fer
voare. cu pasiune... 
este unul din rarii
poeți conștient! pină
Ia suferință de gravi
tatea mesajului poe
tic". Ai crede citind 
asemenea lucruri că 
este vorba despre un 
articol menit să evoce, 
într-un moment ani
versar. opera unui 
creator de acum cel 
puțin o sută de ani. 
dar, vai, „venerabilul" 
autor este o tînără 
poetă contemporană !

In tine, o altă fișă 
a cititorului nostru a 
reținut șl exemplul 
unui comentator pen
tru care cel despre 
care scrie este dacă 
nu unicul, „în ori și ce 
caz" cel mai de sea
mă și nu ezită să-I 
introducă intr-un 
„triunghi de aur", lin
gă Blaga și Arghezi.

N-avem nimic, se 
înțelege, cu autorii 
care, printr-un astfel 
de tratament „critic" 
n-au de ce să se sim
tă inăltatî. ci, din 
contră. coborîți ; ei 
sînt de fapt victimele 
comentariului apologe
tic, necritic, neanali
tic, sentențios, lipsit 
de argumente. Știm 
bine, apoi, că avem o 
poezie contemporană

de mare valoare, ce-și 
merită cu prisosință o 
critică adevărată, lă
muritoare, obiectivă, 
bazată nu pe adjective 
calpe și ierarhizări 
pripite. Desigur, func
ția criticii este de a 
emite judecăți de va
loare, dar citind co
mentarii precum ace
lea din care am citat 
ești cuprins de nostal
gia timpului In care 
criticii aveau parcă 
mai multe îndoieli, 
cînd în judecățile lor 
de valoare — ferme, 
nici vorbă I — se stre
cura parcă și o anume 
bănuială că viitorul va 
avea și el un cuvint de 
spus în fixarea valori
lor. Desigur, nu tre
buie să lăsăm exclu
siv viitorului misiunea 
de a corecta tabla de 
valori, dar cu atît mai 
mult trebuie să evităm 
a-i transmite erori, 
judecăți false pe care 
el să nu le îndrepte. 
Și nici să credem că 
stabilim de pe acum, 
definitiv; mărimea și 
locul unor autori nu 
este recomandabil. Cu 
atît mai puțin reco
mandabil cu cît jude
cata de valoare se 
vede înlocuită. In des
tul de frecvente ca
turi, de o „critică" a- 
pologetică, lipsită de 
măsură, derutantă 
pentru cititor.

C.STĂNESCU

Consacrând ultime
le sale patru numere 
(7. 8. & și 10/1980, în
mănuncheate în două 
masive tomuri) ani
versării a două mile
nii și cinci decenii de 
la centralizarea statu
lui dac sub Burebista, 
„Revista română" 
prezintă în vestmîn- 
tul unor limbi de 
largă circulație per
manentele pe care se 
sprijină, ca ne niște 
uriașe coloane, edifi
ciul Istoriei noastre. 
Căci accepția In care 
au fost gindite cele 
patru numere este 
una larg cuprinză
toare, oglindind nu 
numai începuturile 
vieții statale pe me
leagurile patriei noas
tre. ci însăși' ampli
tudinea creației isto
rice a poporului ro
mân, aportul său la 
tezaurul spiritualită
ții universale.

Reflectînd asupra 
trecutului românesc, 
reputat! istorici (Emil 
Condurachl. Mircea 
Mușat. Vasile Netea, 
Ștefan Pascu, Ion Po- 
pescu-Puțuri. Eugen 
Stănescu și alții) pre
zintă cititorului de 
peste hotare condițîi-

0 mag iu — 2050
le specifice ale dez
voltării poporului 
nostru, factorii care 
și-au așezat pecetea 
asupra felului său 
inconfundabil de a fi, 
de a simți și de a 
gindi. furțunile nenu
mărate ce s-au abă
tut asupră-i. dar care 
nu 1-ău clintit și nu 
l-au smuls' din locu
rile în care s-a năs
cut și în care iși are 
rădăcinile adine în
fipte. setea sa de 
dreptate și. libertate. 
Din alte articole sem
nate de oameni de 
cultură și artă, de 
scriitori, precum Vir
gil Cândea. Con
stantin Crișan. Va
sile Drăguț. Mihnea 
Gheorghiu. Dan Gri- 
gorescu. Hajdu Gy<5- 
zh. Constantin Noica, 
George G. Potra, Franz 
Storch, Ovidiu Trăs
nea, Dan Zamfirescu, 
Ion Zamfirescu și 
alții. se desprinde 
cu limpezime Ideea 
că spațiul mioritic a 
fost matca unei sinte
ze spirituale purtind 
amprenta profunzimii 
și originalității, ve
nind din adîncuri de 
istorie multimilena
ră. topind laolaltă ex
periențe proprii cu

inrîuriri din afară 
primite și trecute prin 
filtrele firii și tre
buințelor noastre.

Paginile revistei se 
întregesc fericit cu o 
antologie de versuri 
clasice și contempo
rane de inspirație is
torică : un fragment 
din romanul „Noap
tea împăratului" de 
Vasile Andru ; un 
micromedalion lific 
loan Alexandru ; pie
sa istorică a lui Ma
rin Sorescu „A treia 
țeapă". De asemenea, 
o suită de interviuri, 
o bogată cronică de 
carte. de expoziție, 
de film, completează 
sum.arul celor două 
apariții ale „Revis
tei române", aducind 
mărturii edificatoare 
asupra eforturilor co
lectivului redacțional 
de a conecta paginile 
publicației Ia pulsul 
vieții științifice si 
culturale românești, 
într-un moment aflat 
sub semnul unei ani
versări care prin sine 
însăși pune în puter
nică lumină dăinuirea 
istorică, durata, sta
tornicia poporului 
nostru.

Silvio ACHIM

13,05 Album duminical. 14.00 Woody, eio- 
căniioarea buclucașă. Desene ani
mate ; Cărți pentru inimă, inimă 
pentru cărți. Reportaj de Aristide 
Buhotu ; Noutăți tn studioul mu
zical al TV cu Mircea Vlntilă șl 
formația „Basorelief" ; Baletul na
țional olandez la București. Con
semnări de Florica Gheorghescu ; 
■Intilnlre cu Aura Urzlceanu

15.25 Telesport • Retrospectiva Jocuri
lor Olimpice de vară — Moscova 
1980 (partea a Vl-a) — emisiune 
realizată și prezentată de Cristian 
Topescu

16.25 Șah — realizator maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade

16.40 Ecranizări — Caragiale. „O scrisoa
re pierdută". Partea I. Cu : Nlcki 
Atanasiu, Alexandru Giugaru, 
Marcel Anghelescu, Costache An- 
toniu, Radu Beligan, Ion Finteștea- 
nu, Grigore Vasiliu-Blrlic, Ion Ta- 
llanu, Ion Henter, Ion Iliescu, Elvi
ra Godeanu. Regla : Sică Alexan- 
drescu. Victor mu

17.40 Micul ecran pentru cel mici
18,00 Volei masculin : Steaua București 

— Panathlnaikos Alena tn „Cupa 
cupelor". Transmisiune directă de la sala Floreasca

19,00 Telejurnal
t9,20 Reportaj de scriitor. „Tipografii" 

de Nichlta Stănescu
19.40 Antena „Ctntărli României". Bucu

riile toamnei
20.50 Film artistic. „Tata, mama, bona 

și eu". Premieră TV. Producție a 
studiourilor franceze, tn distribu
ție : Robert Lamoreux. Nlcolle 
Courcel, Fernand Jean Tissier, 
Gaston Madot. Regia : Jean-Paul Le Chanois

22.25 Telejurnal
LUNI, ÎS DECEMBRIE

16.00 Emisiune tn limba maghiară.
18.50 1001 de seți
19,00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19,40 Orizont tehnico-ștllnțiflc
20.25 Roman foileton : „Trecea un că

lăreț" (i). Producție a studiourilor engleze (B.B.C.).
21 20 Cadran mondial
21,45 Valsul veșnic tinăr.
22,10 Telejurnal
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700 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARA A MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
bune rezultate In dezvoltarea Invățămîntulul și culturii, a 
rețelei sanitare. In modernizarea și înfrumusețarea muni
cipiului dumneavoastră.

Marile înfăptuiri din anii luminoși ai socialismului, 
succesele pe care le-ati obtinut în toate domeniile de 
activitate confirmă justețea politicii partidului și statului 
nostru de dezvoltare și înflorire a tuturor localităților 
țării, bază a deplinei egalități în drepturi a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate, hărnicia, 
dăruirea revoluționară, entuziasmul patriotic al comuniș
tilor, al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, al tuturor 
locuitorilor Sighișoarei.

Pentru toate realizările dobîndite, cu acest prilej 
jubiliar, vă adresez cele mpi calde felicitări, precum și 
urarea de a dobîndi noi și însemnate înfăptuiri în toate 
domeniile de activitate, sporindu-vă astfel contribuția la

progresul și Înflorirea patriei noastre socialiste, la tnfăp- 
tuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului.

Cu aceste ginduri, dragi tovarăși și prieteni. îmi exprim 
convingerea că succesele cu care aniversați șapte secole 
de la prima atestare documentară a localității vor con
stitui pentru comitetul municipal de partid și consiliul 
popular municipal, pentru comuniști și toți cetățenii 
Sighișoarei — români, germani, maghiari și de alte 
naționalități — un puternic și mobilizator imbold în 
realizarea integrală a sarcinilor actualului cincinal și a 
cincinalului 1981—1985, în înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României sure 
comunism, pentru a da noi străluciri prezentului și viito
rului frumoasei așezări de pe Tîrnava Mare.

Vă doresc tuturor, din inimă, succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericire.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-minlstru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumim pentru felicitările adresate cu prilejul sărbătorii noastre 
naționale. Cu această ocazie vă adresăm cele mai bune urări pentru fericirea 
și prosperitatea poporului român. •

HADJI LLESHI
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

MEHMET SHEHU
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Socialiste Albania

Plenara Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

ADUNARE FESTIVA

CUBA
Rezultate marcante 

în dezvoltarea economică
La Havana, ca și la Holguin, la Pinar del Rio, ca și in Santiago de Cuba 

•au in Matanzas, in orașe sau la sate, in întreprinderi, pe șantierele de con
strucții sau pe plantațiile de trestie de zahăr, in instituții sau școli, co
muniștii, oamenii muncii trăiesc atmosfera de puternică efervescență po
litică premergătoare celui de-al Il-lea Congres al P.C, din Cuba, ale cărui 
lucrări se 'vor desfășura intre 17—20 decembrie la Palatul Congreselor din 
capitala țării.

a luat cuvîntul 
Comitetului jude- 

Vorbitorul a 
al

Implinirii a 700 de ani 
atestare documentară a 
simbătă printr-o adu
la care au participat un 
de oameni ai muncii — 

maghiari — din

Municipiul Sighișoara — străvechea 
așezare de pe Tîrnava Mare, una 
din cele mal frumoase și pitorești 
așezări medievale din țara noastră — 
a împlinit 700 de ani de la prima 
atestare documentară. Cunoscută sub 
denumirea de „Castrum Sex", această 
localitate cu rădăcini adinei în isto
ria milenară a patriei se înscrie în 
șirul nenumăratelor așezări străvechi 
ale patriei, atestind împreună o bo
gată viață materială și spirituală, o 
neîntreruptă continuitate a poporului 
nostru pe aceste plaiuri românești.

Situată la răscrucea unor impor- 
tante< drumuri comerciale. Sighișoara 
a fost din cele mgj vechi timpuri una 
di- importantele așezări transilvăne
ne In care au poposit personalități 
po. tice marcante ale luptei pentru 
eliberare și neatîrnare a poporului 
nostru, cum sînt Iancu de Hunedoara, 
Vlad Dracu, Vlad Țepeș.

In anii socialismului, străvechea 
șezare s-a transformat odată cu 

tara, urmare a politicii partidului și 
statului nostru de dezvoltare armo
nioasă a tuturor așezărilor patriei, în 
amolul 'proces de înnoire a României 
socialiste.

Momentul 
de la prima 
fost marcat 
nare festivă 
mare număr
români, germani, 
municipiu și din alte localități.

In deschiderea adunării, tovarășul 
Nicolae Vereș, prim-secretar al Co
mitetului județean Mureș al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, a dat citire Mesajului adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu co
mitetului municipal de partid, consi
liului popular și tuturor locuitorilor 
municipiului Sighișoara. Mesajul a 
fost primit de cei prezenți cu pu
ternică însuflețire, cq sentimente de 
profundă mîndrie patriotică. Cu 
bucurie și satisfacție a fost primit, 
de asemenea. Decretul prezidențial 
prin care municipiului i-a fost confe
rit Ordinul „23 August" clasa I.

La adunare au mai luat cuvintul 
Ana Hermann, prjm-secretar al co
mitetului municipal de partid. Ionel 
Ferezan, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „Nico
vala", Cornellu Moldovan, director la 
tfesătoria de mătase. Eugenia Alexan
dru, maistru la întreprinderea de 
confecții „Tîrnava", Iuliu Mathe, 
muncitor la întreprinderea de sticlă
rie și faianță, Hermann Baier, pro
fesor, directorul liceului .A. Haltrich", 
președintele consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană. Simona Harghel, elevă, se
cretara comitetului U.T.C. la 
industrial M.I.U., Ironim 
prim-secretar al Comitetului 
cipal de partid Tg. Mureș.

în continuare 
primul secretar al 
țean Mureș al P.C.R. 
adresat, în numele comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din județul 
Mureș — români, maghiari, germani 
— tovarășului Nicolae Ceaușescu calde 
și profunde mulțumiri, recunoștință 
fierbinte pentru grija statornică pe 
care o acordă dezvoltării județului 
Mureș, municipiului Sighișoara, pen
tru creșterea continuă a bunăstării 
întregului nostru popor.

într-o atmosferă de profund entu
ziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care se spune, între altele :

Astăzi, cînd municipiul Sighișoara 
sărbătorește 700 de ani de la prima 
atestare documentară, gîndurile și 
sentimentele comuniștilor, ale tuturor 
locuitorilor acestor meleaguri — 
români, germani și maghiari — 
animați de un profund patriotism și 
nețărmurită bucurie, se îndreaptă 
spre conducerea partidului și statului 
nostru, spre dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicojae 
Ceaușescu, aducîndu-vă mulțumirile 
noastre fierbinți pentru grija părin
tească ce o purtați destinului nos
tru, bătrînei și veșnic tinerei noastre 
urbe, pentru înălțătoarele aprecieri și 
îndemnuri cuprinse în mesajul adre
sat cu această ocazie.

Noi, locuitorii Sighișoarei, cei 
ce am beneficiat din plin și In 
mod permanent de roadele politicii 
profund științifice a partidului și sta
tului nostru, am trăit marea bucurie 
și satisfacție a conferirii Ordinului 
„23 August" clasa I municipiului 
nostru, distincție ce oglindește pre
țuirea și încrederea de care ne bucu
răm din partea conducerii partidului 
și statului nostru, a dumneavoastră 
personal, care dinamizează energiile

în

noastre creatoare pe frontul construc
ției socialiste.

In aceste momente înălțătoare, 
pline de semnificație și rezonanță în 
viața localității, în conștiința tuturor 
oamenilor muncii sighișoreni, se arată 
în telegramă, gîndurile noastre de 
profund devotament, stimă și recu
noștință se îndreaptă spre dumnea
voastră, stimate'tovarășe secretar ge
neral, revoluționar eminent, patriot 
înflăcărat și internaționalist consec
vent, personalitate proeminentă a 
vieții politice internaționale, comu
nist de profundă omenie, întruchipare 
desăvârșită a setei de adevăr și drep
tate, cel mai iubit și prețuit fiu al 
națiunii noastre, mulțumindu-vă, și 
cu acest prilej, pentru grija deosebită 
pe care o manifestați față de dezvol
tarea și înflorirea continuă economi- 
co-socială, în pas cu întreaga țară, 
a municipiului nostru.

Exprimînd întreaga recunoștință 
pentru grija părintească pe care ne-o 
purtați, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a transpune în fante sarcinile ce 
ne revin, dînd astfel glas voinței 
noastre de a contribui cu întreaga 
capacitate și energie, cu Întregul nos
tru elan patriotic la înfăptuirea Pro
gramului partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, conștienți 
fiind că totul este spre binele nostru, 
spre înălțarea pe noi culmi de pro
gres și civilizație a scumpei noastre 
patrii.

.★
Adunarea festivă a fost urmată de 

un spectacol susținut de formații 
fruntașe din localitate, participante 
la Festivalul național „Cîntarea 
României". Tot cu acest prilej, pe 
clădirea muzeului din cetatea 
Sighișoarei a fost dezvelită o placă 
comemorativă. (Agerpres)

Liceul 
Buda, 
muni-

Semnarea unor documente de
a București s-au încheiat, sîmbă- 

î, lucrările celei de-a V-a sesiuni 
a Comisiei politice mixte româno-su- 
daneze și ale celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-sudaneze de 
cooperare economică și tehnică.

Lfi incheierea lucrărilor. Iosif Banc, 
men bru al Comitetului Politic Exe
cut'-.'. secretar al C.C. al P.C.R.. pre- 
ș< .(tele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, președintele părții 
române in cele două comisii, și Badr 
Eddin Suleiman, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, ministrul finanțelor și eco
nomiei naționale, președintele părții 
sudaneze, au efectuat schimbul in
strumentelor de ratificare a Trata
tului de prietenie și cooperare din
tre România și Sudan, semnat la 
Khartum, la 25 aprilie 1979. și au 
semnat Protocolul sesiunii comune a 
comisiilor. De asemenea. Gheorghe 
Dolgu. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Mohamed Osman Mo
hamed El Awad, ambasadorul Suda
nului la București, au semnat progra
mul de aplicare a Acordului cultura! 
dintre guvernele celor două țări pe 
anii 1981—1982. A fost semnat, tot
odată, Protocolul comercial pe anul’ 
1981.

Documentele conțin importante mă
suri menite să conducă Ia adîncirea 
și diversificarea colaborării pe multi
ple planuri, la impulsionarea schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări. In ceea ce privește cooperarea 
economică, sînt prevăzute acțiuni în

Intreprinderea „Someșul"
50 de ani

întreprinderea de tricotaje „So
meșul" din Cluj-Napoca a împlinit 
50 de ani de activitate. Cu acest pri
lej, la adunarea care a avut loc. co
lectivul de oameni ai muncii români, 
maghiari și de alte naționalități ai 
întreprinderii ,a adresat o telegra
mă tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
in care își exprimă cele mai alese 
mulțumiri pentru condițiile minuna
te de muncă și viață create, pentru 
grija permanentă ce o poartă tutu
ror localităților țării, pentru contri
buția inestimabilă pe care o aduce 
la făurirea destinului socialist al 
României, la cauza progresului și 
civilizației.

Sintem deosebit de bucuroși — se 
spune în telegramă — să vă rapor-

din Cluj-Napoca a împlinit 
de activitate

tăm îndeplinirea, cu 18 zile mai de
vreme. a planului anual la produc
ția industrială, un succes care vine 
să completeze în mod fericit suita 
împlinirilor noastre din actualul cin- 
cinai și cere constituie,, in același 
timp, o temelie trainică pentru vii
toarea etapă de muncă 1981—1985.

In acest moment jubiliar ne anga
jăm ca și în viitor să valorificăm cu 
maximă eficiență întreaga noastră 
pricepere și energie, să facem totul 
pentru a îndeplini cu 
fermitate 
partidului, sarcinile ce ne revin din 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XII-lea. 

(Agerpres)

Simbătă s-au desfășurat în Capi
tală lucrările plenarei Consiliului 
Uniunii Naționale a, Cooperativelor 
Agricole de Producție. Au partici
pat membrii Consiliului U.N.C.A.P. 
și ai Comisiei de revizie, președinții 
uniunilor județene ale cooperative
lor agricole de producție, alte cadre 
de conducere din agricultura coope
ratistă, activiști ai U.N.C.A.P.

Plenara a dezbătut indicatorii de 
plan ai agriculturii cooperatiste pe 
anul 1981 și a analizat. în spiritul 
exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, măsurile și acțiunile ce vor fi 
întreprinse pentru îndeplinirea lor 
integrală. Totodată, a fost examina
tă activitatea desfășurată de unită
țile agricole cooperatiste pentru asi
gurarea și folosirea rațională a fu
rajelor, precum și stadiul îndeplini
rii sarcinilor privind dezvoltarea in
dustriei mici și a prestărilor de 
servicii.

Plenara a hotărît convocarea celui 
de-al IV-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție în perioada 19—21 februa
rie 1981, care își va desfășura lucră
rile în cadrul Congresului al II-lea 
al consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al întregii 
țărănimi și a adoptat măsuri pen
tru pregătirea și desfășurarea în 
condiții cît mai bune a adunărilor 
generale din unitățile agricole co
operatiste și a conferințelor uniuni
lor județene ale cooperativelor agri
cole de producție.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Marin Vaslle, se
cretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Participanții la plenară au adoptat, 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune:

Dezbătînd cu răspundere sarcinile 
ce revin unităților agricole coope
ratiste din Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării 
pe anul 1981, participanții la plena
ră au subliniat că acestea sînt pe 
deplin realizabile, punînd pregnant 
în evidență marile rezerve de spo
rire a producției de care dispune 
agricultura cooperatistă.

Membrii consiliului și-aq expri
mat .hotărirea de a acționa energic 
pentru îmbunătățirea întregii activi
tăți politice și organizatorice a uniu
nilor, a celorlalte organe de condu
cere colectivă din acest Important

sector al agriculturii. Desfășurîndu-și 
permanent activitatea In cooperati
ve și asociații, membrii consiliului, 
uniunile vor urmări perseverent ca 
In fiecare sector să se organizeze te
meinic producția și munca, să fie fo
losite la întreaga capacitate pămîn- 
tul, tractoarele, mașinile agricole, 
toate forțele și mijloacele existente, 
să se asigure o largă mobilizare la 
muncă a cooperatorilor, o ordine și 
o disciplină desăvirșite, pentru a de
termina efectuarea la timp și de ca
litate a tuturor lucrărilor, realizarea 
planului de producție, ridicarea efi
cienței economice a întregii activi
tăți..

Pornind de la sarcinile mari care 
revin sectorului agricol cooperatist 
în creșterea efectivelor și a produc
ției animaliere, participanții la ple
nară au pus cu putere în evidență 
necesitatea de a se acționa ferm 
pentru depozitarea corespunzătoare 
a furajelor, folosirea acestora în 
hrana animalelor numai în stare pre
parată, înlăturarea cu desăvîrșire a 
oricărei risipe, îneît să se asigure 
furajarea rațională a animalelor și 
păsărilor pînă la noua recoltă. Tot
odată, au fost stabilite măsuri pen
tru trecerea hotărîtă, încă din 1981. 
la înfăptuirea sarcinii trasate de 
dumneavoastră cu privire la spo
rirea producției la hectar atît la fu
rajele cultivate, cît și pe pajiștile 
naturale, pentru rezolvarea radicală 
a problemei producerii și asigurării 
nutrețurilor.

In legătură cu activitatea desfășu
rată pentru dezvoltarea industriei 
mici și a prestărilor de servicii, Con
siliul Uniunii Naționale vă rapor
tează, mult stimate tovarășe secre
tar general, că sarcina suplimentară 
pe anul 1980, de creștere a produc
ției în industria mică, a fost realiza
tă cu trei luni înainte de termen.

Exprimînd recunoștința fierbinte 
a țărănimii, a tuturor lucrătorilor 
din agricultura cooperatistă — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — pentru grija stator
nică pe care o purtați înfloririi agri
culturii. creșterii nivelului de trai al 
oamenilor muncii din această ramu
ră de bază a economiei românești, 
participanții la plenară reafirmă a- 
deziunea lor totală la politica inter
nă și externă a partidului șl statu
lui nostru, hotărîrea de a-șl consa
cra întreaga» energie și putere de 
muncă înfăptuirii cu succes a măre
țelor obiective jalonate prin Progra- 
mul partidului, de -făurire a societă- 
ții socialiste, multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

(Agerpres)

Paginile presei cubaneze, din aces
te zile, oferă imaginea amplă a efor
turilor depuse de oamenii muncii 
pentru a întîmpina lucrările marelui 
forum al comuniștilor cu noi și sem
nificative succese, adăttgîndu-le reali- 

r zărilor obținute de-a lungul celor cinci 
ani care au trecut de la primul Con
gres al P.C. din Cuba. Astfel, mun
citorii constructori sînt angrenați cu 
toate forțele pentru a-și îndeplini an
gajamentul de a termina, in acest an. 
în cinstea congresului, cele 16 mari 
obiective industriale prioritare. în 
rîndul cărora figurează. între altele. 
Fabrica de acetilenă de la*Santa Cla
ra (construcția sa 
a și fost încheia
tă cînd apar aces
te rînduri). Fabri
ca de ciment de 
la Măriei. Fabrica 
de antibiotice din 
Havana. Fabrica 
de textile Bello- 
tex din Matan
zas, Fabrica de glucoză din Cien- 
fuegos etc.

Industria zahărului este un alt 
domeniu în care, în cinstea celui 
de-al II-lea Congres au fost obținu- 

■ te rezultate semnificative. In- pre
zent, pe întinsele plantații se desfă
șoară sub lozinca „Pentru o zafra 
’81 optimă" campania de recoltare a 
noii producții de trestie de zahăr. Re
zultatele obținute în industria zahă
rului sînt cu atît mai importante ca 
cît ea reprezintă în continuare axul 
economiei cubaneze. Tn cei cinci ani 
care s-au scurs de la primul Congres 
al P.C.C. au fost introduse noi va
rietăți de trestie de zahăr și s-a apli
cat o intensă politică de modernizare 
a activității în acest sector. S-a rea
lizat. astfel, mecanizarea în propor
ție de sută la sută a pregătirii pă- 
mînturilor pentru plantații și de 90 
la sută a lucrărilor de cultură, a 
crescut de șapte ori cantitatea de în
grășăminte pe unitatea de cultură. Ca 
urmare, deși numărul muncitorilor 
angrenați în fiecare zafra din anii 
cincinalului ce se încheie a fost nu
mai de 200 000. spre deosebire de 
400 000 cîți erau cu ani în urmă, ran
damentul pe o „caballeria" (13,43 ha) 
a crescut de la 49 900 „arrobas" (11,5 
kg trestie) în anii 1971—1975 la 58 300 
în perioada 1976—1980.

In concordanță cu orientările sta
bilite de primul Congres al P.C.C. 
preocupările privind industria zahă
rului nu țintesc doar simpla creștere 
a producției, ci și dezvoltarea conco

In preajma deschiderii 
forumului comuniștilor 

cubanezi

mitentă a ramurilor adiacente, tn ca
drul unui mai larg proces de valori
ficare complexă a materiilor prime. 
In acest scop, au fost inițiate cerce
tări pentru dezvoltarea tehnologiilor 
necesare obținerii unor derivate, cum 
ar fi materiale plastice, fibre chi
mice, pesticide, alte produse. In 
preajma inaugurării marelui forum 
al comuniștilor; cercetătorii de la In
stitutul de chimie și biologie expe
rimentală de pe lingă Academia de 
științe din Cuba au raportat cu sa
tisfacție un succes de seamă : obți
nerea de fibre textile, utilizîndu-se 
ca materie primă așa-numitul ba- 

gazo (deșeuri de 
trestie de zahăr). 
Probele realizate 
au arătat că fibra 
obținută reunește 
calități optime, 
ceea ce înseamnă 
economii impor
tante pentru Cu
ba, dat fiind fap

tul că, pînă In prezent, asemenea 
fibre textile erau importate.

Acestea sînt doar cîteva exemple 
dintre multe altele ce alcătuiesc îm
preună tabloul cuprinzător al reali
zărilor din domeniul dezvoltării so- 
cial-economice, al perfecționării 
structurii politice a societății, cu care 
întimpină comuniștii, întregul popor 
cubanez Congresul al II-lea al parti
dului. Datele de ansamblu arată că. 
In perioada 1976—1979. volumul in
vestițiilor capitale a crescut cu 30 la 
sută în comparație cu întreg cinci
nalul anterior. Pentru dezvoltarea 
industriei au fost alocate de două ori 
mai multe fonduri, producția indus
trială ajungînd să reprezinte, la ora 
actuală. 42—46 la sută din produsul 
social. In această perioadă nu a fost 
obținut numai mai mult zahăr decit 
între anii 1971—1975, ci și producții 
mai mari la ciment, energie electrică, 
mobilă, frigidere, țesături, confecții, 
citrice, legume etc. Ritmul mediu 
anual de creștere a economiei a fost 
de aproximativ 4,5—5 la sută.

Asemenea realizări au consolidat 
orînduirea socialistă cubaneză, punînd 
babele unor noi progrese ale econo
miei naționale și creșterii nivelului 
de viață al oamenilor muncii. Fără 
îndoială, hotăririle celui de-al II-lea 
Congres al P.C.C. vor deschide largi 
orizonturi întregului popor cubanez 
pe calea bunăstării, a progresului e- 
conomic și social, a edificării cu 
succes a socialismului și comunismu
lui.

Valentin PAUNESCU

credință și
comunistă Programul Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la admiterea 

României în O.N.U.

Simpozion științific

cooperare româno-sudaneză 
domeniile industriei petroliere, ener
getic, al industriei ușoare, urbanizare 
și lucrări edilitare. Schimburile co
merciale vor marca o creștere de 
peste 30 la sută față de anul 1980. 
cuprinzînd la exportul românesc trac
toare. transformatoare, mașini agrico
le, ingrășăminte chimice, iar la im
portul din Sudan — bumbac, piei, mi
nereu de crom ș.a.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej s-au relevat relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite între parti
dele, țările și popoarele noastre, 
subliniindu-se rolul determinant al 
întilnirilor și convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohammed El Nimeiri, care au des
chis largi perspective conlucrării pe 
plan politic, economic și în alte do
menii. Exprimîndu-se satisfacția pen
tru încheierea cu succes a lucrărilor 
sesiunii comune a comisiilor mixte, 
s-a menționat. în același timp, că 
documentele semnatp contribuie la 
continua dezvoltare a raporturilor 
dintre popoarele român si sudanez, a 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Suda- 
neză. consemnează dorința comună a 
țărilor noastre de a da un nou impuls 
cooperării bilaterale.

La semnare au luat parte Ion M. 
Nicolae. prim-adiunct al ministrului 
comerțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, membrii celor 
două delegații, precum și Dumitru 
Ristea. ambasadorul României la 
Khartum.

(Agerpres)

DE LA MINISTERUL SANATAJII
In perioada 15—20 decembrie 1980 

se va desfășura în întreaga țară a 
3-a etapă a acțiunii de imunizare 
antipoliomielitică a copiilor.

In cadrul acestei etape vor primi 
o doză de vaccin poliomielitic oral 
trivalent copiii născuți intre 18 fe
bruarie — 31 octombrie 1980 (prima 
vaccinare).

La vacinare sînt invitați să se pre
zinte la dispensarele medicale, cu 
copiii din grupa de vîrstă arătată mai 
sus, atit localnicii, cit și familiile cu 
domiciliul flotant sau cei care în in
tervalul respectiv se află ocazional 
în alte localități decit cea de domi
ciliu. ‘

Tot în intervalul 15—20 decembrie 
1980 vor primi o doză de vaccin po
liomielitic oral trivalent copiii născuți 
între 1 februarie 1978 — 15 februarie 
1980 (revacclnarea I), indiferent de 
vaccinările antipoliomielltice ante
rioare.

Copiii care au fost prlmovaccinați 
cu cel puțin două doze de vaccin po
liomielitic oral trivalent în campa
niile anterioare și urmau să primeas
că, dar nu au primit, revaccinarea I, 
în primăvara anului 1980, vor primi 
o doză de vaccin poliomielitic oral 
trivalent între 15—20 decembrie 1980.

Copiii sub vîrsta de 8 ani care, din 
diferite motive, nu au primit pînă în 
prezent nici o doză de vaccin polio
mielitic oral trivalent, vor primi în 
această perioadă o doză de vaccin 
oral trivalent.

(Agerpres)

Sîmbătă dimineață s-au desfășu
rat în Capitală lucrările unui simpo
zion științific, dedicat marcării celei 
de-a 25-a aniversări a intrării Româ
niei în Organizația Națiunilor Unite, 
manifestare desfășurată sub auspi
ciile Asociației pentru Națiunile Uni
te din România și Asociației de drept 
internațional și relații internaționale.

După cuvîntul de deschidere, ros
tit de prof. univ. dr. docent Alexan
dru Bălăci, președintele ANUROM, au 
fost prezentate următoarele comuni
cări : dr. Romulus Neagu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe — 
„Semnificația intrării României la 
O.N.U.", prof. dr. Constantin Vlad, 
directorul Institutului de științe po
litice și de studiere a problemei na
ționale — „România și negocierile 
de dezarmare", dr. docent Alexandru 
Bolintineanu, consilier la Consiliul 
legislativ — „Contribuția României 
la creșterea și întărirea rolului 
O.N.U.", prof. dr. Dumitru Mazilu, 
secretar al ANUROM — „Un sfert 
de veac de activitate In slujba pro
movării scopurilor și principiilor Na
țiunilor Unite", Sorin Stanciu, secre
tar al Asociației tineretului și stu
denților din România pentru Națiu
nile Unite — „Tineretul și Națiunile 
Unite — Inițiative românești".

In comunicări au fost relevate 
ampla și intensa activitate desfășu
rată de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu. pentru îmbunătă
țirea activității O.N.U., contribuția 
țării noastre la creșterea rolului aces
teia în soluționarea democratică și 
echitabilă a problemelor majore cu 
care este confruntată ohienirea, la 
promovarea politicii de pace și des
tindere, de respect al independenței 
tuturor popoarelor.

Au fost subliniate inițiativele 
României în cadrul O.N.U. in direcția 
realizării dezarmării, șl in primul 
rind a dezarmării nucleare, a instau
rării noii ordini economice interna
ționale, a soluționării tuturor dife
rendelor dintre state exclusiv prin 
mijloace pașnice, pentru democrati
zarea relațiilor internaționale, extin
derea cooperării între toate statele 
lumii și consolidarea încrederii intre 
națiuni.

La simpozion au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai altor instituții cen
trale, specialiști în domeniul relați
ilor internaționale, cadre didactice 
universitare, un numeros public, 
ziariști.

(Agerpres)

Cronica
In intervalul 11—13 decembrie, to- 

varâșul Aleksandar Nikolaev Fol, 
ministrul educației publice din R.P. 
Bulgaria, a efectuat, în fruntea unei 
delegații, la invitația tovarășei Aneta • 
Spornic, ministrul educației și învă- 
țămîntului, o vizită in tara noastră.

In cursul vizitei, pe baza orientă
rilor generale și a sarcinilor trasate 
de conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, cu ocazia întîlni- 
rilor la cel mai înalt nivel, a bunelor 
relații de prietenie și conlucrare sta
tornicite între cele două țări, s-a 
analizat stadiul colaborării româno- 
bulgare în domeniul educației și în- 
vățămintului, exprimîndu-se satisfac
ția față de cursul ascendent al 
acesteia, precum și dorința de a 
acționa pentru extinderea și apro
fundarea ei în continuare.

S-a procedat la un schimb de 
experiență privind organizarea și 
desfășurarea procesului instructiv- 
educativ, integrarea lui cu cercetarea 
științifică și producția, preocupările 
actuale și de perspectivă în domeniul 
modernizării învățămîntului și crește
rii rolului său în pregătirea de cadre

zilei
In strînsă legătură cu nevoile dezvol
tării economice și sociale.

Delegația bulgară a vizitat unele ? 
unități școlare și de învățămlnt su
perior din Capitală.

★
La București a fost semnat. Proto

colul de colaborare pe anii 1981— 
1985 între Consiliul ziariștilor din 
Republica Socialistă România șl 
Uniunea națională a ziariștilor din 
Republica Populară Ungară ; de ase
menea, a fost încheiat calendarul 
schimburilor reciproce de ziariști 
pentru anul 1981 între cele două 
organizații partenere.

★
La placa comemorativă din Piața 

fostului Teatru Național din Capi
tală au fost depuse, simbătă dimi
neață, coroane de flori din partea 
oamenilor muncii din unitățile poli
grafice bucureștene în semn de oma
giere a memoriei eroilor proletaria
tului căzuți la 13 decembrie 1918 în 
luptele pentru drepturile clasei mun
citoare.

. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 

16 și 17 decembrie. In țară : Vremea se 
va răci ușor, începînd din nordul țării, 
exceptînd regiunile sudice, unde Ia în
ceputul intervalului se va menține cal
dă. Cerul va fi schimbător, vor cădea

precipitații locale tn Crișana, Transil
vania, Maramureș și Moldova, sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare, tn 
rest, precipitații izolate sub formă de 
ploaie. Vîntul va suna slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări Îndeosebi 
în zonele de munte. Temperaturile mi
nime vor fi Cuprinse intre minus 5 șl 
plus 5 grade, izolat mai coborîte, iar maximele Intre zero și 10 grade, tocai 
mai ridicate Ia începutul Intervalului 
Dimineața, ceață slabă.

• Peste 2 000 de spectatori au ur
mărit, din tribunele arenei londone
ze „Wembley", un interesant con
curs internațional de gimnastică, or
ganizat de federația engleză de spe
cialitate. Un remarcabil succes a 
obținut gimnasta româncă Emilia 
Eberle, care s-a clasat pe primul loc, 
cu 37,60 puncte, la egalitate cu 
Z. Xiaoling (R.P. Chineză). Locul trei 
a fost ocupat de japoneza Kano — 
37,50, urmată de Mostepanova 
(U.R.S.S.) — 37,40 puncte, Mariana 
Vlădărău (România) — 37,25 puncte 
și Ilienko (U.R.S.S.) — 37,20 puncte.

• Astăzi, în Sala sporturilor de la 
Floreasca, în cadrul competiției de 
volei (masculin) „Cupa cupelor", 
echipa Steaua va întîlni formația 
ateniană Panathinaikos.

Tot astăzi, însă la Sofia, tn „Cupa 
campionilor europeni" la volei mas
culin, echipa Dinamo va primi repli
ca formației locale Levski Spartak.
• în meci retur pentru optimi

le de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal, astăzi, la 
Liubliana, echipa masculină Steaua 
va intîlni formația locală Kolinska 
Slovan. în primul joc, handbaliștii 
români au terminat învingători cu 
scorul de 20—18. Tn competiția 
feminină, echipa Știința Bacău va 
juca; la Katowice, în compania echi
pei Ruch Chorzow. După cum se 
știe, prima partidă a fost cîștigată 
de handbalistele noastre cu 17—15.

• In bazinul Olimpia din Sibiu a 
început sîmbătă întîlnirea de nata- 
ție dintre selecționatele României șl 
Poloniei. Proba de 100 m bras fe
mei a revenit înotătoarei noastre 
Brigite Prass, care a stabilit un nou 
record național în bazin de 25 m. cu 
timpul de l’12”81/100. în celelalte 
probe au terminat învingători con- 
curenții polonezi.

Campioana României Carmen Bu- 
naclu nu participă la concurs, fiind 
suferindă.

VtLCEA • Stațiunea Olănești 
este gazda unui complex de ma
nifestări științifice și cultural- 
artistice prilejuite de sărbăto
rirea unui secol și jumătate de 
activitate balneară. Programul 
cuprinde. Intre altele, o sesiune 
de comunicări și referate pe 
tema „Olănești — trepte in 
timp", vernisajul unei expoziții, 
o gală de filme. (Ion Stanciu).

VRANCEA • „Locul Vrancei 
In istoria și cultura poporului 
român" — a fost tema sesiunii 
anuale de comunicări științifice 
desfășurate timp de două zile la 
Focșani. Lucrările au avut loc 
in plen și in secțiunile arheolo
gie și istorie veche, istorie mo
dernă și* contemporană, etno
grafie și muzeologie-conservare 
și secția de științele naturii. 
• La Teatrul municipal din 
Focșani a avut loc dezbaterea 
„Rolul și căile de acțiune ale 
desenului satiric in procesul de 
formare și dezvoltare a conștiin
ței socialiste a maselor, in pro
movarea principiilor și normelor 
de etică și echitate «socialistă". 
(Dan Drăgulescu).

IALOMIȚA • Cele trei seri 
în care s-a desfășurat faza mu
nicipală a Festivalului național 
„Cîntarea României", la care au 
participat formațiile artistice din

întreprinderile, instituțiile si ca
sele de cultură din municipiul 
Slobozia au constituit adevăra
te sărbători ale artei amatoare, 
în întrecerea corurilor, grupuri
lor vocale, tarafurilor, brigăzilor 
artistice de educație, montaje
lor literare, formațiilor coregra
fice și de teatru, o impresie deo
sebită atit din punct de vede
re calitativ, cit si prin numă
rul mare de oameni ai muncii 
cuprinși au produs formațiile de 
la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Slobozia. Filatura de 
bumbac. întreprinderea de ulei. 
Casa de cultură a sindicatelor și 
Casa de cultură a tineretului. 
(Mihai Vișoiu).

MEHEDINȚI • Pe scenele a 
14 case de cultură și cămme cul
turale din fudet au fost susținu
te recitaluri de poezie patriotică, 
sub genericul „Omagiu țării, 
partidului și poporului". (Vir- 
giliu Tătaru).

SATU MARE • Colectivul 
secției maghiare a Teatrului de 
Nord a prezentat în premieră 
spectacolul cu piesa „Idioata" de 
Marcel Achard. în regia lui Fe
renc Kovacs și scenografia lui

Vasile Paulovics. (Octav Gru- 
nieza).

BACAU • Sub titlul „Cartica 
XII", a apărut la Bacău publica
ția anuală de specialitate edita
tă de Muzeul județean de isto
rie și artă. Ea cuprinde o colec
ție de studii și articole de arheo
logie. istorie și etnografie, sem
nate de specialiști din Moldova 
și este dedicată aproape în în
tregime civilizației geto-dacice 
și daco-romane. Sînt prezentate 
cele mai noi descoperiri arheo
logice. care atestă prezenta din 
cele măi vechi timpuri a dacilor 
pe aceste locuri. (Gheorghe 
Baltă).

VASLUI 9 Ieri. 13 decembrie. 
Ia Birlad. în organizarea spitalu
lui municipal și a comitetului 
municipal de cultură și educație 
socialistă, a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice pe teme 
de chirurgie, care a reunit per
sonalități de frunte din chirur
gia românească, precum si cadre 
universitare de la instltute'e de 
medicină si famiarie din Bucu
rești, Iași si Cluj-Napoca. (Cră
ciun Lâluci).

GALAȚI © In cadrul „Tribu

nei ideilor", la Galați s-a des
fășurat o dezbatere ideologică 
pe tema „Energetica, problemă 
fundamentală a existentei uma
ne : concepția partidului nostru 
cu privire lă dezvoltarea și valo
rificarea bazei energetice națio
nale" • In cadrul Zilelor educa
ției, culturii și creației tehnico- 
științifice „Danubius" — Galați 
1980. la clubul Combinatului si
derurgic a avut loc dezbaterea 
„Creativitatea științifică și teh
nică in consens cu progresul 
tehnic". (Dan Plăeșu).

TIMIȘ • La Timișoara se 
desfășoară „Zilele teatrului mun
citoresc". manifestare artistică 
organizată în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României". 
Propunindu-și să contribuie la 
popularizarea si extinderea acti
vității teatrelor muncitorești — 
formă nouă, eficientă, de educa
re a maselor de oameni ai mun
cii. prin promovarea unor lu
crări dramatice cu un puternic 
conținut militant, revoluționar, 
suita de spectacole care va fi 
prezentată în intervalul 12—14 
decembrie ne scena sălii „Mo- 
dex" din Timisoara va reuni 
cele mai valoroase formații de 
teatru muncitoresc din unitățile 
economice ale județului. (Cezar 
Ioana).

Buletin rutier
< Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției 

— Direcția'circulație
In atenția automobillștilor 

care circulă astăzi
Se recomandă automobillștilor care 

circulă astăzi, duminică, 14 decem
brie, să țină seama de caracterul 
schimbător al condițiilor de trafic de 
la o zonă la alta a țării $1, uneori, 
chiar pe același drum, porțiuni de 
carosabil uscate alternînd cu altele 
umede sau cu mizgâ și gheată. Cu 
toate că vremea se anunță frumoasă, 
există multe puncte periculoase, ade
vărate capcane pentru siguranța cir
culației : curbele, podurile, viaducte
le. ieșirea din localități rurale și din 
zone protejate de păduri, dealuri. De 
aici, principala îndatorire a oricărui 
conducător auto este aceea de a cir
cula cu viteză moderată, care să asi
gure menținerea • permanentă a con
trolului asupt-a autovehiculului și dis
tingerea drumului proporțional cu 
gradul de vizibilitate. Aceasta presu-' 
pune reducerea vitezei, la nevoie 
chiar cu 30—40 la sută față de cea 
practicată în mod obișnuit, mai cu 
seamă pe ceață, noaptea și înainte 
de trecerea de pe tronsoane uscate 
pe cele alunecoase.

Aproape toate accidentele rutiere 

care au avut loc tn aceste zile s-au 
datorat necorelării vitezei autovehi
culelor cu condițiile concrete de 
drum, respectivii conducători auto in- 
trind în derapaje foarte riscante. In 
apropiere de comuna Ungheni, jude
țul Argeș, de exemplu, circulînd cu 
viteză excesivă pe un drum alunecos 
din cauza poleiului. Uie Nica, la vo
lanul autoturismului 2-Ag.-186. a de
rapat, neputînd evita accidentarea 
unui pieton care circula regulamen
tar. De asemenea, o deosebită atentie 
reclamă, in condițiile actuale, pilo
tarea autovehiculelor de către con
ducătorii auto incepători.

Întoarcerea din călătoriile făcute Ia 
acest sfîrșit de săptămină să fie ju
dicios planificată. Plecarea la drum 
să se facă din vreme, pentru a nu fi 
nevoit nimeni să circule cu viteză 
excesivă, să se angajeze în depășiri 
riscante sau să conducă după lăsa
rea nopții.

„Părinții — primii profesori 
de educație rutieră ai copiilor*

Este titlul unei broșuri tipărite de 
Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția circulație — și pusă gratuit 

la Indemlna părinților, chemați să 
vegheze și să supravegheze modul 
in care copiii lor circulă pe stradă sau 
se joacă. Intr-un stil cursiv, alert, 
atractiv, autorul textului, Constantin 
Diaconu, prezintă îndatoririle părin
ților. in general ale oamenilor maturi, 
care trebuie să-i protejeze pe co
pii de accidente, multe dintre ele 
soldate cu consecințe irecuperabile. 
Autorul insistă asupra necesității ca. 
alături de școală și de organizațiile 
de tineret și copii, familia să devină 
un factor activ de educație rutieră 
pentru cei mici, cu atît mai mult cu 
cît traficul devine, din an în an, tot 
mai intens. Pe bună dreptate, obser
vă autorul, îndemnul stereotip: 
„Vezi cum mergi pe stradă, fii atent 
la mașini", denotă o Înțelegere sim
plistă a obligației pe care o avem 
pentru cei mici de a-i învăța și edu
ca atent, perseverent, în spiritul nor
melor de prevenire. Cazurile concre
te de accidente produse din vina co
piilor și a părinților, prezentate de 
autor în cuprinsul broșurii, se con
stituie în tot atîtea invitații la medi-, 
tație, la acțiuni eficiente din partea 
părinților, a tuturor semenilor, pen
tru a contribui, efectiv, la formarea 
în rindurile copiilor și tineretului a 
unor deprinderi de circulație tn mod 
corect, sigur, civilizat.



M ES J U L
tovarășului Nicolae Ceaușescu

adresat Adunării Generale a O. N. U.
(Urmare din pag. I)
acordă un sprijin activ moral, politic ți material luptei 
popoarelor pentru a-și cuceri dreptul la viata liberă și 
independentă, pentru înlăturarea oricăror forme de do
minație colonialistă și neocolonialistă. Poporul român 
acordă Întregul său sprijin mișcăriW de eliberare din Na
mibia sub conducerea S.W.A.P.O. pentru dobindirea in
dependentei naționale, iși manifestă întreaga solidaritate 
cu lupta populației din Africa de Sud Împotriva politicii 
de discriminare rasială și apartheid a regimului de la 
Pretoria, condamnă cu hotărire actele de agresiune ale 
Africii de Sud împotriva țărilor vecine independente. 
România a fost și va fi întotdeauna un sprijinitor și un 
prieten de nădejde al tuturor popoarelor care luptă pen
tru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru apărarea șl con
solidarea independenței și suveranității lor naționale. 
Acordăm o însemnătate deosebită- întăririi colaborării cu 
noile state independente, cu toate țările In curs .de dezvol
tare, cu statele nealiniate, în lupta pentru lichidarea po
liticii Imperialiste și neocolonialiste, de reîmpărțire și 
consolidare a sferelor de influență, pentru apărarea in
dependentei și libertății, pentru lichidarea subdezvoltării 
ți instaurarea unei noi ordini economioe și politice in
ternaționale, bazată pe deplina egalitate șl echitate, pen
tru înfăptuirea dezarmării, și in primul rînd a dezarmării 
nucleare, și alocarea unei însemnate părți a resurselor 
astfel eliberate pentru sprijinirea dezvoltării economice 
a țărilor rămase în urmă in acest domeniu.

Ca și alte state. România este profund preocupată de 
menținerea și agravarea stărilor de încordare și conflict 
și de apariția în diferițe părți ale lumii a unor focare de 
război și confruntări armate în care sînt Implicate tinere 
state Independente, țări în curs de dezvoltare. Ca prie
teni sinceri ai tinerelor state ihdependente, ne pronun
țăm consecvent pentru reglementarea problemelor liti
gioase dintre ele, ca dealtfel a tuturor neînțelegerilor 
dintre orice alte state, numai și numai pe cale pașnică, 
prin tratative între părțile direct interesate, pentru întă

rirea solidarității și unității țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate, în lupta pentru depășirea unor pro
bleme complexe rămase din perioada oprimării coloniale, 
pentru concentrarea eforturilor lor in scopul propășirii 
social-economice, al asigurării unei vieți libere, demne și 
prospere, la adăpost de orice presiuni și imixtiuni din 
afară.

Considerăm că în actualele condiții de gravă încordare 
în situația internațională, imperativul cel mai arzător este 
unirea -eforturilor și conlucrarea tot mai strînsă a tuturor 
popoarelor pentru a împiedica agravarea situației interna
ționale, pentru reluarea și continuarea cursului spre 
destindere, pace și colaborare.

La aniversarea a două decenii de Ia adoptarea Declara
ției pentru decolonizare, considerăm că Organizația Națiu
nilor Unite, toate statele sale membre trebuie să-și 
intensifice eforturile în vederea lichidării oricăror ma
nifestări ale colonialismului, a oricărei politici de asuprire 
a unui popor de către altul, pentru a se elimina cu 
desăvîrșire politica imperialistă, colonialistă și neocolo
nialistă. pentru apărarea independentei și libertății 
popoarelor.

De asemenea, organizația, instituțiile sale specializate, 
toate statele membre trebuie să acționeze cu mai multă 
hotărire pentru lichidarea stării de subdezvoltare, pentru 
statornicirea unor raporturi de colaborare echitabilă între 
toate țările, care să stimuleze progresul economic, tehno
logic și social al întregii omeniri, și in special a] țărilor 
rămase in urmă, pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Doresc să reafirm și cu acest prilej hotărîrea României 
de a conlucra strîns cu celelalte state și popoare, inclusiv 
In cadrul Organizației Națiunilor Unite, pentru soluțio
narea pe cale politică, în interesul tuturor națiunilor, a 
problemelor majore care confruntă astăzi omenirea, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de a trăi în mod 
liber, independent. In condiții de pace, securitate și bună
stare. pentru edificarea unei lumi mai bune ți mai drepte 
pe planeta noastră.

DOCUMENTE DE LARG INTERES INTERNAȚIONAL, 

INIȚIATE DE ROMÂNIA, ADOPTATE LA ACTUALA SESIUNE 

A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Necesitatea opririi cursei inarmărilor și reconvertin'! 
resurselor economisite în scopuri pașnice
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat, prin consens, rezoluția inițiată de țara noastră in legătură cu 
reducerea bugetelor militare, precum și o altă rezoluție propusă de Româ
nia privind consecințele economice și sociale ale cursei inarmărilor și 
cheltuielilor militare. Ambele documente, la care s-au alăturat, in calitate 
de coautori, numeroase țări din toate regiunile lumii, dau expresie preocu
pării profunde a marii majorități a statelor, in primul rind a celor mici 
și mijlocii, față de pericolele pe care le comportă cursa aberantă a înar
mărilor și irosirea unor imense resurse materiale și umane.

MADRID: întrevederi româno-spaniole

Viu interes la Națiunile
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— In urmă cu 20 de ani, Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor 
Unite a adoptat Declarația privind 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale - document de 
excepțională însemnătate In activita
tea O.N.U. pentru accelerarea pro
cesului de decolonizare.

In aceste zile, dezbaterile Adunării

Unite față de mesajul președintelui României
Generale a O.N.U.- sînt consacrate 
aniversării acestei istorice declarații. 
Cu acest prilej, numeroși șefi de stat 
și de guvern au adresat mesaje Adu
nării Generale o O.N.U.

Cu o deosebită atenție șl viu inte
res a fost primit mesajul președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresat 
președintelui Adunării Generale și

secretarului generat. al Organizației 
Națiunilor Unite.

Mesajul președintelui Republicii So
cialiste România, difuzat ca docu
ment oficial al Adunării Generale a 
O.N.U., a fost prezentat de reprezen
tantul permanent al țării noastre la 
Națiunile Unite, ambasadorul Teodor 
Marinescu.

Inițiativele României, sprijinite 
unanim in forul suprem al Națiuni
lor Unite, derivă direct din orientarea 
constantă și preocupările neabătute 
ale partidului și statului nostru, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, de 

.respingere fermă a politicii înarmă
rilor șl de inițiere a unui proces au
tentic de încetare a cursei înarmă
rilor, de reducere a cheltuielilor mi
litare și de înfăptuire a dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nucleare, 
ca o sarcină primordială a epocii 
noastre.

Justețea și actualitatea politică a 
acestei orientări ferme au fost pe de
plin confirmate de locul central pe 
care necesitatea opririi cursei chel
tuielilor militare și convertirea fondu
rilor astfel economisite spre accele
rarea progresului economico-social al 
statelor l-au deținut în cadrul luărilor 
de poziție ale delegațiilor, atit în 
dezbaterile din plenara Adunării Ge
nerale, cit șl în Comitetul politic.

Lucrările sesiunii au pus în eviden
ță, ca una dintre sarcinile de maximă 
urgentă ale contemporaneității, adop
tarea unor măsuri hotărîte pentru 
curmarea cursei înarmărilor si a chel
tuielilor militare. In acest context, 
o semnificație politică deosebită a 
avut-o apelul cuprins in rezoluția Ini
țiată de tara noastră privind redu
cerea bugetelor militare, care cheamă 
statele, in primul rind pe cele mai 
puternic înarmate, ca, pină Ia adop
tarea unor acorduri Internationale de

reducere a bugetelor militare, să ma
nifeste autoreținere in stabilirea chel
tuielilor militare, in vederea orientă
rii fondurilor astfel economisite pen
tru dezvoltarea economică șl socială, 
in special in folosul țărilor in curs 
de dezvoltare. Rezoluția salută mă
surile unilaterale luate de state în 
vederea înghețării și reducerii chel
tuielilor militare, dind o înaltă apre
ciere hotăririlor adoptate în ultimii 
trei ani de România privind dimi
nuarea cheltuielilor sale de apărare și 
alocarea fondurilor astfel economisite 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Pornind de la rolul popoarelor, al 
opiniei publice mondiale în realizarea 
obiectivelor dezarmării, cea de-a 
doua rezoluție propusă de tara noas
tră cere secretarului general al O.N.U. 
să reactualizeze, în cooperare cu in
stituții și organizații Internationale și 
cu ajutorul unor experti. raportul 
anterior privind consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmărilor 
și cheltuielilor militare — care are la 
origine tot o inițiativă a României — 
contribuind la o mai bună informare 
a guvernelor și a opiniei publice asu
pra efectelor complexe ale escaladării 
continue a cursei înarmărilor. Iniția
tiva țării noastre este menită să în
lesnească cunoașterea consecințelor 
nefaste ale fenomenului înarmărilor 
asupra dezvoltării economice șl so
ciale a țărilor.

-AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt
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SESIUNEA CONSILIULUI EXE
CUTIV AL ORGANIZAȚIEI MON
DIALE A TURISMULUI, care s-a 
desfășurat la Madrid, a adoptat pro
gramul de lucru pentru perioada 
1982—1983, a analizat aspecte ale ac
tivității curente a organizației și a 
ales noile organe de conducere. 
Drept recunoaștere a contribuției 
aduse de tara noastră la dezvol
tarea turismului, reprezentantul 
României a fost ales vicepreședirUe 
al Consiliului Executiv. La lucrările 
consiliului. România a fost repre
zentată de o delegație condusă da 
Costache Zmeu, adjunct al minis
trului turismului.

Isidoro Malmierca, ministrul de 
externe al Cubei. După cum rele
vă agenția Taniug, în cursul con
vorbirii care a avut loc au fost 
discutate cu prioritate probleme 
privind rolul și ponderea statelor 
nealiniate în viata internațională. 
Oaspetele cubanez s-a - întilnit și 
cu Iosip Vrhoveț. secretarul fede
ral pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, cu care a efectuat un 
schimb de păreri în legătură CU 
pregătirile pentru viitoarea con
ferință ministerială de la Delhi a 
nealipiaților.

pe Vo Nguyen Giap, membru ai 
Biroului Politic al P.C. din Viet
nam. viceprim-ministru al guver
nului. Oaspetele vietnamez a avut, 
de asemenea, convorbiri cu Lucio 
Lara, membru al Biroului Politic 

. și .secretar al C.C. al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii. în legătură cu 
modalitățile de întărire a relațiilor 
dintre cele două țări ți partide.

CONDUCEREA PARTIDULUI 
SOCIAL-DEMOCRAT din R.F.G. 
l-a ales In unanimitate pe Peter 
Glotz secretar general al partidului 
în locul lui Egon Bahr, care a ce
rut eliberarea din această funcție 
cu începere de la 15 februarie 1981.

L"
PRIMIRE LA BELGRAD. Țvie- 

tin Miatovici. președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, l-a primît pe

VIZITA IN ANGOLA. Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele R. P. Angola, l-a primit

CAUZA ACCIDENTULUI DE 
AVION, care s-a soldat cu înceta
rea din viață a primuIui'miriiStru, 
Francisco Sa Carnelro, a minis
trului apărării și a altor cinci per
soane, a fost oprirea unuia din cele 
două motoare, in momentul deco
lării — anunță un comunicat dat 
publicității de Consiliul de Miniș
tri al Portugaliei. J

„Anul internațional al tineretului: participare, 
dezvoltare, pace"

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, inr-o ședință plenară, prin consens, rezoluția propusă de România 
intitulată „Anul internațional al tineretului : participare, dezvoltare, pace“. 
Documentul inițiat de România a fost examinat anterior in Comitetul 
pentru probleme sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale. La 
dezbateri au participat aproape 100 delegații, care au evidențiat atit insern- 
nătatea inițiativei țării noastre privind proclamarea, pregătirea și marcarea 
in 1983 a Anului internațional al tineretului, cit și necesitatea sporirii con
tribuției O.N.U. la extinderea și diversificarea cooperării dintre state in 
problemele tinerei generații.

Reflectind interesul major și larga 
adeziune de care se bucură noua pro
punere românească, 75 de state din 
toate regiunile geografice ale lumii 
s-au asociat in calitate de coautori Ia 
proiectul prezentat de România, ilus- 
trind prin aceasta valoarea politică și 
practică a inițiativei românești, care 
stimulează un amplu și profund dia
log privind locul și rolul tinerei ge
nerații în lumea contemporană și. con
tribuția sa Ia modelarea viitorului 
umanității. Dealtfel, prin însuși con
ținutul ei, rezoluția adoptată pune !n 
lumină participarea tineretului la 
eforturile pentru statornicirea unei noi 
ordini economice internaționale. în
temeiată pe justiție și echitate, și 
recunoaște expres că pregătirea si 
marcarea Anului international al ti
neretului vor contribui la reafirmarea

obiectivelor noii ordini economice In
ternationale și la punerea in aplicare 
a strategiei internaționale a dezvol
tării pentru cel de-al. treilea Deceniu 
al Națiunilor Unite* pentru dez
voltare.

Prin documentul propus de Româ
nia. Adunarea Generală a O.N.U. își 
exprimă convihgerea că este imperios 
necesar ea energia, entuziasmul și ca
pacitățile creatoare ale tinerilor să fie 
orientate spre întărirea ființei națio
nale, spre lupta pentru autodetermi
nare și independență națională, împo
triva dominației și ocupației străine, 
pentru asigurarea progresului econo
mic, social și cultural al popoarelor, 
pentru menținerea păcii mondiale și 
promovarea cooperării și înțelegerii 
internaționale.

ROMÂNIA SOCIALISTĂ: Activitate intensă, laborioasă,
rol constructiv, larg apreciate în întreaga lume

„Organizația Națiunilor Unite trebuie să joace un rol mai impor- « a&^t^
tant, să contribuie mai eficient Ia apropierea dintre state, la pro
movarea politicii de pace și destindere, acționînd, in același timp, 
mal ferm pentru preîntîmpinarea războiului, pentru zădărnicirea 
oricărei agresiuni, pentru soluționarea litigiilor dintre state pe cale 
politică44.

NICOLAE CEAUȘESCU
împlinesc, la 14 decembrie. 25Se |_ ______ _ _  __ _______ r.

de ani de ia admiterea României în 
O.N.U. Marcată, pe plan intern, prin 
mari prefaceri in toate domeniile vie
ții economico-sociale și culturale, do
vadă elocventă de ceea ce este capa
bil să realizeze un popor cu adevă
rat liber, stăpin pe destinele sale, a- 
ceastă perioadă s-a caracterizat, in 
sfera relațiilor internaționale, prin- 
tr-o politică externă activă, de pace 
și securitate, de largă cooperare cu 
toate țările lumii, cu toate forțele 
Iubitoare de pace și progres, printr-o 
contribuție constructivă la dezbaterea 
și soluționarea marilor probleme ale 
umanității.

Călăuzită de asemenea obiective. 
România a acordat și acordă o aten
ție deosebită Organizației Națiunilor 
Unite, care a fost învestită de po
poare cu înalta misiune de a acțio
na pentru menținerea păcii și secu
rității generale, pentru a promova 
colaborarea și a înlesni dezvoltarea 
unor relații prietenești intre state, 
pentru a veghea la respectarea prin
cipiilor eticii și legalității internațio
nale. în poziția sa față de O.N.U., 
România pornește consecvent de la 
considerentul că marile probleme ale 
lumii de azi, care interesează și pre
ocupă toate națiunile, nu mai pot fi 
soluționate doar de cîteva state sau 
de un grup ori altul de state ; ela
borarea unor soluții judicioase și 
trainice presupune și reclamă apor
tul de gîndire și inițiativă al tuturor 
națiunilor, cadrul cel mai corespun
zător în această privință oferindu-1 
Organizația Națiunilor Unite.

în lumina acestor considerente 
principiale. România, din prima zi de 
etnd a devenit membră a O.N.U., a 
militat cu neabătută consecvență ca 
organizația să-și îndeplinească mi
siunea ce îi revine, să răspundă aș
teptărilor popoarelor, să slujească cît 
mai eficace cauza păcii și progresu
lui. Tocmai realizării acestor sarcini 
fundamentale i-a fost consacrată^ ac
tivitatea intensă, laborioasă, desfășu
rată de România în cadrul Națiunilor 
Unite de-a lungul unui sfert de veac, 
în toată această perioadă. România

s-a afirmat ca un factor activ șl con
structiv în viața O.N.U., a participat 
la dezbaterea celor mai importante 
probleme înscrise pe agenda sesiuni
lor Adunării Generale, a conferințe
lor și reuniunilor organizate sub 
egida O.N.U., a avansat impor
tante inițiative constructive în pro-

organisme O.N.U., găzduirea în tara 
noastră a unor importante reuniuni 
internaționale, stabilirea la Bucu
rești a unor reprezentante ale Națiu
nilor Unite subliniază atenția pe care 
România, președintele ei o acordă a- 
cestui for mondial, preocuparea 
constantă ca Organizația Națiunilor

întreaga lume s-a manifestat și pe 
planul activității la O.N.U. După cum 
se știe. România este autoarea rezo
luției „Acțiuni pe plan regional in 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate dintre state europe
ne aparținind unor sisteme social- 
poiitice diferite" — inițiativă care a 
adus pentru prima oară in dezbate
rea O.N.U. problematica securității 
europene. Această preocupare și-a gă
sit firească continuare în eforturile 
pe care România le-a depus în ve
derea normalizării relațiilor inter- 
europene, în contribuția ei la pregă
tirea și desfășurarea Conferinței pen
tru securitate și cooperare In Europa, 
a reuniunilor care i-au urmat, inclu
siv actuala reuniune de la Madrid.

Relevînd în permanență rolul de-

dezvoltare, a desfășurat o 
activitate pentru lichidarea 

lumii în

25 DE AM DE LA ADMITEREA ȚĂRII NOASTRE 
ÎN ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE

bleme de interes vital, a sus
ținut în permanentă. în calitate 
de coautoare sau prin votul său, toate 
rezoluțiile și hotărîrile de natură să 
contribuie la înfăptuirea țelurilor 
nobile pentru care a fost creată or
ganizația. Efectiv, se poate spune că * 
în acești 25 de ani de cind este 
membră a O.N.U. prestigiul și stima 
de care se bucură România in ca
drul organizației au crescut neînce
tat, reflectind de fapt atit creșterea 
generală a autorității țării noastre 
pe plan mondial cît și rolul său di
namic, constructiv. Din 1957, cînd 
Adunarea Generală a adoptat prima 
rezoluție inițiată de țara noastră (cu 
privire la bazele cooperării economi
ce internaționale), și pină în prezent 
și-au găsit consacrarea în cadrul unor 
documente adoptate sau însușite de 
Adunarea Generală și celelalte or
gane principale ale O.N.U. peste 100 
de inițiative, propuneri și Idei politi
ce avansate de România, dovadă 
elocventă a faptului că țara noastră 
se numără printre membrii cei mai 
activi ai organizației, preocupată să-și 
aducă contribuția la soluționarea ma
rilor probleme care confruntă ome
nirea.

Participarea președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
sesiunea jubiliară din 1970 a Adunării 
Generale, expunerea de amplu răsu
net Internațional prezentată cu acel 
prilej, mesajele adresate cu ocazia 
unor conferințe sau sesiuni ale unor

Unite să-șl îndeplinească menirea 
pentru care a fost creată.

Sub directa îndrumare a secretaru
lui general al partidului, președintele 
republicii, creșterea rolului și efici
enței O.N.U, în opera de asigurare a 
păcii și securității mondiale, în pro
cesul de democratizare a relațiilor 
interstatale. în întreaga viață politică 
și economică internațională a deve
nit una din constantele politicii ex
terne a României socialiste. De un 
amplu ecou s-a bucurat documentul 
de poziție din 1975 cu privire la 
îmbunătățirea și democratizarea ac
tivității O.N.U., inițiativa României 
stînd la originea creării „Comitetu
lui special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului Națiunilor Unite în 
întreaga viață internațională".

Se poate afirma că această ce
rință esențială a călăuzit și călăuzeș
te întreaga activitate desfășurată 
România la O.N.U. Din multiple 
tiuni și inițiative pe această linie 
țării noastre se pot desprinde 
un exemplu grăitor cele legate de 
cheierea unui tratat universal 
nerecurgere Ia forță și Ia amenința
rea cu forța. In prezent, .in Adunarea 
Generală au loc lucrările de redacta
re. pe baza propunerilor țării noas
tre. a unei declarații asupra regle
mentării pașnice a diferendelor din
tre state — în conformitate 
teresele și aspirațiile tuturor 
relor lumii.

Preocuparea tării ‘ noastre

de 
ac- 
ale 
ca 

în
de

cu in- 
popoa-
pentru

osebit de important ce revine O.N.U. 
in Înfăptuirea dezarmării, din iniția
tiva personală a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, in 1975 a fost prezentat 
documentul intitulat „Poziția Româ
niei in problemele dezarmării, in pri
mul rînd ale dezarmării nucleare, și 
Instaurarea unei păci trainice in 
lume". Țara noastră a desfășurat o 
activitate susținută pe acest plan, in 
cadrul sesiunilor Adunării Gene
rale și ca membră a diverselor fo
ruri de dezarmare, precum și în ca
drul lucrărilor .organismelor și re
uniunilor internaționale. In baza unei 
propuneri a României, împreună cu 
alte state, a fost convocată, în 1978, 
prima sesiune specială a O.N.U. con
sacrată în exclusivitate problemelor 
dezarmării, care a adoptat un docu
ment final cuprinzînd principiile ne
gocierilor 
acțiuni șl 
mecanism 
dezbatere 
dezarmării. Semnificativ pentru apre
cierea de care se bucură inițiativele 
României, pozițiile sale realiste și 
constructive in acest domeniu este 
alegerea țării noastre ca membră a 
comitetului însărcinat cu pregătirea 
celei de-a doua sesiuni extraordinare 
a O.N.U., din 1982, consacrată dezar
mării.

Dezvoltînd continuu relațiile de 
prietenie si colaborare cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, România, ea însăși țară in

de dezarmare, un plan de 
măsuri și a stabilit un 
nou, mai democratic, de 
si negocieri în domeniul

intensă
decalajelor, a împărțirii _ _ .
bogați și sărăci, pentru accelerarea 
progresului economic și social al ță
rilor rămase în urmă, de o largă a- 
preciere bucurindu-se documentul 
„Poziția României cu privire la in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale", prezentat în 1975. De 
asemenea, România s-a situat prin
tre inițiatorii sesiunii speciale din 
acest an a Adunării Generale con
sacrate noii ordini economice. Este 
convingerea fermă a țării noastre 
că Națiunilor Unite trebuie să le 
revină atribuții mal importante în 
înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale, care să ducă la eli
minarea subdezvoltării, deschizind 
perspective favorabile propășirii tu
turor popoarelor lumii.

Se cuvine, de asemenea, a sublinia 
activitatea perseverentă, neobosită a 
României în sprijinul lichidării ulti
melor vestigii ale colonialismului, a 
oricăror manifestări de discriminare 
rasială și apartheid, ca o altă ex
presie a principialității și consecven
tei unei activități puse .în slujba as
pirațiilor celor mai înalte ale 
poarelor.

De asemenea, s-au bucurat de 
interes inițiativele României pri
vind educarea tinerei generații în spi
ritul idealurilor păcii și înțelegerii 
între popoare, înfăptuirea dreptului 
la educație și alte propuneri, care dau 
expresie concepției profund umanis
te a partidului și statului nostru, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pri
vind înflorirea -multilaterală a per
sonalității umane, asigurarea dreptu- ' 
rilor fundamentale ale oamenilor.

Bilanțul deosebit de bogat al ac
tivității desfășurate de România Ta 
O.N.U. în cele două decenii și jumă
tate de cînd a fost primită în 
rindul membrilor organizației, con
tribuția sa pozitivă la înfăptuirea țe
lurilor Cartel se bucură de o înaltă 
considerație șl prețuire internațională.

Militind neobosit pentru înfăptui
rea idealurilor de pace, progres și 
colaborare ale umanității. România 
socialistă este ferm hotărită — asa 
cum se arată în documentele parti
dului și statului nostru, cum a sub
liniat în repetate rinduri oreședintele 
Nicolae Ceaușescu — să-si aducă, în 
continuare. întreaga contribuție la 
reușita tuturor acțiunilor pe care le 
va întreprinde Organizația Națiuni
lor Unite pentru pace, colaborare și 
destindere, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Nicolae PLOPEANU

po-
larg

MADRID 13 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres Nicolae Chilie 
transmite : Tovarășul Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, care efectu
ează o vizită la Madrid, a fost pri
mit simbătă de ministrul pentru afa
cerile externe al Spaniei, Josâ Pe
dro Perez-LIorca.

A avut loc un schimb de vederi 
asupra problemelor privind dezvol
tarea, in continuare, a relațiilor din
tre cele două țări în diferite domenii 
de activitate și asupra unor aspecte 
ale situației internaționale actuale. 
O atenție deosebită a fost acordată 
examinării modului de desfășurare 
a lucrărilor reuniunii de la Madrid. 
S-au relevat dorința și preocuparea 
comună a celor două țări de a-și 
aduce o contribuție activă și con
structivă la buna desfășurare și in-

cheierea cu rezultate pozitive, con
crete. a reuniunii de la Madrid.

★
Cu prilejul vizitei în capitala Spa

niei. tovarășul Aurel Duma a avut 
intilniri de lucru cu șefii unor de
legații ale statelor participante la 
reuniunea de la Madrid. A fost efec
tuat un schimb de păreri asupra 
stadiului și perspectivelor reuniunii 
de la Madrid, relevindu-se preocu
parea României, personal a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ca fo
rul general-european să procedeze 
la o examinare amplă, cu spirit de 
răspundere, a tuturor problemelor 
cuprinse în Actul final, identificînd 
căi și modalități practice și eficien
te pentru promovarea destinderii, 
colaborării și păcii pe continentul 
european și în întreaga lume.

„Rolul conducător al P. M. U. P. -
principiul fundamental al societății poloneze"

Declarația privind conlucrarea dintre Partidul Muncitoresc Unit
Polonez, Partidul Țărănesc

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P.. la Var
șovia a avut loc ședința Comisiei cen
trale de coordonare a colaborării 
dintre Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, Partidul Țărănesc Unit și 
Partidul Democrat. La încheierea șe
dinței a fost adoptată o declarație 
privind conlucrarea dintre cele trei 
partide, în care se exprimă voința 
comună de a acționa cu fermitate în 
direcția întăririi unității tuturor for
țelor poporului pentru depășirea 
greutăților existente, pentru înfăp
tuirea consecventă a programului de 
Înnoire socialistă.

După ce subliniază că principiul 
fundamental al societății poloneze 
îl reprezintă rolul conducător al 
P.M.U.P., declarația relevă că forma 
de bază a conlucrării dintre cele trei 
partide o constituie comisiile perma
nente de colaborare la nivel central, 
voievodal, orășenesc și comunal.

Declarația conține o chemare.- a- 
dresată tuturor membrilor celor trei

Unit și Partidul Democrat
partide. Ia activitate susținută în 
favoarea procesului de înnoire socia
listă . în Polonia, la luptă împotriva 
tuturor acelora care doresc să abată 
țara de pe această cale, să provoace 
haos, să slăbească forța și autoritatea 
statului.

La ședință au participat Stanislaw 
Kania, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Stanislaw Gucwa, președin
tele Comitetului Director al Partidu
lui Țărănesc Unit, Tadeusz W. Mlync- 
zak, președintele C.C. al Partn' lui 
Democrat, alți conducători ai; lor 
trei partide. //

★ '
Prezidiul Seimului R.P. Polone a 

hotărit să convoace la 19 decembrie 
cea de-a VIII-a ședință a forului. I' 
gislativ suprem, care, după ciim 
nuntă agenția P.A.P., va examine.'5' 
proiectele placului social-economic 
pe anul 1981 și bugetul pe același an. 
Parlamentul polonez urmează, de a- 
semenea. să dezbată și alte probleme 
înscrise pe ordinea de zi.

MOSCOVA
Convorbiri economice sovieto-iugoslave

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat convorbirile 
sovieto-iugoslave consacrate dezvol
tării cooperării economice bilaterale 
in perioada 1981—1985, fiind stabilite 
de comun acord direcțiile de acțiune 
în acest domeniu. La încheierea con
vorbirilor — relevă agenția T.A.S.S. 
— J.P. Riabov, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării ai 
U.R.S.S., și Ante Zmiarevici, prim-

adjunct al directorului general al In
stitutului Federal pentru Planificare 
Socială din Iugoslavia,' au semnat un 
protocol care prevede lărgirea consi
derabilă a colaborării in domeniul 
construcțiilor de nave, automobile, 
strunguri și In producția diferitelor 
tipuri de excavatoare. Volumul total 
al schimburilor bilaterale in anii 
1981—1985 va depăși 30 miliarde de 
dolari.

Plenara C. C. al P. S. U. G.
BERLIN 13 (Agerpres). — în zilele 

de 11 și 12 decembrie, la Berlin s-au 
desfășurat lucrările plenarei C.C. al 
P.S.U.G. După cum informează agen
ția A.D.N., Comitetul Central a 
aprobat raportul Biroului Politic cu

privire la politica Internă și externă 
a partidului și statului și proiectele 
de lege cu privire la planul econo
miei naționale și bugetul de stat pe 
anul 1981.

In apărarea vieții patriotului sud-coreean Kim Dae Jung
PHENIAN 13 (Agerpres) — Comi

tetul Central al Frontului Democra
tic pentru Reunificarea Patriei, întru
nit în sesiune extraordinară la Phe
nian, a adoptat o declarație în care 
condamnă încercarea regimului de la 
Seul de a lichida fizic pe Kim Dae 
Jung și cere punerea în libertate a 
acestei cunoscute personalități demo
crate din Coreea de Sud.

Animați de dorința reală a înfăp
tuirii reunificării independente și 
pașnice a țării pe baza principiilor 
marii unități naționale — se spune 
in declarația transmisă de agenția 
A.C.T.C. — cerem energic punerea 
imediată In libertate a lui Kim Dae 
Jung.
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Farsele glumeților
Probabil că una din cele mai exacte - sau, în orice caz, din cele 

mai plastice — definiții date omului este aceea de animal care rîde.
Intr-adevăr, exceptind nașterea, însoțită de țipete, omul o duce 

într-o veselie continuă : rîde de bucurie, face haz de necaz, se stră- 
duie din răsputeri să zîmbească citind reviste umoristice sau să suridă 

■chiar J* 'a comedii. A inventat pină și .gaze toxice ilariante, consideră 
că rîzînd poate îndrepta moravurile și că tot rîzind se desparte de 
trecut. Și încearcă să suridă gindindu-se la viitor.

Nu este de mirare că industria risufui a cunoscut o dezvoltare 
considerabilă ; nici nu e afectată de criza materiilor prime — e plină 
lumea de situații și aspecte bupe doar de rîsul lumii.

...Firma'„Diavolul farsor", aparținind fraților Carage, profilată pe 
producția obiectelor de farsă, dovedește elocvent ce veselă poate fi 
viața trăită pe seama risului.

Recent, in perspectiva sărbătorilor de sfirșit de an, întreprinderea 
și-a expus ultimele noutăți. Din cele mai diverse : dispozitive apli
cate sub farfuriile de supă pe care le înclină brusc cînd se toarnă ceva 
In ele — incit este ușor de imaginat ce amuzament general provoacă 
o asemenea glumă bună, cînd cineva se pomenește cu hainele scăl
date în ciorbă.

Stiloul-păcăleală este mult mai Șenign — cînd cineva încearcă să 
scrie cu el, îl împroașcă cu un jet puternic de cerneală albastră, dar 
după 20 de minute petele dispar de la sine. întreprinderea produce 
pahare - fie ,cu tăieturi fine printre incrustațiile modelului, îndt lichidul 
curge prin ele, fie cu fund dublu din care nu se poate bea conținutul.

Printre ultimele noutăți — o brichetă care, în loc de flacără, pro
iectează Un nor de praf alb ; un receptor telefonic, care pompează 
apă în ureche ; o luminare a cărei flacără se aprinde mai tare pe mă
sură Ce sufli în ea ; un alt tip de stilou, provocînd electroșocuri ; 
foarte bine se vînd zgirieturi false care se lipesc pe parbrizul ma
șinilor.

Firma prosperă și înflorește : din glumă în farsă, a ajuns, ca 
cifră de afaceri, de la 22 milioane franci in 1979 la aproape 30 mili
oane anul acesta, tinzind să devină un veritabil concern mondial.

Ceea ce ar fi de dorit, căci ar putea trece la fabricarea unor arti
cole foarte nostime. De pildă, tunuri ale căror țevi să se înmoaie 
la trageri ca o macaroană fiartă ; sau rachete umplute cu frișcă ; 
sau obuze care, in loc de schije, să împrăștie fulgi sau confetti. Ori 
mitraliere care să tragă rafale de alune sau măsline, ori grenade cu 
portocale înăuntru, ori șrapnele cu stoluri de sticleți.

Astfel, în loc să ducem pe cap cite 15 tone explozibil de căciulă, 
am purta echivalentul in frișcă, alune, portocale ori măsline — schimb 
categoric preferabil.

Cifra de afaceri i-ar putea Ispiti și pe producătorii celorlalte jucării 
— cele reci și urîte, blindate și triste. Iar restul omenirii s-ar amuza 
strașnic, mai ales avind in vedere că pe glob sînt atîtea puncte și 
zone unde se fac glume cu umor negru Și farse puțin prea macabre.

Nemaivorbind despre perspectivele pe care le-ar deschide o bombă 
atomică împrăștiind nu pulbere radioactivă, ci praf de 
tiv s-ar zgudui pămintui de hohote, ar muri lumea de 

Ceea ce ar fi mai bine decît din alte cauze.
Totul e ca glumeții să se dovedească oameni serioși.

gîdilat. Efec- 
ris.

N. CORBU
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