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PLENARĂ COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, marți, 16 decembrie, au 
început lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. '

Plenara a adoptat, in unanimitate, următoarea ordine de zi :
1. Raportul cu privire la actualizarea și îmbunătățirea core

lării prețurilor de producție și de livrare, a tarifelor pentru servi
ciile prestate unităților socialiste, precum și a prețurilor de pro
ducție și de contractare în agricultură.

2. Raportul privind proiectul bugetului de stat pe anul 1981.

3. Programul privind aprovizionarea populației pe trimestrul 
IV 1980 și semestrul I 1981.

4. Raportul cu privire la încheierea acțiunii de majorare a 
retribuțiilor, pensiilor, alocațiilor de stat pentru copii și a altor 
venituri.

5. Probleme internaționale.
La lucrările plenarei participa cadre din ministere, instituții 

centrale și organizații de masă, redactori-șefi ai presei centrale 
care nu sînt membri ai C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

Marți, 16 decembrie, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
un raport cu privire la aprovizionarea populației 
in trimestrul IV a.c. și semestrul I al anului 1981. 
Pe temelia rezultatelor remarcabile obținute de 
oamenii muncii in cincinalul care se incheie, a 
dezvoltării in ritm susținut a intregii noastre eco
nomii naționale și a creșterii venitului național, a 
fost infăptuit cu consecvență programul elaborat 
de conducerea partidului și statului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de sporire a re
tribuției tuturor categoriilor de oameni ai muncii, 
retribuția reală crescind pe parcursul cincinalului 
cu aproape 29 la sută, față de 18-20 la sută, cit 
era prevăzut inițial, iar veniturile reale ale țăra
nilor cooperatori - cu circa 33 la sută. Prin în
deplinirea obiectivelor stabilite in programul 
partidului, s-a asigurat sporirea an de an a can
tităților de mărfuri alimentare și nealimentare 
puse ta dispoziția populației. In acest an, volumul 
desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist este 
cu 53 la sută mai mare fa'ă de anul 1975. In 
1980, consumurile pe locuitor au crescut, compa
rativ cu 1975, la carne de la 45. kg, la 62 kg - 
sporul absolut fiind moi mare decit întregul con
sum din 1950 — la lapte - de la 132 I la 180 I, 
la zahăr - de la 20 kg la 28 kg, la legume - 
de la 112 kg la 140 kg, la fructe - de la 42 kg 
la 60 kg. Aceste niveluri de consum satisfac in 
linii generale necesitățile științific fundamentate 
și asigură o dezvoltare sănătoasă, armonioasă a 
populației. Statisticile internaționale situează 
România între primele 10 țări în ce privește ca
loriile consumate pe un locuitor. Sporuri impor
tante s-au înregistrat și in ce privește consumul 
de mărfuri nealimentare.

In ciuda condițiilor climaterice nefavorabile, da
torită activității depuse de oamenii muncii din. 
agricultură, măsurilor luate pentru realizarea 
fondului de stat, s-a asigurat în acest an, cit și 
pentru anul viitor, pină la noua recoltă, aprovizio
narea populației in concordanță cu prevederile 
planului. Cu toate acestea, datorită tendințelor 

or cetățeni de supraaprovizionare și unor con- 
muri peste necesar, cit și unor deficiențe apă- 

' te in repartizarea pe localități și unități comer
ciale, in trimestul IV au apărut unele neajunsuri 
în aprovizionarea populației cu anumite produse.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsurile ne
cesare pentru o aprovizionare corespunzătoare cu 
produse agroalimentare și bunuri industriale de 
consum, atit in perioada pină la sfirșitul acestui 
an, cit și in primul semestru al anului viitor. Alcă
tuit in strinsă concordanță cu prevederile Planu
lui de dezvoltare economico-socialâ pe anul 1981, 
ale planului cincinal și ale Directivelor celui de-al 
Xll-lea Congres al P.C.R., planul de măsuri asi
gură un fond de marfă superior celui atribuit pe
rioadei precedente. Creșteri însemnate sînt prevă
zute la produsele agroalimentare de bază, precum 
și la produsele nealimentare.

Consiliul de Miniștri a fost însărcinat să ia mă
suri ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Co
merțului Interior, celelalte ministere cu responsabi
lități in domeniul aprovizionării populației, 
CENTROCOOP-ul, consiliile populare, alte organe 
cărora le revin sarcini in domeniul activității co
merciale să acționeze cu hotărîre pentru îndepli
nirea planurilor de producție și, pe această bază, 
pentru livrarea integrală, ritmică, de calitate co
respunzătoare a tuturor mărfurilor, pentru perfec
ționarea organizării și funcționării rețelei comerciale 
și de alimentație publică.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca, pentru 
sporirea continuă a cantităților de mărfuri agro
alimentare de care beneficiază populația, să se 
acționeze ferm pentru folosirea rațională, cu efi
ciență sporită, a fiecărui metru pătrat de teren, 
atit în unitățile agricole de stat și cooperatiste, 
cit și in gospodăriile țărănești. La sate, ca și la 
orașe este necesar ca toți cetățenii care au in

folosință terenuri, indiferent de mărime, să le cul
tive cu produse strict necesare consumului, să 
crească un număr cit mai mare de păsări și ani
male, care să asigure satisfacerea cerințelor pro
prii și, in același timp, să creeze unele disponi
bilități pentru piață. Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, CENTROCOOP-ul au primit 
sarcini să se ocupe de procurarea de utilaje nece
sare gospodăriilor țărănești, in vederea cultivării 
in bune condiții a intregii suprafețe pe care o au 
in folosință.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca Raportul 
cu privire la aprovizionarea populației in trimes
trul IV/1980 și semestrul 1/1981 să fie supus spre 
dezbatere și aprobare plenarei C.C. al P.C.R. și 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și adoptat, 
de asemenea, o hotărire cu privire la organizarea 
sărbătoririi revelionului 1981 și a pomului de 
iarnă. Tradiționalele sărbători de iarnă din acest 
an se vor desfășura sub semnul marilor realizări 
obținute de oamenii muncii din țara noastră in 
edificarea societății socialiste, al angajamentului 
tuturor cetățenilor patriei - români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de a munci cu 
toată energia pentru buna pregătire a planului 
pe 1981, pentru - înfăptuirea in viață a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al Xll-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv o hotărit ca organele 
și organizațiile de partid, comitetele sindicatelor, 
consiliile oamenilor muncii, organizațiile U.T.C., 
comisiile de femei, organizațiile democrației și 
unității socialiste să ia măsuri ca in perioada de 
sfirșit de an și de început al noului an să se orga
nizeze bogate activități cu caracter politico- 
educativ, atractive, care să pună in valoare cu 
deosebire creația nouă, pătrunsă de spirit revolu
ționar, inaitele idei ale epocii de construcție 
socialistă.

Pentru serbarea pomului de iarnă s-a hotărit 
să se aloce de la bugetul statului suma de 62 
milioane lei, căreia i se adaugă fondurile reali
zate de organizațiile de masă și obștești din ac
țiuni cultural-educative și prevederi bugetare. 
Astfel, suma totală folosită anul acesta pentru 
organizarea pomului de iarnă se ridică la 
169 010 550 lei. S-a indicat, totodată, să se ia 
măsuri pentru organizarea corespunzătoare a 
vacanței de iarnă a elevilor și studenților.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat, în 
continuarea lucrărilor, o informare cu privire la 
intilnirea conducătorilor de partid și de stat oi 
țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, care 
a avut loc la Moscova la 5 decembrie a.c.

Comitetul Politic Executiv o aprobat în una
nimitate și a dat o înaltă apreciere activității 
desfășurate de -tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
această intilnire, subliniind că ea corespunde pe 
deplin orientărilor celui de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R. Prin glasul secretarului general al partidului, 
președintele republicii, țara noastră și-a reafirmat 
pozițiile constructive, indrep'ate consecvent spre 
întărirea unității țârilor socialiste, a colaborării 
tuturor forțelor progresiste și democratice, promo
varea cauzei destinderii, securității și păcii, po
trivit intereselor fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste și ale tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv consideră că mersul 
evenimentelor internaționale confirmă justețea 
aprecierilor și actualitatea propunerilor formulate 
la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
din mai 1980, care pun pe prim plan grija față 
de promovarea cauzei păcii și destinderii, a dezar
mării, dorința țârilor participante de a acționa cu 
toată hotârirea pentru soluționarea pe cale poli
tică, prin tratative, a problemelor litigioase exis
tente intre diferite state, pentru întărirea securității 
și dezvoltarea colaborării pe plan european și in 
întreaga lume, in strinsă dependență cu aceasta, 
s-a apreciat utilitatea activizării contactelor poli
tice intre state cu orinduiri sociale diferite, conti
nuarea dialogului asupra problemelor fundamen
tale ale vieții politice internaționale, pe baza

principiilor verificate ale suveranității și indepen
denței naționale, egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, stimei și avantajului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu deosebită 
satisfacție de hotârirea țârilor socialiste de a-și 
aduce in continuare contribuția la însănătoșirea 
climatului internațional, la întărirea păcii, la con
tinuarea politicii de destindere și dezvoltare a 
unei largi colaborări internaționale, de rezolvare 
a tuturor conflictelor pe calea negocierilor, la 
dezvoltarea relațiilor cu toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de ase
menea, însemnătatea hotăririi statelor participante 
la intilnirea de la Moscova de a colabora cu 
toate forțele progresiste, democratice, antiimperia- 
liste, pentru întărirea solidarității tuturor popoare
lor in lupta împotriva pericolului de război, pentru 
o politică de pace, dezarmare nucleară, pentru 
destindere și colaborare egală in drepturi. 
Interesată profund in instaurarea unui sistem trai
nic de securitate pe continentul european, in 
dezvoltarea largă, neîngrădită a conlucrării intre 
toate statele lumii, România socialistă, împreună 
cu celelalte țări participante la intilnire au salutat 
începerea lucrărilor reuniunii general-europene de 
la Madrid, reiiefind importanța desfășurării lor 
eficiente, in spirit constructiv. S-a apreciat, tot
odată, că in actualele condiții internaționale, eind 
situația in lume rămine incordată, cind cursa 
înarmărilor capătă un caracter tot mai periculos 
iar in diferite zone ale lumii se mențin focare de 
confruntări militare, se impun intensificarea efortu
rilor țârilor socialiste, ale tuturor statelor și popoa
relor cointeresate in menținerea păcii, securității 
și colaborării, creșterea vigilenței fațâ de tendin
țele agresive ale forțelor imperialiste, pentru 
afirmarea destinderii ca tendință principală a 
evoluției vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, de ase
menea, însemnătatea hotăririi conducătorilor de 
partid si de stat ai țârilor participante la intilnirea 
de la Moscova de a intări pe mai departe uni
tatea țârilor socialiste pe baza marxism-leninis- 
mului, a solidarității internaționale, colaborârii re
ciproc avantajoase, egale in drepturi, de a dez
volta conlucrarea dintre ele pe tărim economic, 
tehnico-științific, precum și In domeniul coordo
nării planurilor cincinale, exprimindu-și convinge
rea că aceasta este in interesul construcției socia
lismului și comunismului din țările noastre, al bu
năstării și binelui popoarelor noastre.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoștință de 
schimbul de informații pe care participant la in
tilnirea de la Moscova l-au făcut cu privire la 
construcția socialistă și comunistă din țările lor, de 
informarea reprezentanților P.M.U.P. referitoare la 
evoluția situației din R.P. Polonă. Reafirmind, in 
numele întregului nostru partid, al întregului popor 
român, sentimentele de caldă prietenie față de 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, față de clasa 
muncitoare și întregul popor polonez, Comitetul 
Politic Executiv și-a exprimat deplina incredere că 
oamenii muncii din Polonia prietenă, sub condu
cerea P.M.U.P., vor reuși să invingâ greutățile 
ivite, vor asigura dezvoltarea in continuare a Po
loniei pe catea socialismului. Așa cum a declarat 
și in alte împrejurări secretarul general al parti
dului, țara noastră iși exprimă deplina solidaritate 
și sprijină lupta comuniștilor, a forțelor progresiste, 
a clasei muncitoare, a poporului polonez pentru 
depășirea actualei situații și dezvoltarea socialis
tă a țării, manifestindu-și ferma convingere că pro
blemele care s-au creat in Polonia pot și trebuie 
să fie rezolvate de polonezii inșiși, prin găsirea 
celor mai corespunzătoare soluții, in vederea în
vingerii greutăților prezente, potrivit intereselor 
oamenilor muncii din Polonia, ale cauzei generale 
a socialismului, păcii și progresului.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase

menea, probleme ale activității curente de partid 
și de stat.

întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" din Suceava. Aspect din secția tricotat circulare Foto : E. Dicblseaou

^ȚARA LA ORĂ MARELUI BILANȚ 

AL CINCINALULUI
AU ÎNDEPLINIT In industria județului Mehedinți

PLANUL ANUAL

• întreprinderea minierâ 
Hunedoara

Colectivul de muncă al întreprin
derii miniere Hunedoara raportează 
realizarea sarcinilor de plan pe 
acest an la producția industrială și 
netă. Pină la sfirșitul anului, mi
nerii din Poiana Ruscăi vor livra 
suplimentar prevederilor de plan pe 
1980 o producție industrială in va
loare de peste 20 milioane lei. iar 
la producția netă 19 milioane lei. 
în acest an, minerii din Teliuc și 
Ghelar au redus cheltuielile mate
riale cu 17 milioane lei. într-un 
cuvint, însemnate cantități de mi
nereu de fier, talc și dolomită peste 
sarcinile de plan. (Sabin Ccrbu).

® întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău 
întreprinderea de masini-unelte 

din Bacău și-a realizat sar
cinile de plan la toți indicatorii 
pentru acest ultim an al actualului 
cincinal. Pină la sfirșitul lunii de
cembrie, constructorii de mașini 
băcăuani s-au angajat să realizeze 
o producție-marfă suplimentară in 
valoare de 35 milioane lei, pre
cum și cinci mașini de prelucrat 
metale prin așchie re. (Gh. Baltă).

Produse competitive cu cheltuieli cit mai reduse
Concomitent cu e- 

forturile care se depurț 
zi de zi pentru reali
zarea integrală a sar
cinilor de plan și 
în vederea pregătirii 
temeinice a producției 
din 1981, in toate uni

tățile industriale din 
județul Mehedinți se 
acționează, prin aplica
rea unor programe de 
măsuri riguroase, în 
direcția reducerii cit 
mai substanțiale a 
cheltuielilor. în pe

rioada care a trecut 
din acest an. la nivelul 
județului, cheltuielile 
totale au fost reduse 
cu peste 55 milioane 
lei, iar cele materiale 
cu peste 31 milioane 
Iei. (Virgiliu Tătaru).

întreprinderea „Automatica" din Capitală. Echipa condusă de Marin 
Rotea montează ultimele repere la un nou panou de comandă destinat 

exportului Foto: S. Cristian,

A răspunde de CALITATEA 
FIECĂRUI PRODUS-a răspunde de 
CALITATEA VIETH FIECĂRUIA

Producem an de an mai mult otel, 
mai multe mașini-unelte. mai mul
te bunuri de consum destinate fie 
dezvoltării în continuare' a indus
triei, fie asigurării unei baze ma
teriale solide pentru creșterea ni
velului de trai. Producem mai mult 
pentru că acesta este ritmul necesar 
afirmării depline a capacității crea
toare a poporului nostru in lupta 

-sa pentru progres economic și social 
continuu ; producem mai mult pen
tru că am învățat acest lucru și mai 
ales pentru că ne-am creat posibi
litățile tehnice, materiale și orga
nizatorice. De fapt. întregul program 
elaborat de Congresul al Xll-lea al 
partidului reprezintă o strălucită 
definiție a drumului nostru spre 
progres și bunăstare.

Desigur, este bine și am spune 
că este firesc ca omul să vrea mai 
mult. Dar acest „mai mult" nu se 
obține numai prin simple dorințe, 
ci înainte de toate prin muncă și 
numai prin muncă. O muncă tena
ce, care să aibă drept stimulent 
inepuizahil pasiuiiea pentru lucru 
bine făcut, pentru lucrul de Calita
te. Bătălia pentru o calitate nouă, 
superioară constituie o prioritate 
fundamentală a dezvoltării econo
miei românești in etapa actuală și 
viitoare. Este o bătălie care tre
buie să se desfășoare pe un front 
larg. în toate întreprinderile și 
ramurile, cu obiective precise. 
O bătălie în care sintem che
mați să ne înrolăm cu toții, cu în
treaga noastră putere de muncă și 
creație.

Ne place, și este normal să fie 
așa, să admirăm un lucru bine rea
lizat. de calitate. Este și acesta 
un semn de civilizație. După cum 
ne place să lucrăm la o mașină, la

un strung sau o instalație de înalte 
performanțe și randamente tehn ce. 
Sînt reacții firești ale oricărui om 
aflat in postura de producător și 
beneficiar. Ne gindim oare cind 
formulăm aprecieri în legătură cu 
un produs, fie el bun de consum 
sau mijloc de producție, că în ulti
mă instanță calitatea, performanțele 
sale pot depinde și de munca noas
tră, de calitatea ei ? Pentru că 
absolut tot ce producem ne apar

ține intr-un fel sau altul, direct sau 
indirect, nouă tuturor. în fond, a 
răspunde de calitatea fiecărui pro
dus înseamnă a răspunde de calita
tea vieții fiecăruia.

Sintem mindri că în acest cincinal 
industria noastră s-a afirmat mai 
puternic decit oricind printr-o serie 
de produse de înaltă calitate si 
competitivitate, multe dintre ele st- 
tuindu-se la nivelul performantelor 
mondiale. Nu puțini specialiști din 
străinătate iși exprimă uimirea 
aflînd că România fabrică strunguri 
carusel de 8,5 și 16 m. motoare na
vale de pină la 30 000 CP. autobas
culante de 50 și 100 de tone, calcu
latoare electrice de înaltă perfor
manță, că dispunem de o industrie 
de bunuri de consum capabilă să 
concureze cu firme renumite din 
lume. Nu putem insă sta în extaz

în fața unor asemenea realizări de 
marcă fără să privim mai departe. 
Pentru progresul nostru economic 
și creșterea bunăstării putem și tre
buie să vrem și să facem mai mult 
in domeniul performanțelor tehnice 
și calitative. Trăim un timp care nu 
ne permite să contemplăm marile 
noastre realizări fără să scrutăm cu 
înaltă exigență perspectiva. fără 
6ă ne comparăm permanent cu 
ceea ce este mai bun in lume. 
„Este necesar să înțelegem — 
spunea secretarul general al parti
dului — că afirmarea calității noi 
in toate sectoarele, revoluția teh- 
nico-știintifieă trebuie să se mate
rializeze in fiecare întreprindere., in 
fiecare secție, in felul in care se 
reușește să se obțină o praductic de 
mai bună calitate, de tehnicitate 
mai inaltă. produse competitive eu 
cele similare pe pian mondial. De 
ce să n-o spunem, trebuie să încer
căm să obținem un loc fruntaș și in 
această privință".

Da, trebuie să obținem un loc 
fruntaș și in această privință ! Șl îl 
puteni obține, pentru că astăzi, ju
decind responsabil, ținind seama de 
condițiile create — dotare cu tehni
că modernă, oameni cu inaltă cali
ficare, organizare rațională a pro
ducției — dispunem de tot ce este 
necesar pentru a transouhe în viată 
acest mobilizator îndemn. După cum 
dispunem și de o însemnată expe
riență în realizarea de produse cu 
înalte performante tehnice și cali
tative, experiență care trebuie mai 
mult valorificată și mai insistent 
generalizată.

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a Il-a)

Cum pot fi înmulțite grădinile 
de legume ?

O acțiune gospodărească cu mii de participanți și tot atîția 
cîștigători dă răspunsul:

NELĂS1ND SĂ SE PIARDĂ NICI UN METRU DE PĂMÎNT 
DE PE TERENURILE DE LÎNGĂ CASE, DE PE TERENURILE 
VIRANE DIN ORAȘE ȘI SATE

9 In municipiul Timișoara — 7 070 tc*ne de legume 
obținute de legumicultori pe loturi de pâmint care insumeazâ 
535 hectare • In Capitala țârii, o bună parte din legumele 
necesare cantinelor-restaurant au fost asigurate din grâdinile 
organizate de întreprinderi și instituții • Terenurile din curțile 
și grâdinile locuitorilor de la sate care nu sînt cultivate 
corespunzâtor insumeazâ încă mii de hectare. Experiența 
județului Brăila demonstrează cum poate fi valorificatâ eficient 
fiecare palmă de pâmint • Acum, iarna, se pregătește recolta 
de legume a anului 1981 ; acum, trebuie acționat pretutindeni 
cu spirit gospodâresc I

La începutul acestui an. din in
dicația conducerii partidului, consi
liile populare municipale, orășenești 
și comunale au desfășurat o amplă 
acțiune pentru atragerea cetățenilor 
la cultivarea cu legume a terenurilor 
de pe lingă casă, a celor situate în 
jurul blocurilor de locuințe sau aflate 
la marginea orașelor. Acțiunea a gă
sit un larg ecou in rindurile multor 
locuitori de la orașe și sate, interes 
pe deplin explicabil;. Cultivarea cu 
legiune a terenurilor libere din peri
metrele localităților este de natură să 
asigure produsele necesare gospodă
riei proprii, iar în multe cazuri, să 
se livreze statului cantități importan
te. această frumoasă îndeletnicire 
constituind, totodată, o sursă supli
mentară de venituri. în al doilea 
rind. practicarea grădinăritului devi
ne o pasiune, un mod util și. în ace
lași timp, deosebit de recreativ pentru 
ca oamenii să-și petreacă astfel tim
pul liber. Iar a cultiva fiecare metru 
de pămînt. oriunde s-ar afla el, este 
de natură să schimbe peisajul in 
care trăim : nimic nu este mai in- 
cîntător decit o grădină frumoasă în 
locul păminturilor steroe. decit legu
me și pomi in locul bălăriilor.

Consiliile populare din multe loca
lități s-au ocupat în mod temeinic de 
extinderea culturii legumelor în gră
dinile de pe lingă casele cetățenilor 
sau pe terenurile virane. Cîteva 
exemple sint deosebit de semnifica
tive. încă la mijlocul iernii trecute, 
consiliul popular municipal și organi

zațiile democrației și unității socia
liste din municipiul Timișoara au 
sprijinit*organizarea unor asociații de 
cultivatori de legume. în acest scop, 
au fost identificate toate ■ terenurile 
care, în alti ani, rămineau nefolosite. 
Ele au fost repartizate celor care 
și-au manifestat dorința de a produce 
legume. în anul 1980, suprafața cul
tivată cu legume și cartofi de către 
locuitorii municipiului Timișoara — 
in gospodăriile proprii sau pe loturile 
primite în folosință — a reprezentat 
535 hectare. S-au obținut 7 070 tone 
de legume, intre care 2 000 tone to
mate. 199 tone rădăcinoase. 522 tone 
varză și alte legume, precum și 
6 840 tone cartofi. Aceste rezultate 
nu sînt intîmplătoare. La Timișoara 
au fost organizate 10 asociații ale 
legumicultorilor, repartizate în dife
rite cartiere ale orașului, iar prin 
grija consiliului popular. legu
micultorilor li s-au asigurat semințe 
și material săditor nrin intermediul 
a 11 magazine ale I.L.F. De aseme
nea. s-a distribuit gratuit gunoi de 
grajd de la ingrăsătoria de taurine 
d'n cartierul Freidorf. Cu sOriiinul 
specialiștilor au fost organizate 
cursuri de inițiere în tainele cultivă
rii legumelor, cadrele didactice si 
studenții de la Institutul agronomic 
au acordat asistentă de specialitate. 
Iată la ce realizări se poate aiunge 
cind o acțiune este privită cu seriozi
tate și susținută cu răspundere !

Și in Capitală au fost identificate 
numeroase terenuri pentru a spori

suprafețele cultivate cu legume. Co
mitetul municipal de partid București 
a urmărit, in mod deosebit, ca Între
prinderile să-și organizeze grădini 
proprii de legume pentru a se asigura 
o parte din produsele necesare canti
nelor-restaurant respective. Intr-o șe
dință care a avut loc recent, s-au 
analizat rezultatele ob,inute in aceas
tă direcție și au fost stabilite noi 
măsuri pentru anul Viitor, din care 
multe urmează să fie aplicate din. 
aceste zile de iarnă. Cu acest prilej, 
s-a evidențiat faptul că numeroase 
întreprinderi, cum sint „23 August", 
„Vulcan", „Timpuri noi". „Grivița 
roșie", „Neferal", „Mecanică fină*. 
„Acumulatorul" și multe altele au 
realizat din grădinile proprii mari 
cantități de legume pentru cantinele- 
restaurant. iar la unele sortimente 
s-a înregistrat un surplus care a 
fost valorificat contra cost. în gră
dina întreprinderii „Acumulatorul", 
de exemplu, s-au realizat cite 42 000 
kg legume la hectar, din care s-a a- 
sigurat necesarul pentru consum in 
stare proaspătă la cantină, s-au făcut 
conserve pentru iarnă, disponibilul 
fiind valorificat. Sint numai cîteva re
zultate din multe altele care, in anul 
care vine, pe baza măsurilor ce se 
întreprind tocmai în aceste zile, vor 
fi mult amplificate.

In multe județe s-a acționat efi
cient și pentru extinderea culturii le
gumelor in gospodăriile locuitorilor 
de la sate. în acest an. in județul 
Brăila, suprafețele cultivate cu legu
me în gospodăriile populației s-au 
extins simțitor față de anii prece
dent!. în comuna Movila Miresii. de 
exemplu, au fost cultivate cu legume 
in gospodăriile populației 32 de hec
tare. de patru ori mai mult decit în 
anul 1979. Obținindu-se recolte bune, 
contractele de livrări au fo.t deoă- 
șite cu peste 62 de tone. Este deose
bit de semnificativ faptul că legu
mele au adus gospodarilor imoo-tan- 
te venituri. Marin Nită a obtinut de 
pe cei 1 000 metri pătrati cultivați cu

_____ Ioan HERTEG 
(Continuare in pag, a Ul-a)
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! FAPTUL! 
I DIVERS!
I Mesaj 
| din Atlantic

Ieri, pe adresa rubricii noas- 
Itre a sosit o radiogramă de pe 

întinderea Oceanului Atlantic : 
„Vă informăm că nava noastră 

i-AT'a- împlinește doi oni de 
cind a fost dată in exploatare 
și funcționează ireproșabil. Am 
străbătut, pină acum, zeci de 

I mii de mile marin’, transnortînd
un mare volum de mărfuri.

tn prag de an nou. aflați 
Ila posturile lor, cu mîndria in 

deplinirii exemplare a misiunii 
încredințate, marinarii noștri 
trimit cititorilor ziarului un căl- 

Iduros salut, iar familiilor lor un 
gind bun și la bună revedere".

Mulțumind pentru mesa) «4 
(le adresăm, la rindu-ne, lor și tu

turor compatrioților care colindă 
pe mării” si oceanele lumii 
urarea : „Vini bun la pupa !“.

’ Vînâtoreascâ
Zăpada și gerurile aspre abă- 

’ tute și asupra pădurii Coropte- 
Inilor din județul lași au adus in 

zonă un mare număr do lupi 
hulpavi. Unui sătean i-au sfîr- 
t’cat mai multe oi, altuia i-au 

I atacat vitele și caii, iar pe niște
săteni i-au pus pe fugă. Paz
nicul de vinătoare Vasile Pa- 

Iraschiv a dat alarma, tmpreună 
cu alți buni ochitori a început 
să stea la pindă. Dar n-a fost 
nevoie să astevte or-a mult, in- 

Itrucit lupii și-au și făcut apariția.
Șapte d.ntre ei au înțepenit — 
mogildețe negre — pe albul ima- 

Iculat al zăpezii. Cedalți au 
rupt-o la sănătoasa. Sătenii au 
răsuflat ușurați, sperînd că lupii 

I și-au pus pofta-n cui de oi și
miei — trufandale de decem
brie...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I

Există un cadru de largă afirmare a democrației socialiste.

CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI ?

Depututul - prezență activă in viața 

circumscripției electorule

I 
I 
I 
!
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I

Dever mare
Văzind cd nu mai are trecere 

la amatorii de chilipir de prin 
Mehedinți, de unde este de fel, 
llie Vișan a porn t spre Bistrița- 
Năsăud să afle dever mai mare. 
Poposind la Nimigea a inceput 
să-și etaleze marfa : ceasornice 
electronice, pe care le procurase 
pe căi dubioase.

— Și cum mere drăcovenia ?
— Ca ceasul, cum să meargă ? 

La marele fix. II iei sau 
nu-l iei ?

Săteanul nu l-a ' luat, tn 
schimb, negustorul ambulant a 
fost „luat la fix" de cine tre
buie și astfel s-a aflat că mai 
avea de executat o pedeapsă 
prin muncă corecțională. dar nu

Și-a dorit devar. mare. Il art! ț

Dar... obrazul ?

I
I
I
I
I
I
I

O intimplare mai puțin obiș
nuită, petrecută in comuna Sita 
Buzăului, județul Covasna. Cetă
țeanul I. C. arăta cui voia să-l 
va^ă și avea timp să-l asculte 
fața și miinile zginate :

— Vezi cum arăt? Șl știi de 
ce? M-a bătut feCloru-mcu, pe 
care l-am făcut, l-am crescut, 
l-am invățat, l-am ajutat... Nici 
nu mă spăl. Să vadă toată lumea 
ce mi-a făcut.

Autoritățile comunei au în
treprins cercetări, să afle cauza 
pentru care feciorul a ridicat 
mina asupra tatălui. Dar surpri
ză: feciorul habar n-avea despre 
ce-i vorba. S-a stabilit că I. C„ 
fiind prea amețit după un chef 
prelungit, căzuse intr-un șanț...

Primul sfat care i s-a dat a 
fost să-și 
obrazul, și

spele obrazul. Și 
cele rele...

Putea să 
nu se întîmple

I
I
I
I
I
I
1
I
I

O legislatură a consiliilor popu
lare municipale, orășenești, comuna
le sau de sector al municipiului 
București durează doi ani și jumă
tate. Atît este deci și durata unui 
mandat de deputat in aceste organe 
locale ale puterii de stat. E un ter
men judicios stabilit suficient pen
tru ducerea la îndeplinire a propu
nerilor fo-mulate în timpul campaniei 
electorale, adecvat dezideratului ca 
organele locale să se înfățișeze pe
riodic maselor de alegători cu un 
bilanț cuprinzător al activității des
fășurate.

Rodnicia acestui bilanț depinde, 
în primul rînd, de modul în care 
consiliul popular este receptiv la 
propunerile oamenilor muncii și 
reușește să antreneze masa largă a 
cetățenilor la rezolvarea cerințelor 
ooșui. Conlucrarea consiliului popu
lar cu cetățenii se realizează, in, 
bună măsura, prin activitatea de
putatului. Față de aceste premise se 
pune o problemă : în ce măsură de
putatul exercită continuu un rol 
activ in viața circumscripției în care 
a fost ales ? Cum folosește, cum 
poate folosi deplin fondul de timp 
al celor peste opt sute de zile ale 
mandatului ?

Calea principală a îndeplinirii efi
ciente a misiunii sale obștești este, 
desigur, prezența cit mai frecventă, 
nemijlocită, receptivă și mobiliza
toare a deputatului printre alegători. 
Pornind de la aceasta, in cadrul Con
siliului popular al municipiului 
Cluj-Napoca a apărut ideea unei 
măsuri care să confere deputatului 
posibilități mai operative de a ac
ționa împreună cu alegătorii, posi
bilități suple, de lucru, care să 
excludă tergiversările birocratice sau 
aspectele de formalism. Astfel s-a 
conturat formula creării unor „co
lective de lucru pentru susținerea 
activităților în circumscripțiile elec
torale". Create și experimentate în 
legislatura precedentă, au fost defini
tivate în primăvară, la începutul 
actualei legislaturi, elaborîndu-se și 
un regulament al lor de organizare 
și funcționare, aprobat de comitetul 
executiv al consiliului popular.

Acumulînc’u-se o anumită expe
riență, am solicitat relații tovarășu

lui Constantin Crișan, primarul mu
nicipiului, care ne-a spus :

— Scopul organizării „colectivelor 
de lucru din circumscripțiile electo
rale" este anunțat în însuși pre
ambulul regulamentului : „acorda
rea unui sprijin permanent și de spe
cialitate deputaților". In ce sens în
țelegem acest sprijin ? Colectivele de 
lucru din circumscripțiile electo
rale, prin structura lor, prin com
petența și modul lor de lucru, asi
gură, cel puțin teoretic, toate condi
țiile pentru ca de la formularea 
inițiativei sau a dezideratului și pînă 
la realizarea în practică să nu mai 
existe decit un singur pas. Fără in
termedieri la nivelul primărie', ta
bele centralizatoare, distribuiri și 
redistribuiri de sarcini. Cu alte 
cuvinte, fără toată birocrația greoa
ie, inoperantă care se manifesta nu 
rareori pînă acum.

Pînă la organizarea colectivelor 
de lucru din circumscripțiile muni
cipiului Cluj-Napoca, un activist al 
consiliului popular se ocupa, îm
preună cu deputatul, de toate pro
blemele respectivei circumscripții 
electorale. Adică participau împreună 
la întîlnirile cu cetățenii și notau 
propunerile, cererile sau sesizările. 
Apoi urmau centralizarea la nive'ul 
primăriei, ■ informarea com'tetului 
executiv și redistribuirea propuneri
lor — de astă-dată ca sarcini — or
ganelor locale de specialitate, com
petente să le rezolve, tn continuare, 
același funcționar avea datoria să 
urmărească rezolvările, iar abia la 
urmă deputatul trebuia să-i infor
meze pe cetățeni.

— Un asemenea stil de muncă, o 
asemenea „metodologie" — dacă o 
piutem numi așa — opina tovarășul 
Iosif Gvvrea, prim-viceoresedinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal — devenise mult 
prea greoaie. Multe din Problemele 
ridicate de cetățeni la întîlnirile ru 
deputății pot și trebuie să fie rezol
vate pe loc, și nu numai preluate, 
centralizate ș.a.m d. Dar cine și cum 
să rezolve realmente operativ o pro
blemă de salubritate, de sistemati
zare sau de organizare a rețelei 
comerciale ? Deputatul putea cel 
mult să înregistreze problema și

să o ridice în sesiune. Funcționarul 
care-1 însoțea — de regulă un lucră
tor oarecare de la autoritatea tute
lară sau de . la starea civilă — nu 
reușea nici atît. în aceste condiții 
era imperios necesară prezența obli
gatorie, permanentă a unor cadre 
de decizie — competente din punct 
de vedere tehnic și material — care 
împreună cu deputatul, cu cetățenii 
să ia decizii, să găsească soluții, să 
stabilească termene ferme de rezol
vare. Termene, soluții, rezolvări de 
care să fie direct răspunzători in 
fața deputatului, a cetățenilor. Așa Așa aratâ astâzi cartierul Mânăștur din Cluj-Ndpoca Foto: E. Dichiseanu

O interesantă experiență a Consiliului popular al muni
cipiului Cluj-Napoca pentru creșterea eficienței 
activității deputaților șl stimularea participării cetățe

nilor la soluționarea problemelor obștești

s-a născut ideea colectivelor de lucru.
Structura concretă și amănuntele 

privind modul de funcționare a 
acestor colective ne-au fost expuse 
de tovarășul Tilus Jude, secretarul 
comitetului executiv al 
popular municipal :

— Au fost organizate 
teritorial 35 de colective 
pentru circumscripțiile județene și 
municipale. In fiecare din aceste 
colective — cape își desfășoară ac
tivitatea sub conducerea deputaților 
respectivi — activează un delegat 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular municipal și un repre
zentant al F.D.U.S. Acestor factori 
de largă autoritate li se adaugă cei 
cu competența tehnică și materială 
necesară rezolvării problemelor din 
circumscripții : un delegat din partea 
Grupului întreprinderilor de gos
podărie comunală și locatlvă, un de
legat din partea Administrației 
parcurilor și străzilor ș.a. Potrivit 
„Regulamentului", ■. această structură 
este minimă, colectivele de lucru 
puțind „coopta, după necesități, și 
alți cetățeni care să sprijine acti
vitatea ce se desfășoară in circum
scripțiile electorale".

consiliului

pe criteriu 
de lucru —

împreună cu organizațiile de partid 
din cartiere, comitetele de lucru 
astfel constituite sprijină comitetele 
de cetățeni, organizațiile democra
ției și unității socialiste, comisiile 
de femei, comitetele asociațiilor de 
locatari în rezolvarea tuturor proble
melor edilitar-gospodăreșli și de în
frumusețare a orașului. De aseme
nea, colectivele de lucru au atribuții 
în organizarea „Tribunei democra
ției" și a acțiunilor de popularizare 
a legilor, urmăresc înJeplinirea pla
nului de măsuri edilitar-gospodâ- 
reștl al circumscripției electorale 
respective, controlează cum sint 
resoectate actele normative in vi
goare, au atribuții în organizarea 
încasării contribuției bănești, con
form Legii 20. și în executarea lucră
rilor hotărîte de cetățeni. Comitetele 
de lucru pot asigură deciziei cetățe
nilor caracter cuprinzător, oportuni
tate .și operativitate in rezolvare.

Iată, dealtfel, în loc de concluzii, 
aprecieri ale unor deputațl, ale altor 
membri ai comitetelor de lucru 
președinți ai uncr comitete de 
tățeni.

„Acest sistem de lucru — ne-a

sau
ce-

re-

latat tovarășul Ernest Racz, depu
tat, responsabil al unui colectiv de 
coordonare — ne dă posibilitatea 
unui control mai calificat al îndepli
nirii anumitor sarcini din planul 
edilitar-gospodăresc și, totodată, a 
unor intervenții operative, la fel de 
calificate. Spre pildă, pentru rezol
varea alimentării cu apă a munici
piului a fost necesară construirea 
unei noi conducte de aducțiune, de la 
Gilău. Termenul de finalizare a 
lucrării, 31 decembrie 1981. Pentru 
devansarea lui. specialiști din uni
tăți subordonate consiliului popular 
i-au sprijinit pe constructori in 
întocmirea unor documentații, iar 
personalul T.E.S.A., la fal ca și in 
cazul construcțiilor de locuințe, par
ticipa masiv la muncă, pe șantier. 
Cu toate acestea, lucrările nu mer
geau în ritmul scontat. Colectivul 
nostru a mers pe șantier, a controlat 
și a depistat cauza : numărul sudori
lor era insuficient. Deficiența a fost 
rezolvată cu sprijinul comitetului 
municipal 
conducta va intra 
blema alimentării 
zolvată, subliniez 
an mai devreme".

„Oamenii pe care, pînă acum, 
i-a văzut nimeni la activitățile des
fășurate în cartierul nostru sint 
astăzi prezenți la toate acțiunile ce
tățenești și educative, ne-a spus to
varășa Eugenia Stanciu, președintă 
a organizației F.D.U.S. din cartierul 
N. Grigorescu, membră a colectivului 
de lucru din circumscripție. îm
preună am efectuat circa ■ 3 000 ore

cu sprijinul __ _____
de partid. La 1 ianuarie 

in funcțiune: pro- 
cu aoă a fost 
rezolvată, cu

re- 
un

nu

de muncă patriotică. O explicație a 
ăcestei participări masive este desi
gur și modul cum acționează colec
tivul nostru de lucru, celelalte co
lective de lucru din municipiu. 
Faptul că la această dată mai bine 
de jumătate din propunerile 
de cetățeni și-ău 
au fost aplicate 
gură dovadă".

„Așa cum am 
nirea cu colectivul de lucru 
activează în circumscrio'ia 
tră electorală. în cartierul ..IRIS", 
mai mulți cetățeni au fost mobilizați 
să lucrșze grădinile celor care nu 
au posibilități și să planteze 180 de 
nuci și alți arbori oe terenuri ex
puse alunecărilor. Iar din tuburi de 
canalizare recuperate de la demolări 
am construit poduri pe Valea Cîntăur 
lui" — exemplifica tovarășul Alex.nn 
dru Chifor. președinte al unui comite 
de cetățeni.

Desigur, metoda adnotată de Con
siliul popular al municipiului Cluj- 
Napoca se află încă într-o fază inci
pientă. Practica o poate confirma 
sau modifica. Oricum insă rămîne 
de reținut ca experiență, ca termen 
al unei probleme de interes mai larg 
pentru funcționarea democrației 
noastre socialiste : asigurarea unei 
eficiente cit mai mari activității 
deputatului, rodnicia prezenței sale, 
continuu active, în viața circum
scripției electorale.

Florin CIOBĂNESC’! 
Alexandru M’JRES'KN 
corespondentul „Scinteii"^

făcute 
găsit rezolvarea și 
este numai o sin-

hotărît la întîl- 
care 

noas-

Linie model I. T B.
în dorința îmbunătă

țirii serviciilor presta
te, conducerea I.T.B. a 
luat măsura transfor
mării liniei 34 in linie 
de servire model. Ea 
a fost dotată cu auto
vehicule noi de mare 
capacitate și încadrată 
cu personal selecționat 
din rindul ceior mai 
buni și calificați con
ducători auto. Pe tra
seu, prin radioamplifi- 
catoare de bord, aceș
tia anunță stațiile, dau 
și alte informații utile 
călătorilor, vînd tichete 
de autobuz.

Urmărind pe traseu 
cîteva vehicule am

putut observa că res
pectă itinerarele de 
parcurs și ri.t1picit3.tea 
programată. Ceeă tSfe'fa 
I.T.B. a fost imposibil, 
de ani de zile, iată că 
a devenit posibil. Nu
mai să țină !

Plăcutele cu numă
rul liniei 34, pentru o 
mâi bună vizibilitate, 
au fost inscripționate 
cu alb pe fond negru. 
Pentru sugestii, pro
puneri și eventuale re- 
clamații, călătorii sint 
invitați să se adreseze 
autobazei Floreasca, de 
care aparține această 
linie, telefon 11 10 20, 
sau biroului de sesizări

și reclamații al I.T.B., 
telefon 13 09 88. Am 
fost informați, că noua 
linie 34 « 
care a” începu:
ționeze dp <dgpă zile.— 
a fost astfel orgăniza- 
tă. incit calitatea ser
virii pe acest traseu să 
fie chiar mai bună de- 
cît pe linia 31 R, soco
tită pînă acum etalon 
pentru calitate. Urăm 
I.T.B.-ului, în intere
sul nostru, al călători
lor, să ia asemenea 
măsuri cit mai opera
tiv. ca toate liniile să 
devină. într-adevăr, 
model, etalon de civi
lizație. (AI. Plăieșu).

Timpul pierdut 
și cele șapte ferăstruici

Activitatea politico-educativă strins legată de problemele satului, 
sprijin concret in acțiunea de folosire a fiecărei suprafețe de teren
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O mentalitate profund dău
nătoare, confirmată, din păcate, 
și de următorul fapt petrecut la 
I.T.A.-C.1.A.T. Brașov. Cineva 
i-a sustras lui M. A. o cheie 
fixă. Fără nici un motiv, cl l-a 
bănuit pe colegul său C. A. 
Intre cei doi a avut loc un 
schimb de cuvinte. Apoi de lo
vituri. Totul s-a petrecut sub 
privirile altor colegi, care pri
veau indiferenți, ba chiar amu- 
zîndu-se. desfășurarea ostili
tăților. Din cauza unei lovituri 
mai puternice, C. A. a trebuit să 
fie internat de urgență la spital. 
Un caz care putea să nu se in- 
timple, dacă cei doi nu s-ar fi 
„infierbintat" peste măsură. Și 
dacă cei din jur ar fi intervenit 
la timp.

Invitație 
la meditație

tn afară de însemnările și 
consemnările pline de savoare 
„Din caietul grefierului" inse
rate cu regularitate in rubrica 
de duminică a ziarului, se mai 
pot auzi, în timpul proceselor 
sau anchetelor, unele declarații 
ale părților in conflict care te 
pun pe ginduri și p_> care, ort 
de cite ori e cazul, le vom pre
zenta sub titlul de mai sus.

Iată două „ziceri" de acest fel, 
rostite la două procese și reți
nute de magistratul Mihaî Ră- 
dulescu de la Judecătoria din 
Carans-beș :
• Dosarul civil 344/1980: „Daci 

singele minorului seamănă cu 
al meu. atunci il recunosc de 
fiu, iar dacă nu, merg pe prin
cipiul că singele apă nu se face 
și mai solicit o expertiză pentru 
a mă convinge".
• Dosarul penal 453/1980: „Deșt 

eram după un kilogram de biter, 
mi-am dat seama că partaa 
vătămată a trecut ca acceleratul 
pe lingă mine, astfel că m-am 
inervat și am plecat dună ea. 
și cind am ajuns-o, i-am dat 
două palme, pentru a o trezi la 
realitate".
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Rubrică realizotâ 
Petre POPA 
și corespondenții

de

„Scinteii"

La „Transcom", prin
cipalul cărăuș de 
mărfuri pe teritoriul 
Capitalei, s-a observat 
ca uoua dintre intre- 
prinoerile comerciale 
care desfac băuturi 
înregistrează cele mai 
rioicate cheltuieli pe 
tona de proause trans
portate — de 2—3 oai 
mai mari decit chel
tuielile planificate. 
Sint întreprinderile de 
cofetării și răcoritoare 
nr. 1 și 2. Veriticîn- 
du-se cauza s-a con
statat că. de luni de 
zile, zfoile de trans
port confirmate de a- 
cești beneficiari înre
gistrează cei mai re
duși indici de utilizare 
efectivă a camioane
lor. Astfel, autocamio
nul 22-B-5932, cu o 
capacitate de 5 tone, 
a staționat intr-una 
din zile aproape ju
mătate din timpul de 
lucru : 5 din cele 10,5 
ore plătite : mașina 
22-B-9716 a staționat 
4,5 din cele 10 ore lu
crate ; mașina 23-B- 
3426 a staționat 6,5 
din 9 ore timp marcat. 
Consecințele ? Față 
de normele de utiliza
re a mijloacelor de 
transport, un camion 
de 5 tone efectuează, 
in medie, două curse 
în loc de trei sau pa
tru. în aceste cazuri, 
staționările mijloace
lor de transport fo
losite de I.C.R. 1 pen
tru aprovizionarea uni
tăților au aiuns să 
reprezinte 35 la sută 
din timpul de lucru, 
încărcind inutil chel
tuielile.

Unde și de ce se 
produc aceste stațio
nări îndelungate ? Ne 
răspunde tovarășul 
Minei Sima, director 
comercial al I.C.R. 1 :

— La secția din 
Mil’tari a întreprin
derii de sucuri și ră
coritoare. singurul fur
nizor de „Ci-co“. Acolo 
se împotmolesc... și 
mașinile, și ceasurile. 
Dacă nu ne credeți, vă 
pute‘i convinge la fața 
locului.

Am urmat îndemnul 
și iată-ne la locul cu 
pricina : secția de

„Ci-co“ din bd. Preci
ziei. Ce se constată ? 
Deși una din țintile de 
producție este in re
parație, stocul din de
pozit. reînnoit conti
nuu. depășește consi
derabil necesarul pen
tru acoperirea con
tractelor cu beneficia
rii: peste un milion 
de sticle. Este deci 
marfă destulă și. mai 
ales în acest anotimp, 
distribuirea ei nu ar 
trebui să constituie 
vreo problemă. To
tuși...

Urmărim, de pildă, 
autocamionul nr. 21- 
B-6058 al I.A.P.L. „A- 
luniș". A intrat pe 
porțile întreprinderii 
la ora 9 și un sfert ; 
a adus ambalaje și ur
mează să ridice mar
fă. La 10 și un sfert 
a izbutit să predea 
ambalajele, la 11,35 
era, în sfîrșit. încăr
cat. dar curtea fiind 
blocată de alte auto
camioane. venite îna
inte sail după aceea, 
a început o nouă pe
rioadă de așteptare.

Am cerut relații 
tovarășului Gheor- 
ghe Marinescu, di
rectorul întreprinderii 
de sucuri și răcoritoa
re. de care depinde 
secția din Militari, 
principala producă
toare cu acest profil 
și unica secție de 
„Ci-co“ din țară. Rela
tăm răspunsul :

— Spre sfirșitul a- 
nului 1977. pentru 
creșterea producției în 
această secție au fost 
instalate, pe spatiile 
ex'stente. încă două 
linii de fabricație. 
Media zilnică a pro
ducției a crescut, ast
fel. de la 216 000 de 
sticle la 456 000 de 
sticle, ureînd în se
zonul de vîrf chiar Ia 
500 000-530 000 de sti
cle în 24 de ore. S-au 
rezolvat problemele 
mari ale creșterii pro
ducției. dar nu si u- 
nele amănunte legate 
firesc de aceasta. Gu
rile de desfacere au 
rămas nemodificate, 
deși producția livrată 
este de două ori și ju
mătate mai mare. In

credibil, dar adevărat: 
s-au investit fonduri 
pentru două linii de 
producție noi și — 
cuiul lui Pepelea — nu 
s-a putut rezolva 
„complicata" problemă 
a practicării citorva 
guri noi de desfacere 
— doar 7 la număr — 
într-unul din pereții 
depozitului !

— Prezintă greutăți 
obiective străpungerea 
acestor simple găuri ? 
Se șubrezesc zidurile?

— Nicidecum. E 
vorba de șapte simple 
ferăstruici de 50x50 
cm. Dar a fost nevoie 
de tot felul de apro
bări, pe care le solici
tăm de... trei ani !

Cu ajutorul ingine- 
rului-șef Ion Stama- 
nichi am refăcut odi
seea adreselor formu
late de întreprindere, 
în răstimpul amintit 
au fost emise și au 
circulat între între
prindere. pe de o par
te, și consiliul popu
lar al sectorului, secția 
de arhitectură și siste
matizare a municipiu
lui. Centrala de legu
me și fructe. Insti
tutul „Proiect“-Bucu- 
rești, I.G.S.I.C., pe 
de altă parte. 14 
adrese și corespon
dente. s-au dat zeci 
de telefoane, tot felul 
de ingineri și arhitecți 
s-au deplasat la fața 
locului, dar un răs
puns definitiv tot nu 
s-a dat : să fie ori nu 
practicate cele 7 noi 
guri de livrare în pe
retele depozitului ?

Ce am mai putea a- 
dăuga ? Că această 
joacă de-a hirtiile 
costă scump : și timp, 
și bani, și mașini 
prost folosite, și alte 
mărfuri netranspor
tate. și magazine nea
provizionate la vre
me. și cozi nejustifi
cate la răcoritoare in 
lunile calde. Ar fi, 
credem, cazul de a 
curma 6 dată pentru 
totdeauna, prin mă
suri energice ale fo
rurilor competente, a- 
ceastă dăunătoare ter
giversare. (Maria Ba- 
boian).

însemnările de față Încep de fapt 
cu o concluzie. Și anume — punctele 
de r documentare politico-ideologică 
constituie un sprijin prețios in efor
turile organelor de partid de a impri
ma activității de formaie și dezvoltare 
a conștiinței socialiste un caracter 
atractiv, concret, mobilizator ; cu alte 
cuvinte, o eficiență ridicată, o putere 
sporită de înrîurire, de convingere. 
Este concluzia unui schimb de expe
riență organizat recent de Comitetul 
județean de partid Mehedinți, cu spri
jinul secției de propagandă a C.C. al 
P.C.R. Ce elemente mai prețioase 
privind organizarea activității și me
todele de muncă la punctele de do
cumentare au fost puse în evidență 
cu acest prilej ?

Participanții — secretari adjuncți 
ai comitetelor comunale de partid și 
responsabili ai colectivelor obștești 
ale punctelor de documentare din ju
deț, îucrători ai cabinetelor pentru 
activitatea Ideologică și politico-edu
cativă d* au subliniat bunele rezul
tate care au fost obținute prin atra
gerea la activitatea punctelor a unor 
importante torțe obștești — cadre de 
conducere din întreprinderi sau uni
tăți agricole, specialiști, cadre didac
tice etc. Organizați pe colective, co
respunzător principalelor direcții de 
acțiune ale punctelor de documenta
re. membrii lor se întîlnesc periodic, 
stabilind ce este de făcut. împăr- 
țindu-și răspunderile. în comuna Pă- 
tulele. de pildă, aceste colective au 
cș atribuții : realizarea materialului 
documentar, sprijinirea propagandei 
prin conferințe, a muncii de educa
ție patriotică, moral-cetățenească și 
materialist-știintifică. instruirea pro
pagandiștilor. agitatorilor, colective
lor gazetelor de perete, a celor ce 
fac informarea politică pentru a cu
noaște cit mai bine problemele ac
tuale, sarcinile ce se pun în prezent 
în agricultură etc. Participarea 
obștească permite să se asigure la 
aceste puncte de documentare o acti
vitate permanentă, zilnică (mai ales 
în perioada de iarnă).

în același timp, antrenarea unui 
larg colectiv la activitatea punctelor 
a creat posibilitatea îmbogățirii și 
înno’rii operative a zestrei lor docu
mentare. Spre exemplu. în comuna 
Jiana s-a realizat un set de 60 de

planșe și grafice cuprinzînd princi- • 
pplii indicatori ai dezvoltării spcial- 
ecopomice a țării, județului, și cor 
jnunei. T*ot aici s-a alcătuit un do
cumentar privind dezvoltarea comu
nei. cu o substanțială parte despre 
mutațiile intervenite in viața locali
tății și a oamenilor în ultimii 15 ani. 
Cu sprijinul specialiștilor din agri
cultură s-au realizat planșe ce con
țin calcule economice, argumentînd 
importanța acordului global, înfăți- 
șînd retribuțiile diferite obținute în 
fermele cooperativei agricole ca re
zultat al unei atitudini diferite fată 
de muncă. Planșele si graficele, rea
lizate bunăoară la Pătulele, Pristol,

trebuie semnalat ca un fapt pozitiv că 
aceste colective au gîndit punctele de 
documentare ca Ioc de informare și 
pentru alți factori educaționali. Am 
lntilnit aproape peste tot la puncte
le de documentare „colțuri ale agi
tatorului" (unde agitatorii pot con
sulta cu operativitate documente de 
partid, articole din presa centrală si 
locală) ; „laboratorul agriculturii" (cu 
documente de partid, broșuri, lucrări, 
articole din ziare consacrate proble
melor dezvoltării și modernizării a- 
griculturii) ; „colțuri juridice" (în- 
mănunchind legi, acte normative, 
consultații juridice etc.).

Meritul principal al schimbului de

Concluziile unui schimb de experiență privind 
activitatea punctelor de documentare politico- 

ideologică

Gîrla Mare. In marile întreprinderi 
ale municipiului Drobeta-Turnu Se
verin operează mai ales cu compa
rații. ceea ce sporește puterea lor 
de convingere. în comuna Pătulele 
asemenea planșe prezentau creșterea 
investițiilor, a producțiilor agricole, 
a desfacerilor de mărfuri etc.

Spre a facilita accesul la sursele 
de documentare, la punctele din co
munele Pătulele. Pristol. Gîrla Mare 
a început realizarea unui fișier te
matic, ordonat corespunzător pro
blematicii învățământului de partid, 
al fondului de carte social-politică, 
revistelor și ziarelor existente aici, 
în comuna Jiana s-au realizat biblio
grafii ale unor materiale de presă 
privitoare mai ales la problemele 
privind județul și localitatea.

Desigur, în prezent, principala pre
ocupare a colectivelor de la punctele 
de documentare o constituie buna 
desfășurare a învățămîntului politico- 
ideologic. eforturile acestora urmînd 
să imprime activităților din cursuri
le de partid, prin materialele elabo
rate aici, prin consultațiile șl răspun- 
surile la întrebări ne care D orga
nizează. o forță sporită de mobilizare 
a oamenilor la lucrările de pregătire 
a recoltei anului viitor. în acest cadru

experiență la care ne referim l-a 
constituit faptul că a permis parti- 
cipanților să asiste la cîteva dintre 
acțiunile inițiate la punctele de do
cumentare. Simpla lor enumerare este 
edificatoare pentru accepția sensibil 
mai cuprinzătoare care a guver
nat acest schimb de experiență în 
privința menirii și funcționalității 
punctelor de documentare. Au putut 
fi astfel urmărite : instruirea celor 
care realizează informarea politică 
(comuna Pătulele). o intîlnire cu bri
gada științifică (comuna Pristol), 
cursuri ale învătămîntului de partid 
(comuna Gîrla Mare), instruirea agi
tatorilor (orașul Vînju Măre), pre
zentarea și comentarea unui film pri
vind refolosirea sculelor (întreprin
derea de vagoane Drobeta-Turnu Se
verin). Și trebuie să subliniem că cele 
mai multe dintre aceste acțiuni au 
oferit adevărate modele, că. urmă- 
rindu-le, participanții au putut în
țelege mai bine care sint factorii 
ce condiționează reușita, finalitatea 
lor educativă. Numitorul lor comun 
I-a constituit efortul de a apropia 
munca de propagandă de problemele 
majore ale satului, de sarcinile prio
ritare înscrise pe agenda de lucru a 
organelor locale de partid și de stat:

•: WAi 5 
folosirea rațională, cu spirit dc ade- 
vărați gospodari, a fiecărei puime de 
pămint, mobilizarea forțelor la exe
cutarea lucrărilor de sezon etc. Ne 
referim în primul rind la instruirea 
celor ce realizează informarea poli
tică în comuna Pătulele și a agita
torilor din Vînju Mare, instruire 
substanțială. în care accentul a fost 
axat atit pe principalele aspecte de 
politică internă și externa, precum și 
pe problemele și sarcinile aflate in 
prezent în fața organizației locale de 
partid : realizarea livrărilor la fon
dul de stat. încheierea lucrărilor la 
cîteva obiective de investiții, pregă
tirea solariilor, transpo.uul Îngrășă
mintelor pe cîmp ; agitatorii din uni
tățile industriale au fost informați a- 
supra stadiului îndeplinirii planului 
la toate sortimentele și sarcinilor 
specifice fiecărei unități.

Desigur, in cursul acestui schi* b 
de experiență s-a învățat și din 
ajunsuri. Astfel, la Gîrla Mare, par 
cipanții au asistat la unele cursurL: c 
învățămintului de partid a căror des
fășurare monotonă le-a limitat efi
ciența formativă. După cum in- 
tîlnirea cu brigada științifică or
ganizată în comuna Pristol a ară
tat că numai folosirea unui limbaj 
accesibil, a unor materiale ilustrati
ve care țin seama de pregătirea pro
fesională a auditoriului not îmbo
găți cu adevărat cunoștințele, asigu- 
rind și forța de convingere scontată. 
Pentru că altfel, chiar cind este vor
ba de fenomene naturale cărora omul 
le-a găsit explicația de mult, limba
jul savant. împănat de termeni teh
nici. limitează puterea de înțelegere, 
de înrîurire a conștiințelor.

Concluzia cu care s-au deschis a- 
ceste însemnări s-a desprins așadar, 
deopotrivă, din aspectele pozitive, 
ca și din neajunsurile pe care le-a 
pus în evidentă schimbul da expe
riență. Important este ca învățămin
tele dobîndite aici să fie transpuse 
operativ în practică, pentru ca punc
tele de .documentare politico-ideolo
gică să devină pretutindeni o pîrghle 
însemnată de sporire a eficienței 
muncii de propagandă.

Silviu ACHXM 
Vlrgiliu TĂTARU

Calitatea inaltă a produselor realizate la întreprinderea de s iclă din Bistrița 
determină sporirea continuă a numărului solicitanților

Foto: D. Eugen

■ ■ H ■
Calitatea vieții fiecăruia

(Urmare din pag. I)
Nu credem că mai există astăzi 

oameni care să nu fie convinși de 
importanța realizării unei producții 
de inaltă calitate. Dar măsura reală 
a acestei convingeri o dă peste tot 
numai și numai acțiunea practică. 
Ca proprietari ai avuției naționale, 
ca producători și beneficiari a tot ce 
realizează, oamenii muncii sint in
teresați in cel mai inalt grad ca tot 
ceea ce produc să fie ireproșabil din 
punct de vedere calitativ. De aceea, 
în scopul înfăptuirii acestui impor
tant obiectiv, pretutindeni trebuie 
să se acționeze ferm și permanent 
pentru conceperea de produse noi, 
cu performapțe tehnico-calitative 
superioare, pentru reproiectarea și 
modernizarea celor aflate în fabri
cație. pentru respectarea riguroasă 
a disciplinei tehnologice și a nor
melor tehnice, pentru intensificarea 
controlului de calitate pe întregul 
flux de producție.

Un lucru este cit se poate de lim
pede : asigurarea unei înalte cali
tăți. a unor produse cu perfor
mante superioare nu poate fi re
dusă la dimensiunile unei probleme

exclusiv tehnice. Ea constituie, deo
potrivă, o problemă de inaltă răs
pundere, de conștiință înaintată — 
de la cercetător și proiectant la 
inginerul și muncitorul din produc
ție, Și fără îndoială că tonul in 
întreaga bătălie pentru calitate 
înaltă și competitivitate trebuie să-l 
dea cercetarea și ingineria tehno
logică. Iată un domeniu in care, pu
tem spune cu toată convingerea, că 
resursele nu pot fi niciodată epui
zate, geniul și capacitatea creatoare 
neavînd, practic, limite.

Putem și trebuie să realizăm ma
șini, utilaje, bunuri de consum și 
alte produse la nivel tehnic și cali
tativ mondial, cu consumuri mate
riale reduse, intîi și întii printr-o 
regîndire structurală a concepției 
constructive și a tehnologiilor de 
producție. Fiecare cercetător, fieca
re inginer, fiecare om al muncii 
trebuie să fie pe deplin convins că 
numai prin punerea în valoare a in- 
tel’ganței tehnice și spiritului gos
podăresc in întreprinderea sau insti
tutul unde lucrează putem aspira Ia 
performanta mondială. Și o putem 
atinge !

i
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Sclnteii

CIMENTUL DE FIENI - fabricat
cu cel mai mic consum energetic

Pretutindeni în lume, cimentul este 
unul dintre cele mai solicitate produ
se. Dar. indiferent de tehnologia 
adoptată pentru fabricarea lui, ci
mentul este un produs energointe.a- 
siv. Adică, flecare tonă de ciment se 
obține cu un consum foarte mare de 
combustibil și energie electrică. Mai 
“xact, consumul energetic pentru fa
bricarea unei tone de ciment este 
echivalent cu cantitatea de energie, 
electrică necesară unei familii pentru 
acoperirea consumului casnic pe o 
perioadă de peste patru luni. Și încă 
un fapt care confirmă caracterul 
energointensiv al acestui produs : e- 
nergia electrică și combustibilul re
prezintă in prezent circa 30 la sută 
din totalul cheltuielilor de producție 
necesare pentru obținerea unei tone 
de ciment.

Evident, toate aceste date sint bine 
runoscute în unitățile producătoare 
ie ciment și in fiecare dintre ele se de
pun eforturi sistematice pentru redu- 
;erea continuă a consumului energe- 
:ic. Ce poziții a cucerit Combinatul 
Je lianți și azbociment din Fieii, 
ina dintre cele mai imoortante uni- 
:ă*i de profil din țară. în această 
adevărată competiție pentru o înaltă 
eficiență economică ?

O primă constatare : aici, consumu
rile specifice de combustibil și ener
gie electrică s-au redus, an de an, 
substanțial, atit la ciment, cit și la 
celelalte produse. Să urmărim insă 
evoluția consumurilor specifice la ci
nez tul obținut prin „procedeul, us- 
eat“. care are o pondere Însemnată 
!n producția combinatului, tendință 
» se va accentua și mai mult anul 
ziW’V. Notăm : în prezent, fiecare 
•ou* 4* ciment »e realizează cu un 
son«»ienergetic cu neste 15 la sută 
nai mic față de 1976.

— Practic, în actualul cincinal — ne 
(pune șeful biroului plan-dezvoltare, 
Pavel Măndoiu — consumul specific 
le energie electrică la 1 090 lone el
uent, obținut prin procedeul uscat, 
i-a redus cu 17 MWh, iar consumul 
ipecific de combustibil la 1 009 tone 
ilincher cu peste 31 tone.

— Mai concret ?
— Ca urmare a reducerii consumu

rilor specifice, numai in 11 luni din 
JCest an, pe ansamblul combinatului, 
iu fost economisite, in plus față de 
prevederile de plan. 18 893 tone com
bustibil convențional și 5 075 MWh 
energie electrică. Concomitent, s-au 
mai economisit 370 tone metal și 90 
:one azbest, material care se aduce . 
din import.

— Și mai concret 7
— Cantitatea de combustibil eco

nomisită asigură realizarea oroducției 
de clincher pe o lună de zile, iar cu 
economiile de energie electrică se pot 
năcina 50 000 tone ciment. Și reți
neți : fiecare tonă de ciment produsă 
n plus față de prevederile de plan 
echivalează cu o producție netă supli
mentară in valoare de 93 lei, iar fie- 
eare 1 009 mp de plăci din azboci
ment — cu o producție netă de peste 
1000 lei.

Iată, așadar, o relație directă și 
•eală intre reducerea consumurilor 
ipeciflce, pe de o parte, și creșterea 
producției fizice și nete, pe de altă 
parte, intre competența profesională 
ii spiritul gospodăresc al colectivului 
ii rezultatele economico-financiare 
ile combinatului. O relație care 
transpusă în fapte se concretizează, 
n 11 luni din acest an, în reducerea, 
sub nivelul planificat, cu peste 6 mi- 
Ioane lei a cheltuielilor materiale de 
țabricație, în realizarea unei producții 
pete suplimentare în valoare de a- 
jroape 20 milioane lei și depășirea

beneficiilor planificate cu 14 mi
lioane lei.

Nivel mondial, 
dar de ce numai la Fieni T

Să revenim la consumurile de ener
gie electrică și combustibil cu care 
se realizează producția de ciment. 
Rezultatele obținute de combinatul 
din Fieni In acest domeniu atestă, 
așa cum s-a văzut, că oamenii ue 
aici se află într-o permanentă cursă 
de autodepășire, dlminuînd an de an 
consumurile specifice. Cursă pe care 
o continuă și in prezent, dar nu de 
pe o poziție oarecare, ci de pe po
ziția unui colectiv cu cele mal bune 
rezultate in acest domeniu. Da, ci
mentul fabricat la Fieni se realizează 
cu cele mai reduse consumuri de 
combustibil șl energie electrică, com
parativ cu rezultatele înregistrate in 
celelalte unităti similare din țară. 
Mai precis, la producția de ciment fa
bricat. prin orocedeul uscat, consu
murile specifice de combustibil și 
energie electrică sînt cu 19—29 la 
sută și chiar cu aproape 30 la sută 
mai mici față de consumurile cu care 
se produce cimentul in unitățile de 
profil de la Hoghlz, Tașca-Bicaz sau 
Deva. Cimentul de Fieni — fabricat 
Pe linia de 3 000 t/zi, care are cea 
mai mare pondere în producția com
binatului — este însă competitiv și 
pe piața mondială, atît din punct de 
vedere calitativ, cit și în privința 
consumurilor specifice de combudi- 
bil și energie electrică. Potrivit date
lor puse la dispoziție in combinat, 
rezultă că aici încă din 1978 consu
murile specifice sini egale și chiar 
mult mai mici decit cele realizate pe 
tona de ciment în R.F.G., Spania 
sau Japonia. Bunăoară. în 1978. la 
Fieni consumul specific de combus
tibil pe tona de ciment era de 119 
kg. tot cit în R.F.G,, mai mic cil 
un kilogram decit în Japonia și cil 
5 kg decit In Spania. In 11 luni din 
acest an, fiecare tonă de ciment de 
Fieni s-a fabricat cu un consum t’e 
combustibil de 115 kg, în ce privește 
consumul de energie electrică ne tona 
de ciment, in urmă cu doi ani aresta 
era la Fieni mai mic cu 3 kWh 
decît în Japonia, cu 6 kWh fată de 
Spania și cu 11 kWh comparativ cu 
R.F.G. De atunci, la Fieni. consumul 
de energie electrică a fost redus cu 
în"ă 2,8 kWh pe tona de ciment.

Sînt fapte care ilustrează convin- 
fător că la Fieni s-a acumulat o 

oaată și valoroasă experiență In re
ducerea consumurilor energetice. O 
exnerientă care trebuie cunoscută in 
vederea generalizării el si în celelal
te unități de profil din țarii.

lectlv, atlt lucrătorii din sectoarele 
de fabricație, cit și cei cin conuar- 
timentele tehnice. Bunăoară, nu de 
mult, maistrul Gheorghe Mihăescu și 
inginerul Ion Moiceanu au conceput 
și realizat un nou tin de injector 
pentru cuptorul de 3 000 tone. Efi
ciența : consumul de combustibil pe 
tona de clincher s-a redus cu 6—8 
la sută. Concomitent, s-a scoî din 
funcțiune un ventilator cu un motor 
de 55 kW. Iată și alte îmbună
tățiri tehnice aduse cuotorului de 
3 000 t, precum și la alte utilaje in 
vederea reducerii consumului ener
getic.
• 336 tone combustibil conventio

nal însumează economiile obținute in 
acest an prin modificările construc
tive aduse in vederea corectării jo
cului dintre inelul și tubul cuptorului 
și prin îmbunătățirea soluției de in- 
zidlre a acestuia.
• Cu Încă 3 la sută s-a redus con

sumul de combustibil prin adoptarea 
recentă a unui nou sistem de etan- 
șare a cuptorului.
• Consumul de energie electrică 

s-a diminuat cu 3 kWh pe tona de 
ciment, ca urmare a realizării in 
combinat a unor corpuri de măcinat 
superioare calitativ și cu o durată de 
utilizare mai Îndelungată.

Lista poate continua. Indiscutabil, 
sînt acțiuni care vizează fondul pro
blemelor într-o unitate mare consu
matoare de energie electrică și com
bustibil : perfectionarea tehnologiilor, 
îmbunătățirea parametrilor tehnico- 
economici ai utilajelor și instalațiilor 
din dotare. Dar in aceeași arie de 
preocupări se înscriu și eforturile co
lectivului pentru folosirea deplină, cu 
maximum de randament, a mijloace
lor tehnice.

— Sintem conștienți că orice oprire 
a unui utilaj sau altul duce la pier
deri de producție, la irosirea resur
selor energetice — ne spune ing. Con
stantin Cuculea, șeful serviciului me- 
cano-energețic. Nu întimplător,, deci, 
la reparațiile planificate, de pilda, noi 
am trecut la normarea tuturor lucră
rilor care urmează să fie efectuate, 
stabilind din timp și nominal cine 
trebuie să realizeze fiecare operație și 
timpul de execuție al acesteia. Astfel 
km reușit să reducem aproape la ju
mătate durata reparațiilor canita'e. 
Cit privește calitatea lucrărilor si răs
punderea cu care se acționează pen
tru întreținerea corespunzătoare a uti
lajelor. este concludent faotul că în 
acest an la cuptorul de 3 000 tone in
dicele intensiv planificat a fost depă
șit cu 2,5 tone pe oră, Iar In mor.’le 
de făină cu 6 tone pe oră. Adică, In 
aceeași unitate ds timp am realizat 
cu același consum energetic însemna
te sporuri de producție, numai prin 
folosirea rațională a utilajelor și in
stalațiilor.

întreprinderea de lianți și azbociment
Fieni
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Cluj-Napoca

O nouă capacitate 
de producție

La întreprinderea de porțelan 
„Iris" din Cluj-Napoca s-a creat 
o secție nouă de producție pentru 
obiecte- din ceramică populară in
tr-o gamă largă de sortimente, so
licitate atit pe piața internă, cit și 
pe cea externă. Utilajele din do
tare au fost realizate prin auto- 
utilare. Este de reținut faptul că 
materia primă utilizată in fabricație 
este în totalitate de origine indi
genă. Procesul tehnologic a fost 
astfel Conceput incit să poată va
lorifica pe scară largă materiile 
prime refoiosibile. (Al. Mureșan).

Apartamente 
pentru constructorii 

de autoturisme
aDe doi ani, zestrea edilitară 

comunei Colibași, viitorul centru 
urban al constructorilor de auto
turisme, este în continuă creștere, 
în 1979, aici s-au mutat in apar
tamente noi peste 1 000 de familii. 
Zilele acestea s-au predat locata
rilor ia cheie alte 100 de aparta
mente. Noile apartamente, si
tuate în blocuri de cîte 4 etaje, sînt 
dotate la parter cu unităti comer
ciale și prestatoare de servicii. Tot 
aici s-a dat in folosință o mo
dernă școală generală. (Gh. Cirstea).

Cum pot fi înmulțite 
grădinile de legume?

(Urmare din pag. I)

Cuvîntul decisiv 
al inițiativei colectivului

— Reușita acțiunilor întreprinse 
pentru diminuarea consumurilor — na 
relata șeful atelierului euotor 7, 
Ion Mustățea — este determinată, 
dună ooinia mea. de răsoun^erea st 
profunzimea cu care se abordează 1a 
fiecare loc de muncă sarcinile din 
acest domeniu, dar mai ale3 de re
ceptivitatea comitetului de partid si 
a consiliului oamenilor muncii față' 
de soluțiile si propunerile novatoare 
ale colectivului. Numai în atelierul 
nostru au fost'propuse si înscrise în 
planul de măsuri peste 31 de soluții 
menite să asigure reducerea consu
murilor de energie si combustibil.

într-adevăr. In ofensiva reducerii 
consumurilor energetice, aici este an
trenat șl participă activ Întregul co-

Al

Un original sistem de urmărire 
a consumurilor

Dar lucrurile nu se opresc aici. Ur- 
mărindu-se, valorificarea rezervelor 
mal importante de reducere a consu- 
murllor. în combinat mi sh pierde dift 
vedere hicl risipa așa-zisă măruntă 
care poate interveni la un loc de 
muncă, .sau altul. Aici se cunoaște 
bine că într-o unitate mare Consuma
toare de resurse energetice, oricît de 
mici ar fj aceste pierderi, însumate, 
ele pot totaliza cantități importante.

— Pornind de la un asemenea ade
văr — ne relatează șefa biroului pro
ducție, Letiția Măndoiu — am revi
zuit intregul sistem de urmărire a 
evoluției consumurilor specifice. Se 
cunoaște acum cu precizie, la fiecare

loc de muncă, nu numai ce producție 
treaa.e sa se o.>,.na ia fiecare ora, ci 
și consumările specifice cu care tre
buie realizată această producț.e. 
In acest scop, toace ucilajele princi
pale au fost dotate cu aparate de 
măsura a consumului de combustibil 
și energie electrică, iar evoluția zil
nică a acestora, pe sectoare de fabri
cație șt pe ansamblul combinatului, 
se realizează cu ajutorul mașinilor de 
calcul. Ca urmare, orice abatere de 
la consumurile normate, oricît de 
mică, este sesizată la momentul opor
tun. Iar comisiile energetice — for
mate din muncitori de înaltă califi
care, șefi de ateliere și de secții și 
din specialiști din compartimentele 
tehnice — intervin operativ, la fața 
locului, pentru eliminarea cauzelor 
care duc la depășirea consumurilor.

Am desprins la combinatul din 
Fieni și alte acțiuni deosebit de efi
ciente privind reducerea consumului 
energetic. Am mai reținut aici că, da
torită rezultatelor constant bune ob
ținute în creșterea producției și efi
cienței economice, în cei doi ani și 
jumătate cîți au trecut de la intro
ducerea săptăminii de lucru reduse, 
nu a fost n;ci măcar o lună in care 
colectivul săli să nu beneficieze de 
ziua liberă care i se cuvenea. De ase
menea. am mai notat că. pe același 
tomei al bunelo* rezultate în produc
ție. anul trecut fiecare lucrător a pri
mit. in medie, în nins față de retri
buția tarifară în-ă 4 6'0 Iei. Si am 
constatat că harnicul colectiv al com
binatului este te-n ho» * rit '■ă conț
ii deze rezultatele sale bune’ din 
prezent prin noi fante de muncă, min 
afirmarea si mai puternică a ini'ia- 
tivei ri capacității creatoare a fiecărui 
muncitor, tehnician si inginer. Este, 
într-adevăr, un exemplu demn de 
urmat.

Premieră industrială 
la Cărei

La Fabrica de instalații și utilaj 
tehnologic din orașul Caret (unita
te aparținind de întreprinderea 
„Unio“ •— Satu Mare) a avut loc o 
importantă premieră industrială : 
în cadrul turnătoriei a fost elabo
rată simbătă, 13 decembrie, prima 
șarjă de fontă, la cuptorul electric 
de inducție. Noua tehnologie asi
gură elaborarea unei fonte de ca
litate superioară. Nu peste mult 
timp, tot aici va Intra in funcțiune 
linia mecanizată de formare și tur
nare pe conveier a pieselor din 
fontă. (Octav Grumezi).

tomate, varză și salată peste 18 000 
lei ; Nicolae Zainea și Petre Ghețu 
de pe cîte 800 metri pătrați au reali
zat 15 000—16 000 lei. Asemenea re
zultate au obținut multi gospodari din 
alte comune și alte județe.

Cele relatate mai sus constituie o 
dovadă că locuitorii satelor și orașe
lor sînt interesați să cultive legume 
pe terenurile de pe lingă case sau pe 
cele ce le sint atribuite în acest scop. 
Dar tot atit de adevărat este că. în 
această privință, e mult loc pentru 
mai bine. Vom demonstra cu cele 
constatate in județul Buzău, După 
cum spunea tovarășul Aurel Tănase, 
director al I.L.F. Buzău, gospo
dăriile populației din comunele Me
re!, Mărăcineni. Costești. Gherăseni. 
Mihăilești. Ghergheasa. Glodeanu 
Sărat și altele din acest județ au li
vrat la fondul de stat cantități cu
prinse între 50 și 120 tone de legume. 
Dar altele — Padina. Pogoanele, Lar- 
gu, Valea Rîmnicului — nu au pro
dus decit cantități mici de 
Așa se explică de ce în 1980 
preluate la fondul de stat 
1128 tone de legume — 9
fată de c't se prevăzuse să 
gospodăriile populației din juJeț. Si 
în alte jude'e. acum la ora bilanțu
lui. se poate constata că In perimetrul 
unor orașe, centre munc’toresti și 
comune au rămas și în acest an su
prafețe însemnate care nu au p-odus 
mai nimic, practici care contravin 
Legii fondului funciar. în multe ca
zuri, țăranii își procură legume de 
la piață în timp ce terenul din ju
rul casei rămine pîrloagă. Aceasta 
nu se mai poate numi treabă gospo
dărească.

în legumicultura, spre deosebire 
de alW sectoare ale agriculturi’, pen
tru realizarea viitoarei recolte trebuie 
să se acționeze mai devreme, tocmai 
din aceste zile. întrucit cultivarea le
gumelor în curți sau pe loturile atri
buite este o acțiune care urmează să 
cuprindă un mare număr de oameni 
ai muncii de la o-ase si sate, trebu’e 
rezolvate fără întîrzieve o seamă de 
asperie de care deninde succesul ei. 
în cele mai multe comune si sate au 
fost stabilite. în funcție de terenurile 
pe care le au locuitorii respectivi, 
suprafețele care urmea’ă să se cuiu- 
ve si producțiile ce se vo* obține. în 
multe locuri a î"cenut semnarea 
contr-'cte'o" nentrtt cantitățile care 
vor fi livrate întreprinderilor de va-

legume, 
au fost 
numai 

la sută 
livrete

lorificare a legumelor și fructelor. 
Mult mai multe probleme se pun în 
ce privește cultivarea legumelor la 
o.-așe atit pe terenurile atribuite in 
acest scop cetă;enilor. cit și cele care 
aparțin întreprinderilor și instituții
lor. Analize de felul celei Întreprin
se recent ih municipiul *>u u- 
rești. care a evidențiat realiză
rile obținute in această direcție 
și a stabilit direcțiile de acțiune pen
tru 1981, trebuie să fie organizate In 
fiecare oraș și centru muncitoresc. 
Pentru că. încă de pe acum, trebuie 
identificate și repartizate terenurile 
ce urmează a fi cultivate cu legume, 
stabilite centrele pentru producerea 
răsadurilor, unitățile de desfacere a 
semețelor, uneltelor și ingrășăminte- 
lo- chimice.

Comitetele ți birourile executive 
ale consiliilor populare, purtind răs
punderea pentru aorovizionarea 
populației pe plan local cu produse 
agroalimentare, au c’atoria să treacă 
neintirz'at la identificarea terenurilor 
care, pină acum, nu au fost folosite 
și. cu sprijinul o-ganlzațiilor de par
tid și sindicale din întreprinderi, să 
le atribuie, pe o perioadă de mai 
multi ani. celor care doresc să le 
cultive cu legume. Pentru succesul a- 
cestei acțiuni se cere clarificat fleca
re amănunt referitor la terenurile ce 
vor fi atribuite, la asigurarea bazei 
materiale și acordarea asistenței teh
nice de specialitate. Bine procedea
ză acele consilii populare și corn! tete 
sindicale care. acum. în sezonul rece 
al anului, organizează utila schim
buri de experiențe între cultivatori 
și alte asemenea acțiuni menita să 
ducă la răspindirea acestei frumoase 
îndeletniciri. Trebuie combătută men
talitatea reprezentanților unor organe 
locale care consideră că această ac
țiune vizind cultivatori individuali, 
poate fi lăsată să se desfășoare de la 
sine. Este greșit să se procedeze ast
fel. Sînt multi cei cărora le place să 
cultive legumele. Dar ei pot și tre
buie să fie mult mai mulți. Pentru 
aceasta se cere ca acțiunea să se des
fășoare în mod organizat pentru ca 
scopurile el să fie binecunoscute, să 
se rezolve toate problemele legate de 
asigurarea bazei materiale. Practica
rea acestei îndeletniciri — grădinări
tul — de către un număr cit mai 
mare de oameni va duce la obținerea 
unor cantități suolimenta-e de ’egu- 
me. la fo’osirea timpului b'ber at oa
menilor în mod util, în folosul lor și 
al societății.

Ilie ȘTEFAN 
Gheorghe MANEA
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Combinatul siderurgic Galați. Furnalul de 1 700 mc

La Petica, lanurile de grîu DIN ZGURĂ DE FURNAL Drumul fără balast
rodesc de la șase tone in sus
Cooperativa agricolă „Avtntul" Pe

rdea, județul Arad, a realizat în a- 
cest an o producție de 6 547 kg grîu 
ta nectar pe întreaga suprafață de 
700 hectare cu această cultură. Pur
tăm un dialog cu doi dintre autorii 
acestui record — inginerul șef An
ton KOmevesy și șeful de fermă ing. 
Mihai Miheț.

— Cu fiecare nouă recoltă ne între
gim bagajul de cunoștințe, regîndim 
ji aplicăm în condițiile noastre ceea 
ce vedem șl auzim la consfătuirile 
de lucru și schimburile de experien
ță. Ne-am format convingerea că nu 
poți fi un bun specialist fără ,.la- 
ooratoarele cîmpului", fără loturile 
demonstrative în care comparăm so
iurile de grîu, unele aflate în cultu
ră, iar altele de perspectivă. In a- 
cest an, soiurile încercate au dat în
tre 5 400—7 810 kg 
griula hectar. Fi
resc. concluziile le 
iesnrindem com- 
>arînd rezultatele 
>e mal multi ani. 
ninimum trei, așa 
cum cer rigorile orieărul experiment 
științific.

— Despre recorduri pe parcele 
mici am mai auzit. Cum e aici, la 
Pecica ?

— Parcela noastră e întreaga fer
mă seminceră. Pe cele 300 hectare 
se produc semințe elită pentru re
coltele viitoare. Cînd lucrezi bine pă- 
mintul, recolta crește, dar noi ne-am 
propus să producem de la șase tone 
in sus la hectar. Și am reușit. In 
ferma seminceră am obținut 6 970 kg 
grîu la hectar, cu o mie de kilogra
me peste plan. Cum s-ar spune, oda
tă cu producerea semințelor se face 
și testul performanței acestora.

— Unii spun : avem o tehnologie- 
eadru de cultivare a griului, o apli
căm și gata. Concret, cu ce începe și 
cu ce se încheie. la Pecica, tehnolo
gia griului ?

— Se știe că punctul final al teh
nologiei griului îl constituie recolta
rea și cintărirea producției. începu
tul este mai greu de precizat. Am 
zice că începem cu lucrările' de bază 
ale solului, cu arătura, dar mai Ina- 
inte facem analizele agrochimie® 
dispensabile fertilizării eficiente 
stabilim 
laborare 
consiliul

— Un
e visul agricultorului. Cum asigurați 
densitatea ?

— Dens'tatea e o reatitate. nu un 
vis. Nc-am permis și ne permitem, 
in continuare, să încălcăm normele 
tehnologice, cind e vorba de cantita
tea de sămlnță ; practic, în condițiile

0
noastre, dăm în jurul a 280 kg samle
ts de foarte bună calitate la hectar, 
cu circa 50 kg mai mult decît se 
obișnuiește în alte unități. Dar Ia noi 
denstatea nu se asigură numai 
din sac. ci începe cu reglarea clape- 
telor semănătorii, de la acele mici, 
foarte mici si. adesea, foarte negli
jate piese distribuitoare de semințe. 
Știm, griul înfrățește, dar „reglarea" 
densității depnde de noi, în orice 
cond'ții cl'matice.

— Pentru creșterea recoltelor un 
rol esențial are fertilizarea — lucra
re ce define- o mare pondere In to
talul costurilor de producție Indiscu
tabil, numeroase unități agricole care 
aplică aceleași cantități de tnnrășă- 
tninte obțin rezultate extrem de 
diferite.

— Ne străduim să obținem pro*
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in
și 

co- 
din

solele în asolamente. în 
cu unitățile învecinate 
agroindustrial.
lan cu spice multe șl grele

ducții mari cu doze moderate de în
grășăminte chimice. Dăm cit rezul
tă din analizele agrochimice, anali
ze care reflectă ceea ce are nevoie 
pămintul și plantele ce se cultivă. 
Pentru recolta acestui an am admi
nistrat 90—110 kg ingră ăminte fosfa
tice și 180 kg azotoase. Au existat, 
bineînțeles, diferențieri mari de la 
o solă la alta. Dozele diferă șl în 
raport cu fertilizările anterioare. Gu
noiul de grajd îl aplicăm pe tere
nurile destinate culturilor prășitoare 
— porumb și sfeclă — dar care șe 
cultivă apoi cu grîu. Prețuim dauă 
culturi leguminoase — fasolea șl ma
zărea — nu numai pentru utilitatea 
lor, ci și fiindcă sînt foarte bune 
premergătoare pentru griu. Cînd 
griul urmează după leguminoase, 
toimna nu mai administrăm nici un 
kilogram de îngrășăminte cu azot, 
în schimb, spre sfîrșitul iernii și 
primăvara devreme fertilizăm griul 
cu doze diferențiate de azot in ra
port cu starea de vegetație.

— în acest an, pe mit de hectare 
griul a căzut la pămînt, nu numai 
din cauza furtunilor, ci și a excesu
lui de îngrășăminte azotoase, admi
nistrate fără fosfor.

— E de două ori pagubă. Se pier
de și recolta care există și se fac 
cheltuieli inutile, nerecuperabile, cu 
îngrășămintele. în această privință 
nu avem „experiență", dar am tras 
și noi învățăminte din ce s-a petre
cut în alte locuri. Pe scurt, nu ad
ministrăm azot, dacă nu am dat pă- 
mințului și Îngrășăminte fosfatice. 
La procurarea acestora din urmă

se intîmpină uneori greutăți. Nici 
la Pecica îngrășămintele nu vin 
„la comandă". Și nici nu putem 
aștepta livrarea lor doar atunci 
cind avem nevoie. Știm prea 
bine că și uzinele producătoare au 
un ritm de fabricație. De aceea, 
procurăm îngrășăminte fosfatice în 
tot cursul anului, atunci cînd se gă
sesc. Ne-am creat spatii de depozi
tare. care, dealtfel, sub forma unor 
simple șoproane, pot fi amenajate 
în orice unitate agricolă. Cu materia
le locale, dar mai ales cu inițiativă 
locală. Așa se face că toamna avem 
îngrășăminte fosfatice și asigurăm 
astfel echilibrul substanțelor nu
tritive.

— Nivelul recoltei depinde d* ope
rativitatea cu care se execută lucră
rile de bază ale solului și, îndeosebi, 

de calitatea a- 
cestora.

— Executăm a- 
răturile îndată 
după recoltat pen
tru a lăsa timp 
pămintului să se 

așeze, să se mineralizeze resturile 
vegetale, să-și facă rosturile micro
organismele din sol. Cit despre ca
litatea arăturilor, la noi înseamnă 
uniformitate, brazde fără resturi 
vegetale, care stau în calea se
mănătorilor. Este foarte importan
tă executarea arăturilor cu adîncl- 
me alternantă. Pentru griu, adinc'mea 
cea mai bună e cea la care nu se 
scot bulgări, ceea ce permite pre-ft- 
tirea unui pat germinativ corespun
zător cerințelor acestei cultur. In 
schimb, la culturile premergătoare, 
adincimea arăturilor este de 30 cm 
pentru afînarea solului în profunzime.

— Am auzit, la Pecica, despre res
pectul față de pămînt...

— Da. e o realitate, și iată cm 
o exprimăm : pregătim diferențiat 
fiecare solă. Evităm pe cît pos'bil 
intrarea utilajelor pe terenul cu ex
ces de umiditate, pregătim solul cu 
discurile echipate cu lamă nivela
toare, inlăturînd crovurile șl odată 

■ cu acestea, băltirile. Folosind lame 
nivelatoare, cîștigăm sute de metri 
pătrați pentru recoltă, suprafețe mici 
care, Însumate. Înseamnă zeci de hec
tare. Adincimea și uniformitatea a- 
răturilor, nivelarea, calitatea patului 
germinativ țin de măiestria mecani
zatorilor care-și iubesc meseria, cu
nosc atit mașinile. Cît și specificul 
biologic al producției agricole. îm
preună cu ei vrem să consolidăm re
zultatele de pină acum, să mergem 
înainte. Nivelul de recoltă atins nu 
e o limită.

C. BORDEIANU

VATĂ DE STICLĂ
Inginerul Constantin Olteana, 

directorul întreprinderii de gea
muri din Scăieni, n-avea liniște. 
Două probleme îi dădeau mare 
bătaie de cap. Prima : lună de 
lună, consumurile repartizate de 
gaz metan erau depășite (și de 
aici critici, discuții, penalizări etc). 
A doua : un produs, vata de sticlă, 
era nerentabil și „consuma" lunar 
cin fondurile unității mai mult de 
două milioane lei. „Mergeam pe 
stradă — spunea inginerul — și 
gîndul îmi era la soluția care să 
ne scoată din această situație ; 
seara, acasă, la masă, mă frăminta 
mereu această problemă. Și treptat 
o idee a început să-și facă loc. Ce 
ar fi să încercăm 
să producem vată 
din zgură de fur
nal 7 Să combi
năm zgura cu cio
burile impurifica- 
te și cu ceva ni
sip și să scoatem 
vată"...

Această idee incă 
insuficient crista
lizată a fost supu
să discuției unor specialiști din uni
tate : inginerii Maria Tănase. Ni
colae Eftimiu. Vasile Aoostu si 
maistrul Ion Stanciu. Așa a început, 
în primele zile ale acestui an. con
cretizarea ideii de a se Utiliza zgura 
de furnal în fabricarea vatei de 
sticlă.

Directorul deschide lin dulap și 
ne arătă patru sorturi de vată. 
„Uitați, asta este aceea pe care o 
produceam pină mai ieri. Puneți 
puțin mina ! E aspră, se simte. 
Asta — arătă o vată închisă Ia cu
loare, maronie — reprezintă prima 
șarjă, evident nereușită dună În
cercările noastre, după rețetele noi 
— 60 la sută zgură granulată de 
furnal de la Combinatul siderurgic 
Galați, 30 la sută cioburi impur i- 
ficate, cu care nu prea aveam ce 
face, și 10 la sută nisip. Asta-i altă 
șarjă, mult mai bună, iar ultima — 
pe care v-o arăt acum — o vată 
de un alb-crem, este noul produs 
pe care-l fabricăm și care 
nunează eforturile depuse 
întreg colectiv de oameni".

Inginera Maria Tănase, 
dintre cei care a colaborat la
punerea în viață a acestei idei, de 
față la discuție, ne informează de 
eficiența acestei realizări. „Să le 
luăm pe rind, așa cum le-am pre
zentat intr-o sesiune tehnico- 
stiințifică pe țară ce a avut loc la 
Mediaș. Deci, mai lntîi, economia 
de gaz metan : anual 1 milion și

Pentru pietruirea unui singur kilo
metru de drum este nevoie in meaie 
de 120u ae mc de balast, care il 
costă, tot in medie, peste ÎOUvu de 
lei. Iată insă o soluție care diminuea
ză considerabil aceste 
încă printr-o tehnoiogie 
simplă. In ce constă 
stabilizarea chimică a 
lor argiloase. prin 
lor cu 
poartă denumirea convențională de 
„R2“. Prin puternica sa aciditate, 
„R2“ distruge capilarltatea solului, 
conferindu-i proprietăți fiziCo-meca- 
nice foarte bune. Nu se mai umflă 
cînd plouă, nu mai face să crape 
îmbrăcămintea de asfalt cu care este 
eventual acoperit și permite redu
cerea considerabilă a consumului de 
balast. Este vorba, cumva, de o nou
tate de ultimă oră ? Nicidecum. Pro
dusul „R2“, element de bază al noii 
tehnologii, a fost 
preună cu o aiui 
variantă „Rl“, 
mai puțin efica
ce) încă din 1977— 
1978, de către un 
colectiv de la In
stitutul de cerce
tări chimice — 
Centrul de chimie 
fizică (cercetători: 
dr. ing. Georgeta Popescu, Mircea Ma
rinescu. Dan Florin Anghel. Stelian 
Ifrim și tehn. Iosif Ion). Instrucțiunile 
tehnice de aplicare au fost elaborate 
în aceeași perioadă, în colaborare cu 
Institutul de cercetări și proiectări 
tehnologice in transporturi, care a 
oferit asistentă tehnică la executa- . 
rea majorității tronsoanelor exoeri- 
mentale realizate cu acest produs.

Cite drumuri au fost făcute de 
atunci prin noua tehnologie ? In to
tal doar 25 de km de transoane ex
perimentale de drumuri județene, 
comunale și de exploatare, in dife
rite regiuni ale țării ; 2,5 km de 
drum național la Călărași ; 4 km de 
drumuri tehnologice, din care 2 km 
de magistrală benzi steril în bazinul 
carbonifer Rovinari șl alți 2 km de 
drum de acces sondă la șantierul 
Ianca Brăila. Și cam atit. Deși teh
nologia se recomandă in primul rînd 
pentru executarea de drumuri agri
cole. In plus, de platforme indus
triale și de parcare, piste de aviație 
utilitară, drumuri forestiere...

Să fie prea scump produsul sau 
prea greu de procurat materia primă 
necesară obținerii de „R2“ ? Dimpo
trivă. O tonă de „R2“ costă 600 de 
lei (iar pentru un km de drum e ne
voie de 3 tone) și se realizează fo
losind produse reziduale din indus
tria petrochimică, pentru a căror 
neutralizare si depozitare In batale 
rafinăriile cheltuiesc circa 600 de iei 
de fiecare tonă.

Eficienta economică a noii metode 
să nu fie destul de ridicată 7 Si to
tuși. față de tehnoloeia clasică, eco
nomiile la kilometrul de drum sînt

estimate la 50—70 la sută pentru dru
murile agricole, 30—50 la sută pentru 
cele comunale, județene, tehnologice, 
și 20—30 la sută pentru cele națio
nale. Cu alte cuvinte, o eficiență e- 
conpmică între 90 000 și 220 000 lei 
pe kilometru (estimarea aparținind 
direcțiilor județene de drumuri și 
poduri care au executat tronsoanele 
experimentale).

Să nu se fi popularizat îndeajuns 
noua tehnologie ? Și totuși, incă din 
iunie 1978, Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, împreună cu 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, au organizat un simpo
zion menit să o facă cunoscută, la 
care au participat specialiști din ca
drul tuturor direcțiilor județene de 
drumuri și poduri. In noiembrie 
19/8, la una din ședințele bianuale 
de la Consiliul drumurilor (la care 
participă reprezentanți din toa.a 
ministerele), noua lehno.ogie a 

fost prezentată 
din nou, stabilin- 
du-se chiar
program de mă
suri privind ex
perimentarea ei, 
program aprobat 
de conducerea Mi
nisterului Trans
porturilor.
tov. Mihai Boicu,

costuri și 
destul de 
ea 7 In 

_ păminturi- 
argiloase. prin impregnarea 

un produs tensioactiv ce

jumătate metri cubi, cantitate cu 
care se pot realiza un milion de 
metri pătrați de geam tras, cam 
tot atît cit este necesar nevoilor 
județului Prahova. Mai departe, 
economia de 1 000 de tone feldspat, 
200 tone sodă calcinată, 2 500 tone 
calcar dolomit — materiale scum
pe și, in parte, deficitare in țara 
noastră. Mai adăugați că prin re
parațiile capitale ale cuptoiului 
realizat în regie proprie ăm făcut 
o economie de 800 000 lei. Noua 
tehnologie a stabilit alți parametri 
de înălțime, de construcție mai eco
nomicoasă. Și incă n-am amintit 
lucrul esențial : vata pe care o 
producem de cîteva luni încoace 

are calități incon- 
——————— testab 1 superioare 

față de produsul 
pe care-I fabri
cam înainte : re
zistența ei a cres
cut de la 400 la 
600 grade Celsius, 
firul este mai sub
țire, mai puțin 
aspru, iar pro-
centrul de gra- 
mai mic".

să adauge : 
„mu scapai ae acea obsesie de 

. care vă aminteam la început. Vata 
este acum rentabilă, am recuperat 
așadar cele 2 milioane lei lunar 
pe care le pierdeam la acest pro
dus, iar consumurile de gaz metan 
au intrat în normal".

— Acestei idei atît de : 
vor urma și altele 7

— Cum altfel ? Ne 
acum să transformăm 
plăci rigide. în felul 
ne deschidem o nouă cale spre 
export. Vata in plăci este insistent 
cerută de unii parteneri din străi
nătate. Avem deja proiectul pen
tru unele lucrări pe care le vom 
face în regie proprie, iar utilajele 
le vom realiza prin autodotare. O 
să mă întrebați, firește, despre efi
ciența economică. E vorba de mili
oane șl milioane de lei în plus la 
producția-marfă. Dar aș vrea să re
țineți îndeosebi un alt fapt pe care 
i-am avut in vedere : să valorifi
căm in fabricația plăcilor căldura 
suplimentară de la cuptoarele 
noastre care astăzi nu prea este 
întrebuințată.

Am reținut, fiindcă și asta în
seamnă tot o treabă de buni gos
podari.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Anual se economisesc 1,5 
milioane metri cubi de gaz 
metan, 1000 tone feldspat, 
200 tone sodă calcinată, 2 500 

tone calcar dolomit

nule este mult 
Directorul a ținut 

,Am scăpat de acea

fertile ii

pregătim 
vata în 

acesta

pus la punct (im*

O soluție eficientă pentru con
strucțiile rutiere care așteaptă 

receptivitatea beneficiarului

un

incu- 
de un

unul 
trans-

Mai mult, de la __  ____ _____ ,
director in acest minister, aflăm că 
ministerelor deținătoare de drumuri
— e vorba de Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare. Minis
terul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții, Ministerul 
Construcțiilor Industriale, Ministerul 
Industriei Metalurgice — le-a fost 
adusă la cunoștință tehnologia și 
programul de măsuri printr-o adre
să din 25 ianuarie 1979.

Pe de altă parte, aflăm de la tov. 
Adrian Măgureanu. șef de sector la 
C.N.S.T., că pentru lărgirea sferei 
de experimentare a tehnologiei con
siliul a intervenit de mal multe ori 
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, in vederea antre
nării întreprinderilor agricole pentru 
realizarea unor drumuri. în special 
în zonele cu terenuri impracticabile 
pe vreme 
transportată

Intervenții 
unor intenții 
perimentare

Nici demersurile efectuate pe lingă 
ministere de către colectivul de la 
ICECHIM — care a Înțeles să nu se 
limiteze doar la cercetări, ci să lupte 
și pentru afirmarea noii tehnologii
— nu s-au ales cu cine știe ce re
zultate.

Și astfel foloasele pe care le-ar putea 
aduce o asemenea metodă sînt încă 
de domeniul ...anticipațiilor. Pină 
cind ?

ploioasă cînd trebuie 
recolta de pe cîmp.
soldate cu exprimarea 

și cu aproape nici o ex- 
efectivă.

Ioana DABU
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FESTIVALUL MUNCII
ȘI creației LIBERE

® La manifestările actualei etape 
de masă a Festivalului național 
„Cintarea Românie/' participă 
63 265 formații și cercuri artistice 
de amatori din sistemul așeză
mintelor culturale, sindicatelor, 
tineretului și cooperației mește
șugărești, cuprinzînd 1 027 590 
membri.'

© Față de precedenta etapă de 
masă a festivalului rezultă o creș

tere de 10 341 colective artistice 
nou înființate și 148 010 inter
pret și creatori.

© 2 150 000 de oameni ai muncii 
au fost atrași la creația teh
nico-științifică, soluționînd circa 
142 000 teme și obiective cu ca
racter tehnic și realizînd 35 000 
de produse noi și modernizate, 
6 300 procedee tehnologice noi

și îmbunătățite. Eficiența econo
mică a acestor realizări : circa 
40 miliarde lei.

• în toate .județele țării activează 
4 842 de brigăzi științifice.

© în case de cultură, cluburi și că
mine culturale își desfășoară ac
tivitatea 2 355 de cercuri tehnico- 
științifice cu un număr de 144 550 
de ‘membri.

TALENTE DIN POPOR

’ - .

Largă mișcare de educație, de afirmare

a conștiinței noi, socialiste
Desfășurată sub 

celor hotărîri ale
' XII-lea al P.C.R. și al inuica .iilor 

secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, actu
ala etapă a 
nai „Cintarea 
în urmă cu 
aniversării a 
crearea statului dac centralizat al 
lui Burebista și împlinirii a 60 de 
ani de la crearea Partidului Comu
nist Român, s-a 
tr-o sporită 
rindu-se 
calitative 
du-se un 
socialistă 
a trăsăturilor. înaintate 
nou și manifestare a 
autentice din popor, a 
științifice și tehnice 
largi populare.

în legătură cu experiența acu
mulată in această etapă, precum si 
privitor la direcțiile viitoare de 
acțiune, la obiectivele pe care și 
le prouune acum Festivalul națio
nal „Cînțarea României" ne-am 
adresat tovarășului Gheorghc Con
stantin, director în Consiliul Cul
turii si Educației Socialiste.

— Eforturile noastre au fost în
dreptate spre fructificarea cadru
lui larg, divers al festivalului, 
pentru ca această etapă să nu se 
limiteze la o simplă întrecere ar
tistică. asigurîndu-se ca toate ac- - 
tivitățile desfășurate în contextul 
festivalului să fie integrate intr-un 
complex unitar de manifestări po
litico-ideologice, cultural-artistice 

Și și științifice., cu,.Wl. bogat conținut 
tematic și cu un pronunțat carac- 

|| rter militant!1 .•/“1
Se poate aprecia că s-a impri

mat un caracter mai permanent și 
mai divers întregii activități poli
tico-educative și artistice, organi- 
zîndu-se mai frecvent pe marile 
șantiere și platforme industriale, 
în centre muncitorești, întreprin
deri și consilii unice agroindus
triale manifestări culturale com
plexe, mai apropiate scopului edu
cativ și specificului fiecărui loc de 
muncă. Pentru promovarea mai 
activă a valorilor moralei comu
niste, a instaurării in viața oame
nilor a principiilor eticii și echi
tății socialiste, în întreprinderi, 
instituții și așezăminte de cultură 
au avut loc numeroase dezbateri, 
consultații procese publice? simpo
zioane, precum și acțiuni de mare 
eficientă cum sint : „Sfatul ome
niei" ; „Morala muncii" : „Ora de 
dirigenție muncitorească" ; „Bri
gada de audientă colectivă", pre
cum și o diversitate de activități de 
microgrup.

Trebuie menționată atenția spo
rită acordată propagandei tehnice 
și de educare materialist-științi- 
tică prin dezbateri, răspunsuri la 
întrebări, brigăzi științifice, pre
zentări de cărți si filme, expoziții, 
diapozitive etc. în această etaoă a 
festivalului s-a generalizat activi
tatea universităților cultural-știin- 
țifice în toate orașele și centrele 
rurale, ajungindu-se la circa 3 000 
de asemenea forme, la 20 800 
cursuri (1979—1980), frecventate de

semnul istori- 
Congresului al

Festivalului ■ națio- 
României". începută 

un an. dedicată 
2050 de ani de la

an.

evidențiat prin- 
popularitate, bucu- 

de remarcabile creșteri 
și. cantitative. dovedin- 
amplu cadru de educație 
a maselor, de afirmare 

ale omului 
talentelor 

creativității 
a maselor

aproape 750 000 cursanți. Din tota
lul cursurilor. 42,6 la sută au te
matică științifică, 22,4 la sută ca
racter tehnic, 29,3 la sută sînt pe 
probleme ale istoriei, culturii și 
civilizației românești.

în cadrul etapei de masă a fes
tivalului au sporit preocupările 
factorilor centrali și locali pentru 
stimularea creației tehnico-științi- 
fice a maselor.

— Ce creșteri 
ceasta perioadă 
de amatori 2

— Trebuie să 
ționat mai ferm 
darea activității 
tistice 
tarea de noi formații și cercuri 
literar-artistice. Față de trecut, 
s-a extins aria de depistare a ta
lentelor și de antrenare a oame
nilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
— în sfera culturii și educați
ei socialiste, atît ca interpreți 
și creatori, cît și ca participanți 
activi la 
privința 
artistic se 
mai mare 
un pronunțat caracter 
militant, cum sînt 
muzica patriotică și revoluționară, 
brigăzile artistice, montajele. Trans- 
punînd în practică indicația con
ducerii de partid, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
luat ființă in această etapă de 
masă 20 noi teatre populare și 
muncitorești în întreprinderi, clu
buri. case de cultură și pe mari 
platforme industriale. Au fost în
ființate noi corpri muncitorești la 
Combinatul chimic Slobozia. în
treprinderile „Aluminiu“-Slatlna. 
„Mondiala“-Sătti Măre. „Rulmen- 
tul“-Alexandria etc., precum și nu
meroase brigăzi artistice în între
prinderi și cooperative agricole de 
producție ; a sporit numărul mon
tajelor și recitalurilor de poezie 
patriotică și revoluționară. S-a 
dezvoltat simțitor numărul și acti
vitatea cercurilor și cenaclurilor li
terar-artistice. cu deosebire in mari 
centre muncitorești.

— Ce măsuri s-au întreprins pen
tru permanentizarea vieții cultura
le din sate și orașe?

— Paralel cu îmbogățirea și în
noirea repertoriului. în actuala eta
pă de masă 
dat o mult 
manentizării 
tistice, prin 
spectacole, 
gale de filme și alte manifestări 
educative. De mare eficiență edu
cativă s-au dovedit în această pe
rioadă numeroasele manifestări 
județene și interjudețene cu pro
nunțat caracter militant, revoluțio
nar și patriotic, din care mențio
năm festivalurile corale : „D. G. 
Chiriac" (Pitești). „C. Porumbe. - 
cu“ (Suceava). „Cintecul adîncului" 
(Petroșani) ; cele ale brigăzilor ar
tistice : „Oameni și fapte" (Tirgo- 
viste). „Omagiu muncii" (Ilf-v) 
sau ale filmului de amatori : „Pe
licula de aur" (București) „Mol- 
docamera" (Vaslui). „Ecran ’5“ 
(Reșița) etc., precum și taberele și

a înregistrat în a- 
mișcarea artistică

spunem că s-a ac- 
pentru consoli- 
colectiveior ar- 

existente și pentru înfiin-

actul de cultură. în 
structurii potențialului 
înregistrează o creștere 
a genurilor artistice cu 

educativ, 
teatrul politic.

âu

a festivalului s-a acor- 
mai mare atentie per- 
a-tivității cultural-ar- 
sporirea numărului de 
concerte. expoziții.

saloanele de artă plastică, din ma
joritatea județelor.

— In ce măsură au contribuit
acestea la eliminarea neajunsurilor 
legate de asigurarea continuității in 
activitatea cultural-educativă ? Care 
sint problemele ce vă preocupă 
acum, in pragul fazei interjudețene 
a festivalului ? i

— Cu toate că în această etapă a
festivalului, față de cea precedentă, 
s-a înregistrat un volum mai mare 
și mai diversificat de activități po
litico-educative și cultural-artistice, 
totuși trebuie să arătăm că nu pes
te tot s-a reușit să se asigure ca
racterul de continuitate, o viață 
culturală permanentă. în ace
lași timp, activitatea cultural-edu
cativă de formare și dezvoltare a 
conștiinței socialiste nu a fost le
gată peste tot de cerințele produc
ției, ale colectivităților respective 
de oameni ai muncii, de realizarea 
sarcinilor economice, de respec
tarea codului etic, a disciplinei, a 
legilor țării. Sîntem acum preocu
pați de inițierea unor activități care 
să sporească eficiența educativă a 
manifestărilor cultural-artistice, să 
contribuie la creșterea nivelului 
calitativ al acestora, la combaterea 
formalismului și improvizației. Au 
fost, astfel, organizate o consfătuire 
și patru schimburi de experiență 
destinate îmbunătățirii muncii uni
versităților cultural-științifice, patru 
consfătuiri cu cadrele de bază din 
biblioteci, peste douăzeci și cinci de 
astfel de activități destinate in
structorilor formațiilor artistice de 
amatori, conducătorilor de cercuri ____ _____  ____ ____
și cenacluri. în prezent,, șînt. in jțiile.. cercurile științifice și tehnice 
—— a --a-', vor fi antrenate intr-o mai mare

populare și ''muncjTOreșt!, ''măsură la ° activitate permanentă 
....... prin intermediul unor dialoguri, <• 

treceri în revistă, festivaluri, ex
poziții, spectacole tematice,. îndeo
sebi la locurile de muncă, în clu
burile muncitorești, case de cultu
ră, cămine culturale.

Modul în care se vor desfășura, 
în etapele ce urmează, manifestă
rile din cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României" are me
nirea — așa cum sublinia la cel 
de-al II-lea Congres al consiliilor 
populare secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— să facă din acest festival 
„o largă mișcare de educație și 
creație, un adevărat festival al 
muncii și creației libere, o tribu
nă vastă a manifestării spiritului 
militant-revoluționar. a afirmării 
conștiinței noi. socialiste".

rilor de amploare, județene ' sau 
interjudețene, uneori eficienta lor 
educativă nu se ridică la nivelul 
titlurilor de pe afiș, sînt neatrac
tive, sălile răminind nu o dată 
goale. Activitatea corală este încă 
sub posibilități in județe ca Sibiu, 
Timiș. Iași, Brașov. Tulcea. Neamț 
etc. Dansul tematic a fost foarte 
slab prezentat în etapa de masă. 
Puține cinecluburi au activat mai ales 
în județe ca Bistrița-Năsăud, Olt, 
Mehedinți. Sălaj etc. S-a manifestat 
la nivelul majorității județelor un 
ritm scăzut, de înnoire a reperto
riului formațiilor de amatori deși, ’ 
în ultima vreme, a crescut canti
tatea și calitatea lucrărilor difu
zate. în județe ca Galați, Prahova, 
Iași, Mureș, Timiș, sprijinul din 
partea profesioniștilor este incă 
scăzut fată de posibilitățile și ce
rințele mișcării artistice de masă.

— Cum se vor desfășura urmă
toarele etape ale festivalului ?

— Etapa interjudețeană are loc în 
perioada aprilie — mai, iar cea re
publicană în iunie — iulie, pe ge
nuri artistice și zone geografice.

Etapa județeană _și a sectoarelor 
din municipiul 
desfășura în perioada 
martie 1981, sub ' 
sării a 60 de ani 
P.C.R.. punindu-se 
pe asigurarea unui 
puternic caracter 
ționar, a unui ridicat spirit com
bativ al manifestărilor, în scopul 
creșterii contribuției acestora la 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii. Toate forma-

București se va 
ianuarie— 

semnul aniver- 
de Ia crearea 
accentul firesc 
conținut cu un 
militant-revolu-

curs de pregătire consfătuirșa țea,- vor fi antrenate intr-o mai mare 
trelor populare și muncitorești, ------a**
precum și un schimb de experiență 
cu activiști culturali pe probleme 
ale îmbunătățirii activității cultu
ral-educative în consiliile unice 
agroindustriale de stat și coope
ratiste.

Ponderea manifestărilor de edu
cație materialist-științifică in an
samblul programelor caselor de 
cultură, cluburilor și căminelor 
culturale a fost inferioară în ra
port cu cele artistice și distractive. 
Nu s-a recurs în măsura necesară 
la potențialul intelectual, la cadre
le de conducere, la oameni de ști
ință și cultură.

Există incă un sensibil decalaj 
între cantitatea și calitatea artis
tică a manifestărilor cultural-edu- 
cațive, îndeosebi la sate. Deși s-a 
diversificat mult gama manifestă-

Au înflorit Carpații. In blănuri de hermină 
Dorm dealurile țării sub geruit azur. 
Livezile visării în straie de lumină
Ne fac mai albă zarea și sufletul mai pur.

ț 
țI 
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Mișcarea artistică de masă con
ține un dinamism specific, interior, 
ce se exprimă nu numai in apari
ția talentelor noi, ci si a unor mo
dalități artistice noi. Brigada este 
una dintre acestea : fără preceden
te în arta cultă, cu o istorie rela
tiv. recentă, ea își forjează un mo
del propriu, evitînd poncifele tea
trului de estradă ori ale progra
mului muzical presărat cu epigra
me, ocolind, de asemenea, concre
tizările minore sau generalitățile 
ineficiente. Telul său declarat : 
eficiența socială. Instrumentul prin
cipal : satira voioasă, mobilizatoa
re; capabilă să miște inerția, să 
disloce pasivitatea propunînd ati
tudinea nouă și trăsăturile înain
tate, să întărească un climat al so
lidarității muncitorești. Prin ceea 
ce are mai bun. spectacolul de bri
gadă se dovedește în momentul de 
față una din cele mai puternice 
manifestări de opinie a conștiinței 
publice. Cutezanță critică, credință 
în idealul comunist combativitate 
orientată de țeluri precise, negarea 
fără nihilism și afirmarea fără 
emfază, talentul de a configura co
lective sau oameni preocupați de 
bunul mers al unității de muncă 
sînt trăsături distincte ale unei 
forme noi de intervenție activă a 
proprietarilor-beneficiari in trebu
rile care-i privesc și de care lăs- 
pund intr-o uzină, într-o instituție. 
Ne-am putea întreba : se recunosc 
în atare trăsături toate cele 10 276 de 
brigăzi artistice care au participat 
la actuala etapă de masă a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", etapă ce se va încheia cu- 
rînd, la sfirșitul acestui an ? Sînt, 
cu alte cuvinte. 89 646 de mem
bri ai lor cu adevă-at niște „acti
viști ai criticii sociale", exnonenti 
ai atitudinii înaintate. fa"to-i ac
tivi, cu mare rol stimulativ în co
lectivele lor ? Am văzut la lucru 
numeroase brigăzi din Bu-vesti si 
din sate mici, izolate, brigăzi de 
bătrîni și de tineri, ale laminoriș-

tilor. minerilor, energeticieniior, 
constructorilor, ale militarilor, me- . 
dicilor, proiectanților. navaliștilor, 
ale ceferiștilor și învățătorilor, ale 
oamenilor din toate județele țării : 
nu se poate să nu încerci bucuria 
sinceră de a-i vedea rizind, lău- 
dind și criticind. satirizind menta
lități învechite și elogiind trăsă
turile înaintate. în această to
nică imagine generală se poate 
citi conștiința majorității că in-

Detaliu din basorelieful „Evoluția mineritului

Schiță de portret 
pentru autorul portretelor

a zeci de mineri
Ladislau Schmidt, lăcă

tuș în subteran la între
prinderea minieră din 
Petrila; este unul dintre 
cei mai aprec.a.i artiști

■ plastici amatori din jude
țul Hunedoara. A creat 
compoziții monumentale, 
lucrări sculpturale, pic
turi, portrete in cărbune, 
lucrări in metaloplastie 
— toate răspindite în di
verse locuri din Valea 
Jiului, aducind un plus de 
frumusețe artistică locali
tăților și intreprinderilor 
din acest important bazin 
carbonifer al țării. In lu
crările sale, predominant 
este chipul minerului — 
prietenul și ortacul său 
din 1947,. cind s-a înca
drat la -mina Petrila să se 
califice in meserie. El s-a 
afirmat mai cu seamă in 
ultimii ani, beneficiind de 
cadrul stimulativ, demo
cratic, al marelui Festival 
național „Cintarea Româ
niei". Sint foarte aprecia
te compozițiile monumen
tale „Lupeni ’29" (relief 
inalt), „Schimb la locui 
de muncă" (basorelief 
inalt), „De la întuneric la 
lumină" (metaloplastie), niciei, atit de specifice și. 
„Evoluția mineritului"' mineritului.
(ansamblu de lucrări CU aceeași dragoste și 
sculpturale), „Două gene- pasiune, Ladislau Schmidt
rații de mineri" (sculptu
ră color), „Din adincuri 
spre culmile mineritului" 
(monument) și multe alte 
lucrări. Două basorelie
furi- inspirate din vizita 
de lucru a secretarului 
general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in abatajele 
minei din Vulcan, și mo
mentul în care tovară
șului Nicolae Ceaușescu i 
se luminează însemnele 
minerești, fiind numit 
Minerul de onoare al

AU ÎNFLORIT CARPAȚ1I

Străbune obiceiuri se-mbracă-n sărbătoare. 
Colinde milenare, în cîntec, se gătesc.
Calm plugul alegoric pornește iar să are 
Pentru belșugul vieții pe plaiul românesc.

muncii se afirmă azi galeria eroilor 
reprezentativi ai epocii noastre, 
spre ei se îndreaptă ochii tuturor, 
exemplul lor ocupă pe drept cuvînt 
o mare parte a atenției brigăzilor 
artistice chemate să-i popularizeze, 
să-i propună drept exemple de 
muncă și viață comunistă, de în
sușire vie și organică a normelor 
eticii șl echității socialiste. Este 
profund semnificativ că una din 
cele mai valoroase treceri anuale

Metalurgiștii omagiază
munca

In ’cadrul celor două 
ediții ale Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei", metalurgiștii gălă- 
țeni s-au impus prin 
calitațea repertoriului a- 
bordat de un număr din 
ce in ce mai mare de 
amatori. Am dori să men
ționăm aici îndeosebi se
riile de spectacole mu- 
zical-coregrafice. Metalur
giștii cintă bucuria mun
cii. manifestări devenite 
tradiționale, cu o desfășu
rare anuală. De la dansul 
tematic și pină la energi
ca apariție a brigăzii „Noi 
spunem deschis, pe față", 
cu textul curs’v. percu
tant și interpre’area con
vingătoare, totul îndrep
tățește aprecierea aces
tei manifestări ca o ex
periență ce merpă din plin 
să fie continuată. La ea 
și-au dat concursul peste

230 de artiști amatori: o’e- 
lari, laminatori, electri
cieni, maiștri, ingineri, teh
nicieni, funcționari, consti- 
tu ți in zeci de brigăzi ar
tistice, formație de dans 
tematic, formație de mu
zică ușoară, cor bărbătesc, 
soliști vocali, prezentatori- 
recitatori. Unele formații 
muncitorești au de-acum 
o tradiție binecunoscută : 
formația corală bărbăteas
că, al cărei repertoriu s-a 
îmbogățit cu noi cintecc, 
precum „Cintecul oțelari- 
lor" de Victor Socaciu, pe 
versurile poetului 'Adrian 
Păunescu. și .Ginta Lati
nă" de Caudella. O fru
moasă reușită se leagă, de 
cs men a.de aparFiil" îi 
fața oamenilor muncii a 
formației de dans tema
tic in momentul coregra
fic „Constelații siderurgi
ce". (Dumitru Sandu).

Văii Jiului", au fost dedi
cate conducătorului parti
dului și statului nostru 
cu prilejul implinirii a 63 
de ani di viată și peste 
45 de ani de activitate 
revoluționară.

Cu lucrări de sculptură 
și pictură a obținut două 
premii I la București și 
Katowice, 
„Eliberarea' 
„Minerii" 
numeroase 
țară. Pregătește 
ziție cu portrete 
neri în cărbune.

— Minerii sint

tar cu pictura 
' și sculptura 

a participat la 
expoziții i.’i 

o expv- 
de mi-

oameni 
cu o mare bogăție sufle
tească — ne spune — so
lidari. buni tovarăși da 
muncă în viață. Pe ei îi 
apropie munca umăr la 

'umăr, in subteran, la zeci 
și sute de metri adinci- 
me. Am realizat lucrări 
cu fapte și imagini din 
munca minerilor in lemn, 
piatră, marmură și metal. 
Dar lucrările in lemn și 
piatră imi sint mai apro
piate, pentru că imi 
creează sentimentul for
ței. durabilității și al trăi-

transmite cunoștințele sale 
celor dornici ca in orele 
libere să facă pictură sau 
sculptură. O dată pe săp- 
tămină, 62 de fii și fiice 
ale minerilor îl au pe ar
tistul plastic amator ca 
profesor la'cercul de plas
tică al Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Pe- 
trila. Vn gest frumos, un 
gest care înnobilează o 
vlafă de om.

Sabin Cerbu 
corespondentul „Scinteii*

Din veacuri depărtate vin veseli călușarii 
Rotind agili, prin aer, vechi dans daco-latin. 
Cu crengi de brad pe frunte, cintindu-i 

fluierarii,
Din pinteni joacă cerbul, simbolul carpatin.

Constantin ATOMII
Cenaclul „Nicolae Bălcescu
București

La izvorul cîntecelor

doinele, cintecele 
ciobănești ori cele legate 
de numele unor mari lău
tari, precum „Bătuta lui 
Cristei", „Doina lui Dun- 

„Invirtita lui Huz- 
„Potoceneasca", „Co-

răgheasca". „Legănata" — 
locuitorii Hodacului, sat 
de oieri din valea Gur-h u- 
lui, județul Mureș, talen- 
tați mesageri ai tezauru
lui folclor.c local, au pri
mit in cei 25 de ani de la 
înființarea formației lor 
de fluierași zeci de dis
tincții la concursurile zo
nale și naționale, intre

care Medalia de aur la 
concursul formațiilor mu- 
zical-coregrafice de ama
tori de la orașe șt sate — 
1974, precum și premiul 1 
pe țară la cele două edi
ții ale Festivalului națio
nal „Cintarea României". 
Artistul amator Emil Pra- 
lea, dirijorul formației, 
ne-a spus : „Eu mă g.n- 
desc la valo-i’e me'eag’.i- 
rilor mele. Știm sute de 
cîntece, direct de la izvoa
re. încercăm să le trans
mitem copiilor, tinerilor". 
(Gheorghe Giurgiu, cores
pondentul „Scinteii").

*
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CENACLUL LITERAR

profesioniștllor. Dar publicul bri
găzii nu este publicul spectacolului 
de estradă. Este un lucru elemen
tar că, spre a convinge și a cîștiga 
publicul de partea sa. faptele pre
zentate trebuie să fie elocvente, 
convingătoare in concretețea lor. 
Ochii brigăzii, deschiși mereu, răz
bat peste tot : in hale, in secții, 
în instituții de cultură. Poate 
îndeplini un asemenea rol, al 
prezenței permanente, nemijloci-

BRIGADA ARTISTICĂ-purtătorul
de cuvînt al opiniei înaintate

truchipează spiritul activ al mase
lor, forța uriașă a combativității 
lucide, muncitorești, animată de o 
remarcabilă franchețe și o sănă
toasă sesizare a „nervului central" 
în problemele abordate, capabilă să 
reverse valuri de umor popular 
inepuizabil, specific x dealtminieri 
unei colectivități încrezătoare 
forțele 
ce se 
dintre 
pașnică 
sului multilateral, redînd intr-ade
văr nobilele sentimente ale con
structorilor noii orinduiri sociale, 
acționează potrivit indicației secre
tarului general al partidului, „dind 
maselor o perspectivă insuflețitoa- 
re de muncă și luptă pentru pro
gres și civilizație". Căci terenul ge
neros, fertil pe care sînt chemate 
să se afirme viguros brigăzile este 
însusi locul fierbinte al fantelor 
noastre de fiecare zi : în procesul

optimiste. Iată 
spune că

în 
de 

multe
sale.
poate 

aceste formațiuni de luptă
in avanposturile progre-

in revistă a brigăzilor se desfășoa
ră la Tîrgoviște. nou vlăstar al si
derurgiei românești, sub titlul „Oa
meni și fapte din marea întrecere". 
Și este reconfortant să constați că 
tocmai brigăzile unor unități mun
citorești fruntașe aduc suflul proas
păt, înviorător al unei vii atitu
dini. socialiste, de neîmpăcare cu 
lipsurile, cu ritmul incetinit, cu ati
tudinea călduță, cu mediocritatea. 
Ele exprimă opțiuni fundamentale 
pentru valorile muncii. întrețin un 
climat ofensiv contra parazitismului, 
„pun in scenă" spiritul critic sănă
tos, constructiv, luminind și unghe
rele in care se mai ascund, ici-colo, 
căutătorii locurilor călduțe, ai mi
nimului efort. Firește. în progra
mele și spectacolele unora mai 
există și destule generalități, șa
bloane, se fac simțite anumite in
filtrații de conformism, se mai 
transplantează neinspirat metode, 
procedee estradistice. din arsenalul

te un colaborator de departe, 
solicitat adeseori de multe bri
găzi să le cearnă „artistic" docu
mentarea și să le scrie textele, să 
laude ori să critice ceea ce nu cu
noaște, ceea ce n-a văzut și n-a 
auzit ?! Experiența a arătat că a- 
ceastă metodă dă rezultate numai 
arareori bune. De regulă, se nasc 
texte dichisite, lustruite. însă ne- 
insuflețite. lipsite de patos mobi
lizator.

O experiență interesantă în a- 
ceastă privință ne comunică, de 
exemplu, corespondentul nostru 
din județul Ialomița, M. Vișoiu. 
Relatînd cum s-a născut cea mai 
tînără brigadă artistică din județ, 
aceea de la întreprinderea de con
strucții și montaje siderurgice Că
lărași, corespondentul nostru subli
niază că documentarea și textul 
fiecărui program sînt efectuate in
tegral de înșiși membrii brigăzii, 
tineri muncitori, maiștri, subingi-

neri. Primul text a fost insă o „pro
blemă",: au găsit un colaborator 
din București, care, pe lingă suma 
cam piperată, av,ea nevoie și de un 
„râport" al lucrurilor ce trebuiau 
criticate ori lăudate, din care el 
urma să aleagă ceea ce-i imbol- 
dea mai mult inspirația. Experien
ță infructuoasă, căci inspirația co
laboratorului, capricioasă, ocolea, 
se vede, tocmai problemele cele 
mai arzătoare pentru colectivul res
pectiv. Prima apariție în public a 
brigăzii a fost ca atare pregătită 
exclusiv de ei, iar succesul, spune 
corespondentul, a fost mare. De ce ? 
Știind exact care sint țintele, ce 
probleme frămintă oamenii, ce se 
așteaptă de la ei, membrii brigăzii 
nu s-au lăsat supuși doar inspira
ției, ci au numit sistematic puncte
le nevralgice, au pus degetul pe 
rană, vizind in special risipa : de 
ciment și agregate, de energie, de ’ 
carburanți, de material lemnos, de 
metal pentru armături. Se spune că 
atunci, la primul spectacol, unul 
dintre șefii criticați, supărat, a pă
răsit sala! S-a intors la spectacolele 
ce au urmat, spectacole în care lau
da meritată de cei harnici, de cei 
care fac o chestiune personală nu 
din risipirea, ci din apărarea avutu
lui obștesc, și-a găsit locul cuvenit, 
alături de alte și alte semnale cri
tice pe care brigada nu încetează 
să le tragă ori de cite ori este ca
zul. Așadar, iată un exemplu — 
ce s-ar putea multiplica, la nivelul 
tării, într-un număr dc ordinul 
miilor ! — care probează că forța 
brigăzii constă In cunoașterea și 
înregistrarea directă. cO ochii și cu 
sensibilitatea celor ce muncesc, a 
fantelor din preajma lor. a experi
ențelor pozitive si negative și că 
nimeni din afară nu poate reda 
mai bine tonalitatea climatului de 
muncă, perspectiva convenabilă si 
convingătoare, unghiul cel mai fa
vorabil. constructiv, din nqrn fr=bu- 
ie privite viața și activitatea oame
nilor. 7

și examenul valorii
Seară de poezie, șe

zătoare literară, intil- 
niri cu cititorii, lan
sarea unor volume de 
versuri, lecturi din 
mari scriitori, muzică 
și literatură sînt nu
mai cîteva din activi
tățile cenaclurilor și 
cercurilor literare din 
cele mai diferite loca
lități ale tării, modali
tăți importante de le
gătură cu publicul. A- 
semenea manifestări, 
pe cit de frumoase pe 
atit de pline de răs
pundere. înscriu cena
clurile in marele și 
neîntreruptul efort de 
educație estetică, revo
luționară și patriotică.

Ele exprimă numai 
o parte, am putea spu
ne tradițională, dintr-o 
arie mult mai cuprin
zătoare. Astfel, ce
naclul de pe lingă 
clubul Combinatului 
siderurgic Galați și-a 
asumat sarcina reali
zării unor programe 
și emisiuni difuzate 
Ia postul de radiofiea- 
re local, la Reșița sau 
Arad principalele ma
nifestări susținute de 
cenacluri au loc direct 
în halele de producție. 
Cenaclul de la între
prinderea de utilaj 
greu din Iași și-a asu
mat sarcini sporite în 
procesul activităților 
politico-ideologice. De
altfel, o mai profundă 
implicare în acțiunile 
cu caracter politic, e- 
conomic și social din 
unitățile respective 
leagă mai durabil ce
naclul de colectivul 
respectiv. La Tirgo- 
viște ca și la_ Su
ceava 
Neamț, 
istorice 
sea cadrul pentru des
fășurarea unor am
ple spectacole artiști-e 
de muzică și poezie. în

Piatrasau 
monumentele 
oferă ade-

mica localitate Săsar — 
Maramureș, cenaclul a 
contribuit la celebrarea 
unor mari evenimente 
istorice.

După cum dovedeș
te viața multor cena
cluri, exigența dezba
terilor, spiritul demo
cratic, principial al 
discuțiilor, conducerea 
de persoane cu pre
gătire corespunzătoa
re: scriitori, oameni 
de cultură, cadre di
dactice ș.a. oferă ga
ranții unui lucru te
meinic și lucrări lite
rare pe măsură, poezie, 
proză, teatru și 
genuri sau specii 
rare publicate în 
ginile revistelor, 
ale ziarelor, la postu
rile de radio, in volu-’ 
me colective sau în 
plachete personale.

Din cercetarea unor 
.asemenea lucrări — 
și trebuie să recu
noaștem că de citva 
timp ele au sporit — 
reiese preocuparea 
pentru o alcătuire cît 
mai diversă 
și pe genuri, 
cel mai larg 
zentată. se 
prin tematica 
ționar-patriotică. prin 
abordarea unor su
biecte din actualitate 
sau reflectind trecu
tul de luptă al po
porului nostru. Unele 
plachete sînt alcătui
te in exclusivitate din 
poezie, cum este „Tă- 
rim de dragoste", din 
Dolj, însă cele mai 
multe adună genuri 
diverse : proză, repor
taj, dramaturgie, cri
tică si istorie literară, 
memorialistică si, fi
rește. poezie. Suma
rul lor, întregit de 
imagini reproduce 
duoă lucrări de artă 
plastică din zonă, adu
nă autori, membri ai

alte 
lite- 
pa- 
sau

tematică 
Poezia, 
repre- 

distinge 
revolu-

cenaclurilor, munci
tori din marile între
prinderi. cadre didac
tice. elevi sau stu- 
denți. țărani, militari 
ș.a. Unele asemenea 
publicații sint biling
ve, româno-maghiară 
cum este, de pildă, 
„Nestinsă flacără" din 
județul Covasna,
„Trăinicie" din jude
țul Harghita, sau cu
prind in alcătuirea 
lor o serie de mate
riale in limbi ale na
ționalităților din țara 
noastră. Deosebite ca 
realizare apar culege
rile din lucrările scrii
torilor țărani editate 
în județul Arad și 
ales culegerile de 
clor dintre care 
recent „Calendar 
Maramureșului" 
distinge prin calita
tea deosebită a ma
terialului cules.

Culegerile editate în 
toate județele țării 
exprimă potențialul 
creator existent in 
cenacluri. Nu insă în
totdeauna calitatea a- 
cestora 
nivelul 
timpului 
anume epigonism. pas- 
tișarea unor modele 
prestigioase și nu de 
puține ori un istori-' 
ci.sm medieval exage
rat arată că. pe alocuri, 
selecția încă 
realizează cu 
ța necesară, 
adesea, din 
textele pentru 
zile artistice, montaje
le și scenariile litera
re, piesa scurtă. A- 
cest aspect ține și de 
îndrumarea compe
tentă a cenaclurilor, 
de felul în care scrii
torii, 
tora. 
dete

. jină 
naclurilor.

mai 
fol- 
un 
al 
se

se ridică la 
cultural ăl 
nostru. Un

nu se 
e’tigen- 
Lipsesc, 
sumare 
brieă-

asociațiile aces- 
factorii din ju- 
îndru-nă si spri- 
activitatea ce-
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PRIMULUI CONGRES EXTRAORDINAR
AL M.P.L.A.- PARTIDUL MUNCII DIN ANGOLA

LUANDA
Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova

rășul Nicoiae Ceaușescu, adresăm delegaților la primul Congres extraordinar 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola, tuturor membrilor partidului un 
cald salut de prietenie și solidaritate. împreună cu urările noastre de succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor forumului dumneavoastră national.

Exprlmîndu-ne satisfacția pentru faptul că prietenia Și solidaritatea mi
litantă româno-angoleză — care s-au manifestat activ încă din perioada luptei 
de eliberare națională a poporului dumneavoastră — cunosc o evoluție mereu 
ascendentă, subliniem excepționala contribuție a tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
și a regretatului tovarăș Agostinho Neto. care. în cadrul a numeroase întîl- 
niri, au stabilit bazele trainice ale raporturilor prietenești și de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și M.P.L.A. — Partidul Muncii, dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară Angola.

Avem ferma convingere că aceste relații de prietenie și colaborare se vor 
dezvolta și aprofunda în continuare, pe multiple planuri. în interesul popoare
lor român și angolez, al cauzei generale a socialismului, independenței po
poarelor. destinderii, securităț'i. progresului și păcii în lume, al întăririi soli
darității tuturor forțelor revoluționare si democratice, care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului si neo"o!onialismului.

Part’dul Comuntst Român. întregul popor român cunosc și urmăresc în
deaproape activitatea partidului dumneavoastră consacrată consolidării și 
apărării Independenței naționale, realizării unor transformări înnoitoare pe 
calea progresului economic și so"*al. a ed'fieării socialiste. Sîntem siguri că. 
s‘rins unit tn jurul M.P.L.A. — Partidul Muncii, ponorul prieten angolez va 
obt’ne noi succese In lupta sa pentru făurirea unei Angole prospere și inde
pendente.

Tmn-eună cu salutul nostru prietenesc, vă adresăm, dragi tovarăși, urarea 
de deplin succes în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră și în 
înfăptuirea importantelor hotărîri pe care acesta le va adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei

Deschiderea lucrărilor ședinței a XXIV-a a Comitetului
C. A.E. R. pentru colaborare In domeniul activității 

de planificare
Marți. 16 decembrie, au început la 

Bu-urești lucrările celei de-a 
XXIV-a ședințe a Comitetului 
C./* E R. pentru colaborare în dome
niu ® ivității de planificare, la care 
participă conducători ai organelor 
centrale de planificare din țările 
membre ale C.A.E.R. și R. S. F. Iugo
slavia.

Delegația țării noastre este condu
să de tovarășul Nicoiae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului do Stat al Pla
nificării. care, in calitate de președin
te în funcțiune' al Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare, prezi
dează lucrările. (Agerpres)

Tovarășul Paul Nlculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit, marți, pe 
I. Vincze. adjunct al ministrului fi
nanțelor din R. P. Ungară.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
economică și financiară între institu
țiile de resort din cele două țări. A 
luat parte Sandor Rajnai. ambasa
dorul Ungariei la București.

★
Participanții la Adunarea festivă 

consacrată împlinirii a 150 de ani de 
activitate balneară in stațiunea Olă- 
nești au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. in care, exprimînd recu
noștința fierbinte și nemărginita dra
goste a tuturor locuitorilor acestei 
pitorești așezări pentru contribuția 
decisivă adusă de secretarul general 
al partidului la edificarea noii socie
tăți. se spune :

Trăim, scumpe tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu. sentimente de vibrantă 
mindrie patriotică pentru prestigiul 
imens de care se bucură astăzi Româ
nia pe toate meridianele globului, 
prestigiu conferit de realismul și clar
viziunea cu care descifrați sensurile 
majore ale dezvoltării lumii contem
porane, de uriașa dumneavoastră ac
tivitate pusă în slujba socialismului 
și păcii, pentru o lume a demnității, 
dreptății și echității, in care fiecare 
popor, mare sau mic. să poată hotărî 
singur asupra destinelor sale.

Acum, la confluența dintre două 
cincinale, dintre două epoci istorice, 
pe solul atît de fericit al marilor 
izbînzi obținute de poporul nostru în 
edificarea noii societăți, pășim mai 
Încrezători, mai optimiști ca oricînd 
in viitorul minunat, comunist al pa
triei. expresie a umanismului care 
străbate Întreaga Politică a partidu
lui nostru. Băile Olănești vor cunoaș
te în cincinalul următor o dezvoltare 
fără precedent : vor fi date în folo
sință oamenilor muncii peste 1 600 
noi locuri în complexe hoteliere mo
derne. ceea ce înseamnă practic o 
nouă stațiune care va beneficia de 
toate atributele civilizației socialiste.

★
Semicentenarul Institutului de 

igienă și sănătate publică din Cluj-

Napoca a constituit pentru toți oa
menii muncii din acest institut un 
nou prilej de a-și exprima inaltul 
devotament față de Partidul Comu
nist Român, față de secretarul său 
general.

In telegrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu se arată :

Participanții la sesiunea științifică 
jubiliară consacrată semicentena
rului Institutului de igienă și sănă
tate publică Cluj-Napoca se prezintă 
la acest jubileu cu un bilanț rodnic 
de realizări. Institutul nostru a con
tribuit la prevenirea și combaterea 
bolilor transmisibile și a unor boli 
cronice cu extindere în masă, la 
permanenta îmbunătățire a protec
ției igienico-sanitare a mediului în
conjurător și industrial.

Călăuziți de documentele Congre
sului al Xll-lea al partidului, de 
indicațiile dumneavoastră cu privire 
la cercetarea științifică și la ocro
tirea sănătății, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe sfecretar 
general, că vom munci cu toată dă
ruirea și abnegația pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective înscrise 
in Programul partidului, aducîndu-ne 
astfel contribuția la ridicarea pe noi 
treote de glorii a strălucitelor tra
diții ale medicinii românești.

★
Marți la amiază, la Institutul de 

arte plastice ..Nicoiae Grigorescu", 
din București, a fost inaugurată ex
poziția ..Cartea de artă în Republica 
Federală Germania".

La festivitate au participat repre

zentanți ai Ministerului Educației șl 
învățămîntului. Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, cadre didactice universi
tare, studenți, un numeros public. Au 
fost prezenți șefi de misiuni diplo
matice, alți membri ai corpului di
plomatic.

Au rostit alocuțiuni prof. dr. Va- 
sile Drăguț, rectorul Institutului de 
arte plastice „Nicoiae Grigorescu", 
din București, și ambasadorul 
R. F. Germania la București, Michael 
Jovy."

Expoziția reunește peste 100 de vo
lume aparținînd diferitelor epoci și 
domenii ale artei universale, cu pre
cădere cele germane ; menționăm, 
între altele, lucrări despre arhitec
tură. pictură, sculptură, grafică, arta 
prelucrării lemnului, metalelor, por
țelanului. ceramicii etc. (Agerpres)

In sprijinul învățămîntului 
politico-ideologic de partid 

pentru anii 1980-1984 
a apărut volumul : 

„Probleme fundamentale 
ale statutului Partidului 

Comunist Român, 
ale normelor muncii 
și vieții comuniștilor” 

Teze și bibliografii

tv
14,00 Hochei : U.R.S.S. — Finlanda. 

Transmisiune de la Moscova
16,20 Telex
16,25 Invâțămtnt-educațle. Laborator me

todic TV pentru profesori
17,00 Priorități ale științei medicale ro

mânești. Cine a descoperit insu
lina ? Documentar științific

17,45 Premiere muzicale TV. Lola Bo- 
bescu șl Valentin Gheorghiu In So
nata de Căsar Franck

18,15 Tragerea Pronoexpres
18.25 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim
18,50 1031 de seri
19,00 Telejurnal ■ File din marele bilanț 

al cincinalului
19.25 Noi, femeile 1
20,05 Sub flamuri de partid — emisiu

ne de cîntece și versuri
20.25 împliniri și perspective de la un 

cincinal la altul. „O inimă pentru 
un riu“

20,45 Teatru TV : „Cum vă place- de 
William Shakespeare. Premieră pe 
țară. Producție a televiziunii en
gleze B.B.c. Partea a Il-a

22,05 Telejurnal

U. R. S. S.

Reactorii nucleari ai viitorului
Cercetările legate de 

realizarea reactorilor 
nucleari supragenera- 
tori (sau cu neutroni 
rapizi, cum se mai nu
mesc) au fost initiats 
în U.R.S.S. în 1949. Pe 
baza experienței acu
mulate. primul reac
tor industrial de acest 
tip a fost pus în 
funcțiune în orașul 
Sevcenko. pe țărmul 
Casnicii. în 1973. Pe 
lingă capacitatea sa 
energetică de 150 MW, 
el furnizează zilnic si 
120 000 tone de apă 
desalinizată. Un alt

R. P. POLONĂ

reactor supragenerator 
cu o putere instalată 
de 600 MW a început 
recent să producă e- 
nergie electrică lingă 
Sverdlovsk, în Ural. 
Se prevede realizarea 
unor astfel de reactori 
cu puteri instalate si 
mai mari, de 800 și 
1 600 MW.

Spre deosebire de 
reactorii nucleari „cla
sici". care utilizează 
doar 1—2 la sută din 
energia conținută in 
uraniu] natural (și a- 
nume izotopul Ura- 
niu-235), reactorii su-

prageneratori utilizea
ză izotopul Uraniu- 
238. care constituie cea 
mai mare parte a ma
sei uraniului natural, 
produeînd. totodată, și 
plutoniu, la rindul lui 
utilizabil in reactoa
rele nucleare. Cu alte 
cuvinte. consumînd 
combustibil, suprage- 
neratorii sint la rindul 
lor o sursă de com
bustibil (nuclear), ceea 
ce face pe multi oa
meni de știință să-i 
considere tipul cel mai 
promițător de reactori 
nucleari.

Marea artificiala de la Czorsztyn
Presa poloneză in

formează despre lu
crările de anvergură 
desfășurate de un ma
re colectiv de munci
tori și specialiști pen
tru zăgăzuirea rîului 
Dunajec. care. izVorînd 
la poalele Tatrei și 
străbătînd defileuri de 
o mare frumusețe, se 
varsă în Vistula. Prin 
construirea barajului 
și a lacului de acumu
lare de lîngă Czorsztyn 
se urmărește acumu
larea apei necesare 
pentru regularizarea 
cursului Vistulei supe
rioare. în cadrul pro
gramului general — 
aprobat de conducerea 
de partid și de stat —

privind sistematizarea 
acestui fluviu, in ve
derea apărării terenu
rilor învecinate de pe
ricolul inundațiilor.

O serie de obiective 
ale acestei mari lu
crări au fost de-acum 
construite, cum este, 
de pildă, podul de la 
Sromowice. Muncind 
cu hărnicie și dăruire, 
constructorii execută 
în prezent lucrări pen
tru amenajarea stăvi- 
larului. pe care va fi 
ridicată o puternică 
hidrocentrală. în pofi
da dificultăților create 
de teren, care solicită 
pe alocuri excavații 
în stîncă dură, oame
nii muncii au încheiat 
nu de mult perforarea

a două tuneluri-pilot 
de 150 de metri fieca
re și au început stră
pungerea următoarelor 
tronsoane.

Viitorul lac de acu
mulare. avind 12 km 
lungime și 2,5 km lă
țime, va înmagazina 
230 milioane mc de 
apă. într-o zonă situa
tă pe Viitorul țărm a 
luat ființă o nouă lo
calitate. Nowe Mani- 
owy, în care se insta
lează treptat familiile 
evacuate din perime
trul ce va ti inundat. 
Peste cîțiva ani, în 
minunatul peisaj mon
tan de aici va apărea, 
modelată de harnicii 
constructori polonezi, 
„Marea Czorsztyn".

în interesul automobiliștilor
— și nu numai al lor

Realizări și proiecte promițătoare ale Automobil-Clubului Român

Actualul cincinal, și cu deosebire 
anul 1980, constituie și pentru Auto- 
mobil-Clubul Român — A.C.R. — o 
perioadă de referință in intreaga sa 
existență de peste trei pătrimi de 
veac. Urmare firească a creșterii ne
contenite a nivelului de trăi al tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii, numărul posesorilor de autotu
risme proprietate personală a sporit 
dr 1> un an la altul, ceea ce a făcut 
ca ț C.R. să ajungă în prezent la 
pes, 395 033 de membri. Concomi
tent, s-a dezvoltat și modernizat 
baza materială a asociației, iar ser
viciile oferite membrilor s-au înmul
țit și diversificat, au devenit mai 
operative, mai eficiente. Pentru ca 
de aceste servicii să beneficieze cit 
mai mul‘i membri ai asociației, nu
mai în 1980 au fost date in folosin
ță noi baze de asistență tehnică la 
Galați. Slobozia. Slatina. Tg. Jiu și 
Pașcani, iar cele din Bacău. Ploiești, 
Zalău și din alte orașe se află in 
prezent in stadiu final de execuție. 
O mare extindere au cunoscut în 
actualul cincinal cercurile automobi
listice înființate în întreprinderi, in
stituții si la sate, care au ajuns la 
peste 3 500. precum si filialele A.C.R. 
constituite pe marile platforme in
dustriale ale țării.

De o mare audiență In rîndurile 
membrilor asociației se bucură torsu
rile de învățare și perfecționare a 
conducerii automobilului. Tot în 
acest an' au demarat cursurile de 
mecanică prin corespondență, menite 
să-i instruiască pe membrii asocia
ției cu cunoștințe utile privind struc
tura mecanică și funcționarea auto
mobilului.

Automobil Clubul Român a elabo
rat. pentru anul 1981 și pentru cinci
nalul următor, un program de mă
suri si acțiuni oe cît de ambi‘ioase. 
pe atît de utile pentru actualii și 
viitorii săi membri. Citeva dintre 
aceste prevederi, de cel mai larg 
interes, sînt prezentate pentru citi
torii noștri de tovarășul Neagu Cos- 
ma. nrim-vlc»presedlnte al Automo
bil-Clubului Român :

— Ca o recunoaștere a locului tot 
mai important pe care asociația 
noastră îl ocuoă în viata economică 
și socială a țării, datorită dezvoltă
rii. din ultimii ani, a bazei sale teh- 

nlco-materlale și amplificării servi
ciilor oferite membrilor săi. Automo- 
bil-Clubul Român a devenit acum 
titular de plan. Aceasta conferă aso
ciației npastre atribuții, competențe 
și posibilități sporite pentru desfă
șurarea unei activități economice și 
de club mai bine organizată, mai 
eficientă. în această perspectivă s-au 
creat condiții ca în anul 1981 să mai 
fie date în folosință alte 35 de noi 
stații de asistență tehnică, din cele 
200 prevăzute a se construi în viito
rul cincinal. - Aceasta va permite 
creșterea operativității în interven
ții de primă urgență, scurtarea dru
murilor făcute de automobiliști pînâ 
la atelierele A.C.R într-un cuvint, 
economie de timp, de benzină. Au 
fost stabilite măsuri pentru moder
nizarea procesului de pregătire a 
viitorilor șoferi amatori și de per
fecționare a posesorilor de permis de 
conducere auto, prin amenajarea de 
poligoane moderne, săli speciale de 
instruire dotate cu simulatoare, la
boratoare pentru testări psihologice, 
încadrarea cu instructori cu înaltă 
calificare din rindul fruntașilor spor
tului automobilistic. Sintem perma
nent preocupați de reducerea consu
mului de carburanți, ca și de evi
tarea poluării. în acest scop, condu
cerea A.C.R. a hotărit.să organizeze 
un concurs național, dotat cu premii, 
la care pot particioa cercetători in
dividuali sau colective de ingineri, 
mecanici, chimiști. biochimiști și alții, 
pentru găsirea celor mai bune soluții 
privind economisirea de combustibil 
sau descoperirea unor înlocuitori ai 
acestora. în centrul atenției noastre 
se va afla și în perioada următoare 
educația rutieră a membrilor A.C.R.. 
pentru care am adoptat un amplu 
program de măsuri și acțiuni comu
ne cu organele de miliție, cu alți 
factori învestiți cu atribuții și răs
punderi în acest domeniu. De ase
menea. întrucît mulți dintre cooiii 
și tinerii de astăzi vor deveni mîine 
conducători auto și. firește, membri 
ai A.C.R.. se preconizează ca filialele 
noastre să patroneze unele licee, 
unde să organizăm activități speci
fice cu o dotare și asistență tehnică 
corespunzătoare.

Petre POPA

Cea de-a Xl-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare — grandioasă 
manifestare sportivă, situată ca am
ploare și importanță imediat după 
Jocurile Olimpice — va avea loc în 
Capitala țării noastre, între 19 și 30 
iulie 1981.

Această uriașă competiție — cel 
mai mare eveniment sportiv al anu
lui viitor — care va reuni la Bucu
rești tot ce are mai valoros și mai 
reprezentativ mișcarea sportivă stu
dențească de pe toate continentele, 
se va bucura de inaltul patronaj al 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele României, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane.

Comitetul executiv al Federației 
Internaționale a Sporturilor Universi
tare (F.I.S.U.), întrunit în noiembrie 
trecut la Madrid, a luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție despre această 
cinste ce 1 se face Universiadei ’81 și, 
implicit, mișcării sportive studențești 
mondiale. Cu prilejul reuniunii C.E. 
al F.I.S.U.. dr. Primo Nebiolo. pre
ședintele F.I.S.U.. a mulțumit pen
tru onoarea patronării Jocurilor Mon
diale Univers’tare de la București de 
către tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
elogiind, totodată, activitatea pro
digioasă a președintelui României 
pentru promovarea păcii, colaborării 
și prieteniei între popoare.

în vederea desfășurării Universia
dei '81 — la care se estimează că vor 
participa aproximativ 5 000 de spor
tivi. din peste o sută de țări, precum 
și mii de oficiali și ziariști — a fost 
creat un comitet național de organi
zare. De pe acum, s-a anunțat în
scrierea unor delegații complete din 
Bulgaria. Canada (țară care va găz
dui Universiada din 1983), Cehoslova
cia, U.R.S.S.. iar din Japonia și R.F. 
Germania vor sosi Ia București dele
gații de aproximativ 150 de persoane. 
De asemenea, la sus-menționata reu
niune a C.E. al F.I.S.U, s-a făcut cu
noscut că și din S.U.A. va participa o 
valoroasă selecționată universitară.

Faptul că Federația Internațională 
a Sportului Universitar- a atribuit 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România organizarea 
Jocurilor Mondiale Universitare — 
ediția 1981 constituie recunoașterea 
meritelor și aportului românesc 
la dezvoltarea sportului studențesc în 
lume, a cursului mereu ascendent 
înregistrat de reprezentanții sportivi 
al studențimii noastre pe tărîmul 
universiadelor.

ÎN CÎTEVA
• Turneul internațional de șah de

la Kikinda (Iugoslavia), la care au 
participat 14 concurenți din patru 
țâri, s-a încheiat cu victoria maestru
lui român Volodea Vaisman. de la 
clubul Politehnica Iași, care a obți
nut un procentaj remarcabil : 10
puncte din 13 posibile (8 victorii, 4 
remize și o singură partidă pierdută).

Pe locurile următoare s-au clasat 
Ferenc Portisch (Ungaria). Grigorov 
(Bulgaria) — cu cite 9 puncte. Barlov 
(Iugoslavia). Doda (Polonia) — cu 
cîte 8.5 puncte etc.
• Echipa de box „Voința" Bucu-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT R. S. F. IUGOSLAVIA

Noi capacități portuareLa București, UNIVERSIADA ’81
• La Jocurile Mondiale Universitare, București 19-33 iulie, vor participa 
aproximativ 5 000 de studenți sportivi din peste 100 de țări. • De pe 
acum s-a anunțat inscrierea unor delegații complete din mai multe țări.
• Aproape 400 de sportivi români se pregătesc asiduu spre a fi selec
ționați in lotul nostru reprezentativ • 53 de baze sportive bucureștene la

dispoziția Jocurilor Mondiale Universitare

Studenții români. Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, s-au dovedit organizatori 
desăvîrșiți ai unor importante com
petiții universitare internaționale, 
cum au fost campionatul european 
universitar de fotbal (1972), campio
natul mondial universitar de hand
bal (19/5), turneele internaționale 
studențești de gimnastică, tenis de 
masă și alte manifestații sportive. 
Reprezentanții noștri s-au afirmat la 
un înalt grad de competitivitate $i 
tehnic, clasindu-se pe locuri de frun
te ; la ultimele două ediții (Sofia 
1977) pe locul al patrulea și (Ciudad 
de Mexico 1979) pe locul al treilea, 
cucerind, de asemenea, mai multe 
titluri mondiale universitare la hand
bal și fotbal.

Ca urmare a condițiilor tot mai 
bune de viață și de studiu create de 
partidul și statul nostru, studenții din 
România socialistă evoluează armo
nios pe toate planurile afirmării, in
clusiv in raza sportului de masă și 
de performanță. Mișcarea sportivă 
universitară s-a dovedit a fi la noi 
în țară o sursă bogată, inepuizabilă, 
de talente, de performeri care au re
prezentat cu cinste culorile patriei 
la marile Întreceri internaționale : 
campionate europene, mondiale, uni
versiade și olimpiade.

Din această bază de nădejde pen
tru întregul nostru sport de perfor
manță au și fost recrutați aproape 
400 de candidați din rîndurile stu
denților sportivi, care se pregătesc 
cu rivnă pentru ca. pe temeiul unor 
rezultate tehnice înalte, să fie selec
ționați tn lotul reprezentativ român.

Cei ce vor reuși la acest examen 
de mare răspundere, aproximativ 
175—200, vor reprezenta in iulie vii
tor mișcarea noastră sportivă studen
țească Ia toate cele zece ramuri și 
discipline ale Universiadei. Printre 
fruntașii lotului reprezentativ român 
va fi și renumita noastră gimnastă, 
de cinci ori medaliată cu aur la J. O.. 
Nadia Comăneci — astăzi studentă în 
anul I la Institutul de educație fizică 
și sport din București. După cum a 
declarat cu prilejul unei recente în- 
tîlniri organizate la redacția ziarului 
„Scîntela". Nadia consideră turneul 
de gimnastică al Universiadei drept 
principalul obiectiv comnetitional ur
mător și va lucra cu stăruință pentru 
a cuceri titlul de camoioană absolută, 
repetînd astfel nerformanta obținută 
cu brio de Teodora Ungureanu, în 
1979, la Ciudad de Mexico.

RÎNDURI
rești, aflată într-un turneu în 
Olanda, a susținut două meciuri ami
cale cu formații ale lotului renre- 
zentativ al Olandei. în localitățile 
Leeuwarden și Haga. Ambele me
ciuri au fost cîștigate de echipa 
română cu scorul de 14—6 și, res
pectiv. 8—6.
• Marți, în meciul inaugural al 

turneului internațional de hochei pe 
gheată de la Moscova, echipa Ceho
slovaciei a învins cu scorul de 3—0 
(0—0, 1—0, 2—0) reprezentativa Sue
diei.

Reamintim ramurile și disciplinele 
cuprinse in programul marii întreceri 
studențești : atletism, gimnastică, na- 
tație, sărituri in apă, polo, lupte 
(greco-romane și libere), scrimă, te
nis, baschet și volei. Pentru antre
namente și concursuri, organizatorii 
români pregătesc nu mai puțin de 53 
de baze sportive bucureștene. printre 
care complexul „23 August". Palatul 
sporturilor și culturii. Stadionul Re
publicii, parcurile sportive Dinamo și 
Progresul, Ștrandul Tineretului, pati
noarul artificial „23 August" și altele. 
Iar impozantul complex studențesc 
„Regie", al Institutului politehnic din 
București, va deveni în zilele Jui iu- 
lie 1981 „Satul Universiadei", unde 
vor fi găzduiți miile de concurenți 
din țară și de peste hotare. . ,

Sintem convinși că — atît ca gazde ® 
ale prestigioasei Universiade ’81. cît 
și ca participant! la întrecerile ei — 
studenții României vor fi. cum ne-au 
obișnuit, la înălțime, aducînd astfel 
o nouă contribuție substanțială la 
dezvoltarea mișcării sportive univer
sitare mondiale și, implicit. Ia propă
șirea înțelegerii și prieteniei între ti
nerii din întreaga lume.

Valeriu MIRONESCU

ARAD • în organizarea Aca
demiei de științe sociale și po
litice, Institutului național de 
tracologie. Comitetului de cultu
ră și educație socialistă al jude
țului Arad și Muzeului național 
din Arad, la Universitatea cultu- 
ral-științifică din localitate s-a 
desfășurat cel de-al treilea sim
pozion național de tracologie, 
care a avut ca temă : ..Dacii de 
pe Valea Mureșului inferior în 
contextul unității lumii dacice". 
La lucrările simpozionului au 
participat profesori universitari 
și cercetători științifici din 
București, Arad. Galați. Bacău, 
Roman, Rîmnicu Vilcea și Re
șița. Simpozionul a reliefat bo
gata activitate de cercetare ar
heologică. istorică, etnografică și 
antropologică privind epoca ve
che a patriei noastre — traco- 
geto-dacică — desfășurată de 
cercetătorii participant la aceas
tă prestigioasă manifestare re
publicană. (Emil Șimandan).
• La Galeriile de artă „Alfa" 
din Arad s-a deschis o expoziție 
județeană cu lucrări de pictură, 
grafică, sculptură și tapiserie
• Orașul Chișineu Criș a găz
duit o sesiune de comunicări cu 
tema : „Aspecte teoretice și 
practice ale formării personali
tății multilateral dezvoltate", 
organizată de Academia de ști
ințe sociale și politice. Centrul 
de științe sociale din cadrul 
universității Timișoara și Co
mitetul județean de cultură și 
educație socialistă Arad. (Mir
cea Dorgoșan).

IAȘI • Peste 100 de soliști 
vocali, instrumentiști și balerini 
de la Opera Română din Iași au

Pornindu-se de la 
faptul că dezvoltarea 
economiei naționale 
necesită extinderea și 
modernizarea tuturor 
genurilor de transport, 
atît intern cît și inter
național, ale țării, în 
R.S.F. Iugoslavia se 
înfăptuiește, paralel cu 
lărgirea rețelelor ru
tiere și de cale ferată, 
un amplu program pri
vind sporirea capacită
ților portuare. în acest 
sens, în zona portului 
din Belgrad — unul 
din porturile fluviale 
cele mai mari din 
Europa —se efectuea
ză, pe ambele maluri 
ale Dunării, lucrări 
pentru sporirea supra

feței de stocare. Peste 
cinci ani, capacitățile 
existente, în suprafa
ță totală de 800 000 
mp, vor crește cu 
încă 80 000 mp. Tot
odată, prin efectuarea 
unor lucrări speciale 
se urmărește adapta
rea portului la primi
rea unor nave cu to
naj sporit, ceea ce va 
avea ca rezultat creș
terea capacităților de 
tranzitare pînă la cir
ca 4 milioane de tone 
de marfă pe an.

Lucrări de mare 
amploare se desfășoa
ră la circa 50 de kilo
metri în, aval de Bel-» 
grad pentru amenaja
rea portului Sm&aere-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

ÎS și 20 decembrie, tn țară ; Vremea se 
va răci mal ales in prima parte a In
tervalului. Cerul va fi temporar noros.

plecat. Ia 15 decembrie. într-un 
turneu în Italia. Mesagerii artei 
lirice românești urmează să sus
țină, în mai multe localități, 
peste 50 spectacole în programul 
cărora figurează lucrări repre
zentative din repertoriul națio
nal și universal • La Combina
tul de utilaj greu din Iași a luat 
ființă un studio de poezie orga
nizat în cadrul cenaclului literar 
„Lupta cu inerția" • între
prinderea mecanică „Nicolina" 
din Iași găzduiește o expoziție 
de artă plastică dedicată Zilei 
republicii. Expun membrii fi
lialei U.A.P., artiști amatori, 
precum și studenți din ultimul

an al secției de arte plastice a 
Conservatorului ieșean. (Manole 
Corcaci).

VASLUI. • Purtătorii crava
telor roșii cu tricolor din jude
țul Vaslui au luat startul în în
trecerile fazei intercooperatiste 
a concursului de interpretare 
din cadrul celei de-a IlI-a edi
ții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României". în cele pfcste 
500 de formații, reprezentînd 
toate genurile artistice, sînt an
trenați circa 20 000 de pionieri 
din județ. (Crăciun Lăluci).

ARGEȘ. • A avut loc la Pi
tești simpozionul interjudețean 
cu tema „Organizarea și valori
ficarea timpului liber în spriji
nul dezvoltării multilaterale a 
copilului". • La clubul tinere

vo, a cărui capacitate 
de tranzitare va fi, în 
final, de peste 8 mi
lioane de tone.

în același timp, un 
hou port se află în 
construcție pe rîul 
Drava, în R.S. Croa
ția, care va putea ve
hicula anual 5,5 mi
lioane tone de măr
furi. Construit In a- 
propierea localității 
Osiek, portul va avea 
o rază de 60 000 mp. 
Tot aici se află în 
construcție o linie fe
rată și alte amenajări 
tehnice secundare, 
concepute în special 
pefittu transportul căr
bunelui. petrolului și 
materialelor de cons
trucție.

Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță șl ninsoare. Vîntul va 
sufla cu intensificări din sectorul nord- 
est in sudul și estul țării, unde pe 
alocuri va viscoli zăpada. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse intre minus 8 
și plus 2 grade, iar cele maxime intre 
minus 4 și plus 6 grade. Izolat se va 
produce polei.

tului din Pitești s-a desfășurat 
o seară de întrebări și răspun
suri pe tema „România — mili
tant consecvent în organismele 
internaționale" • 5 000 de elevi 
din Curtea de Argeș au vizio
nat la cinematograful „Unirea" 
un program de filme documen
tare pe tema aniversării a 2050 
de ani de la constituirea pri
mului stat dac centralizat, pre
cum și pe teme ateist-științi- 
fice. (Gh. Cîrtiea).

MUREȘ. • în cadrul „Săp- 
tămînii culturii tîrgmureșene". 
la Casa de cultură a sindicate
lor din localitate a avut loc 
spectacolul cu piesa „Suflet vi
tejesc" de Tamâsi Aron, pre
zentat de colectivul artiștilor a- 
matori de la Casa de cultură a 
sindicatelor. (Gh. Giurgiu).

BAC AU. • La căminele cul
turale din Sascut, Podu Turcu
lui, Motoșeni. Berești-Bistrița, 
Palanca și din alte 18 comune 
din județul Bacău, au fost or
ganizate, in cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei", expoziții cu cele mai re
prezentative lucrări realizate de 
creatorii de artă populară de la 
sate. (Gh. Baltă).

DOLJ • Se află sub tipar vo
lumul „Artele plastice în Olte
nia", lucrare care marchează cel 
de-al 300-lea titlu al editurii 
„Scrisul românesc" din Craiova, 
în cei 8 ani de existență, edi
tura și-a ciștlgat un binemeritat 
prestigiu, promovînd autori 
iccali și din toată țara. (Nicoiae 
Petolescu).

• AMBALAJ PEN
TRU... MOLECULE, de
prinderea ungară de ambalaje și 
condiționare „Compak" și fabrica 
de produse farmaceutice „Chi- 
noin" din Budapesta au realizat 
cel mai mic „ambalaj" din lume. 
Noul brevet maghiar constă în 
„ambalarea" fiecărei molecule a 
diverselor esențe aromatice in
tr-o altă moleculă Acest strat 
protector împiedică, pe de o 
parte, descompunerea produsului, 
iar pe de altă parte, fiind so
lubil în apă. el eliberează esen
țele aromatice atunci cînd este 
nevoie de ele. Marea majoritate 
a esențelor sînt. după cum se 
știe, foarte volatile. Substanța 
activă scade, de asemenea, în 
cursul stocării. Actuala invenție 
înlătură toate aceste neajunsuri.

• „SECRETELE" PLA
NETEI VENUS. Pe baza unei 
metodici originale, savant! so
vietici au stabilit compoziția 
minerală posibilă a rocilor 
planetei Venus. întrucît adu
cerea unor mostre de rocă 
va mai fi, Încă multă vreme, 
o problemă tehnică dificil 
de rezolvat, cercetătorii de 
ia laboratorul de termodinamică 
a proceselor naturale și de la 
Facultatea de geologie a Univer
sității din Moscova au mers pe 
altă cale. La baza ipotezei lor a 
stat faptul că atmosfera și su
prafața planetei se află intr-o 
stare apropiată de echilibru chi
mic. iar mineralele din stratul 
superficial constituie rezultatul 
interacțiunii cu atmosfera, in 
condițiile unor temperaturi și 

presiuni cunoscute. Introducîn- 
du-se într-un computer parame
trii a peste 90 de minerale po
sibile. s-a confirmat existența 
unui număr de peste 20. indicind 
și proporțiile cantitative dintre 
ele. Printre acestea se af'ă unele 
minerale de largă râspindire pe 
Pămtnț și. probabil, șl pe cele
lalte planete ale sistemului so
lar. cum ar fi cuarțul. feldspatul 
și altele; s-au constatat și sur
prize. printre care compuși care 
rețin apa.

• MANUSCRIS DA 
VINCI. „Codexul de Lei
cester", unul dintre cele mai 
importante manuscrise ale lui 
Leonardo da Vinci, a fost 
cumpărat la licitația organi
zată de către cunoscuta fir

mă „Christie’s" de industria
șul american Armand Ham
mer Ia prețul de 2 200 000 
lire sterline. Acest preț este un 
record mondial in materie de 
vînzare la licitație a unor ma
nuscrise sau documente. Ma
nuscrisul a aparținut, din anul 
1717, conților de Leicester. Ul
timul conte de Leicester, al 
cincilea, a murit in 1976 ; lucra
rea a fost scoasă la vinzare de 
către moștenitori pentru a pu
tea plăti cheltuielile de succe
siune. „Codex“-ul este un mic 
caiet legat în piele, de 36 de 
pagini, care tratează „despre 
natura, greutatea și mișcarea 

apei", incluzînd. și proiectul 
unui submarin.

• CEL MAI LUNG 
TUNEL RUTIER. Zilele aces
tea a fost inaugurat tunelul 
Seellisberg. cel mai lung tunel 
rutier din lume. Avind 9.250 
km. el leagă cantoanele Urj și 
Nidwald din centrul Elveției. 
Lucrările de construcție a tune
lului au început în anul 1971 și 
au costat 727 milioane de franci 
elvețieni. Tunelul este dotat cu 
instalații moderne de securitate 
a circulației : două rînduri con

tinue de lămpi fluorescente, 
supravegherea circulației cu a- 
jutorul unor camere de televi
ziune.
• MARATON-TEST PE 

SCENĂ. Doi actori francezi 
de teatru — Francis Huster 
și Jacques Weber — vor 
înăerca. la 20 decembrie și 
la 17 ianuarie, stabilirea unui 
record de prezentă continuă ne 
scenă. Ei vor interpreta două 
texte dramatice ale lui Diderot 
— ..Jacques Fatalistul" si. res
pectiv. „Nepotul lui Rameau", 
de cite patru-cinci ori in 
cadrul aceleiași reprezentații, 
spectatorii avind. desigur, depli
na libertate de a părăsi sala de 
spectacol atunci cînd o vor 
dori. Agenția France Presse in

formează că acest experiment 
urmărește, intre altele, să pună 
îrt evidentă „aspectele fiziolo
gice" ale profesiei de actor de 
teatru. Se pornește de la pre
misa că pe de o parte, obosea
la actorilor, iar pe de alta fluc
tuațiile inevitabile ale interpre
tării aceluiași text vor face ca 
spectacolul teatral să devină. în 
mod necesar, deosebit de la o 
reluare la alta, chiar în cadrul 
aceleiași reprezentații-maraton.

• ÎNLOCUITOR de 
NICHEL. în producția oțelu
lui inoxidabil, manganul. care 
se găsește din abundentă în 
Gruzia. a înlocuit nichelul. Ali
ajul mai ieftin si suficient de 
rezistent, realizat de specialiștii 

de la Institutul de siderurgie al 
Academiei republicane de știin
țe. are bune proprietăți antico- 
tozive și rezistă la temperaturi 
scăzute.

• „TRANSGLOBE" A 
ATINS POLUL SUD. E«- 
pediția britanică „Transglobe" a 
atins la 14 decembrie Polul Sud. 
Mesajul radio parvenit în capi
tala Marii Britanii via Noua 
Zeelandă precizează că cei trei 
participanți la expediție sînt 
sănătoși. Ei și-au atins țelul 
după 47 de zile de mers prin îm
părăția ghețurilor. Este pentru a" 
treia oară cînd cetățeni britanici 
ating Polul Sud. Primul a fost 
căpitanul Scott în 1912, al doilea 
Vivien Fuchs. în 1958.



AMMAN

Schimb de mesaje între președintele
- României și regele Iordaniei

AMMAN 16 (Agerpres). — Un 
' călduros schimb de mesaje de prie

tenie a avut loc, la Amman, intre 
■ președintele Republicii Socialiste 
• România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
; ai regele Hussein Ibn Taial al Rega- 
i tului hașemit al Iordaniei.
i Din partea tovarășului Nicolae 
! Ceaușescu a fost transmis regelui 
; Hussein un cald salut, împreună cu 
i cele mai bune urări de sănătate și 
I fericire personală, de bunăstare și 
! pace poporului iordanian prieten.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
i regele Hussein a rugat să se transml- 
i tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
| cordial salut, însoțit de urări de să

nătate și fericire personală, de pros
peritate și succes poporului român 
prieten. Schimbul de mesaje a avut 

i loc cu prilejul primirii de către su- 
: veranul iordanian a tovarășului Va-

»ile Pungan, ministru secretar de 
stat, reprezentantul personal al pre
ședintelui României.

Cu acest prilej, a fost exprimată 
satisfacția celor două părți pentru 
dezvoltarea armonioasă a raportu
rilor româno-iordaniene în toate do
meniile de interes comun, in spiritul 
Înțelegerilor convenite în cadrul în- 
tîlnirilor de la București și Amman 
dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. și regele Hussein a! Ior
daniei, și a fost reafirmată hotărîrea 
celor doi șefi de stat de adîncire și 
amplificare a relațiilor dintre cele 
două țări, ceea ce corespunde pe de
plin intereselor popoarelor român și 
iordanian prietene.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
vieții internaționale contemporane, 
a fost reafirmată convingerea celor 
doi șefi de stat cu privire la necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
reglementarea pe cale pașnică, prin 
negocieri, a tuturor situațiilor con- 
flictuale dintre state, pentru reali
zarea de măsuri eficace in domeniul 
dezarmării generale și, in primul 
rînd al dezarmării nucleare, pentru 
trecerea la pași concreți pe calea 

•instaurării unei noi ordini economi
ce internaționale, pentru asigurarea 
continuității cursului destinderii, al 
politicii de pace și de largă coope
rare. de care să beneficieze toate 
țările lumii. A fost subliniată dorin
ța celor două țări de intensificare a 
cooperării dintre ele pe plan inter
național, în interesul păcii, securită
ții, al dezvoltării libere, independen
te a tuturor națiunilor.

Schimbul de mesaje și convorbi
rile care au avut loc s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

In spiritul colaborării între România 
și Costa Rica

SAN JOSE 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica, Ro
drigo Carazo, l-a primit pe Alexan
dru Mărgăritescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost inminat un 
mesaj și au fost transmise urări de 
sănătate și fericire președintelui Ro
drigo Carazo, de succes deplin în

Îndeplinirea funcției sale de Înaltă 
răspundere.

Șeful statului costarican a mulțu
mit călduros și a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordiale salutări 
și cele mai bune urări de sănătate, 
succes și bunăstare poporului român 
prieten.

Cu ocazia întilnirii, s-au examinat 
unele probleme privind dezvoltarea 
colaborării între cele două țări în 
domenii de interes comun.

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 16 (Agerpres). — La 

invitația Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, o delegație a 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, condusă de tovarășa Ta
mara Dobrin, președinte executiv al 
Consiliului Național al F.D.U.S., se 
află in vizită prietenească de lucru 
in R.S.F.I.

In cadrul convorbirii dintre dele
gația F.D.U.S. șl delegația U.S.P.M.I., 
condusă de Petar Rakocevici, mem
bru al Prezidiului Conferinței Fede
rale. s-a efectuat un schimb de in
formații și experiență în legătură cu 
activitatea celor două organizații de 
masă in vasta operă de construcție 
•ocialistă a țărilor noastre. S-au ana

lizat măsurile concrete care să per
mită lărgirea și aprofundarea co
laborării dintre F.D.U.S. și U.S.P.M.I., 
pentru ca acestea să-și aducă o con
tribuție tot mai mare la dezvoltarea 
în ansamblu a raporturilor româno- 
iugoslave, în spiritul înțelegerilor la 
cel mai înalt nivel, reafirmate cu 
prilejul recentei vizite pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a făcut-o in R.S.F. 
Iugoslavia.

Delegația F.D.U.S. a vizitat Com
plexul memorial Iosip Broz Tito și 
a păstrat un moment de reculegere 
în fața criptei marelui dispărut.
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Conferința ministerială a O.P.E.C.■
JAKARTA 16 (Agerpres). — Marți 

B-au încheiat, în insula Bali. din In
donezia, lucrările Conferinței minis
teriale a Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.). La înche
ierea lucrărilor, participanții au ho- 
tărit stabilirea prețului oficial de bază 
pentru petrolul brut de tip ..arabian 
light" la 32 dolari barilul ; prețurile 
petrolului brut O.P.E.C. vor putea fi 
stabilite pe baza unui preț plafon 
de bază teoretic de 36 dolari barilul ; 
fixarea uniți preț maxim pentru pe
trolul brut al O.P.E.C. de 41 dolari 
barilul.

In legătură cu această hotărire. 
agențiile internaționale de presă pre
cizează că, în perioada următoare.

fiecare țară membră a O.P.E.C. va 
decide propriul preț. în conformitate 
cu cadrul fixat ce prevede un nivel de 
majorare de aproximativ 10 la sută, și 
în raport cu cererea de petrol de pe 
piața internațională.

★
Intr-un interviu acordat revistei 

americane „Time", ministrul saudit 
al petrolului, Ahmed Zaki Yarnani, 
lansează un avertisment companiilor 
americane, arătînd că acestea trebuie 
să recurgă și la propriile stocuri 
pentru a evita crearea unei panici 
inutile pe piața mondială și riscul 
declanșării unei noi creșteri rapide Ia 
prețurile petroliere similare cu cele 
din 1974 și 1979.

Reglementarea pe cale pașnica 
a diferendelor dintre state 
Proiect de rezoluție elaborat de România, 
adoptat de Adunarea Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— In unanimitate, plenara Adunării 
Generale a O.N.U. și-a însușit reco
mandarea Comisiei pentru probleme 
juridice de a adopta prin consens 
proiectul de rezoluție pregătit de de
legația română în legătură cu unul 
dintre punctele cele mai importante 
aflate pe ordinea de zi — reglemen
tarea pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state, punct înscris, dună cum 
Se știe, ca urmare a unei initiative a 
României. Inițierea acestei rezoluții 
exprimă și pe planul organizației 
mondiale preocupările perseverente 
ale tării noastre, ale președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a-și 
aduce contribuția la găsirea unor so
luții juste și echitabile problemelor 
litigioase dintre state pe calea paș
nică a tratativelor politice.

Dezbaterile au degajat cu putere 
actualitatea deosebită a examinării 
de către Adunarea Generală a aces
tui principiu fundamental al rapor
turilor dintre state, in condițiile m 
care situația internațională cunoaște 
o evoluție complexă și contradicto
rie, caracterizată prin agravarea ten-

★
Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat o serie de rezoluții in pro
blema palestiniană.

Una dintre aceste rezoluții cere 
„retragerea completă și necondiționa
tă a Israelului din toate teritoriile 
palestiniene și alte teritorii arabe 
ocupate începînd din 1 iunie 1967“. 
Retragerea israeliană este reclamată 
„în conformitate cu principiul fun
damental al inadmisibilității dobîn- 
dirii de teritorii prin forță". Rezo
luția exprimă grava îngrijorare în 
legătură cu faptul că nu .s-a realizat 
o reglementare justă a problemei pa
lestiniene și deplinge faptul că rezo
luția 242, adoptată de Consiliul de 
Securitate după războiul din 1967, 
„nu conține prevederi privind viito
rul și drepturile inalienabile ale po
porului palestinian, a căror înfăptuire 
este condiția sine qua non a unei re
zolvări juste a chestiunii Palestinei". 
In document se cere Consiliului de 
Securitate să se reunească pentru a 
examina situația din Palestina Și a 
adopta măsuri eficiente, conforme 
Cartei O.N.U., pentru a determina 
Israelul să pună capăt acțiunilor sale 
ce violează dreptul internațional și 
pun în pericol pacea și securitatea in

siunii, apariția de noi surse de con
flict și prin amploarea fără prece
dent a cursei inarmărilor.

Rezoluția hotărăște continuarea, 
eforturilor de elaborare a unei decla
rații a Adunării Generale asupra re
glementării pașnice a diferendelor, 
fructificind astfel eforturile depuse 
de un grup de lucru deschis partici
pării tuturor statelor, creat la ac
tuala sesiune la propunerea Româ
niei, în vederea redactării textului 
unei asemenea declarații pornind de 
la proiectul pregătit de delegația ro
mână, împreună cu delegațiile altor 
opt state. Este convingerea expri
mată de numeroase delegații, care au 
participat atît la dezbaterea punctu
lui românesc, cit și la activitatea 
desfășurată de grupul de lucru, că o 
astfel de declarație va putea exer
cita o influență favorabilă asupra 
climatului politic mondial, contri
buind, în acest fel. la întărirea lega
lității internaționale. Totodată. Adu
narea Generală a hotărit reînscricrea 
problemei reglementării pașnice a 
diferendelor dintre state pe ordinea 
de zi a viitoarei sale sesiuni.

*
ternațională. Rezoluția reafirmă, tot
odată, dreptul poporului palestinian 
la autodeterminare, fără ingerințe ex
terne, dreptul de a-și stabili propriul 
stat independent și suveran.

O altă rezoluție respinge orice acor
duri care „uzurpă, violează sau neagă 
drepturile inalienabile ale poporului 
palestinian" și „declară că nici o țară 
nu are dreptul de a lua măsuri sau a 
iniția acțiuni sau negocieri care ar 
putea afecta viitorul poporului pa
lestinian fără participarea, pe picior 
de egalitate, a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei".

în sfirșit, o a treia rezoluție 
respinge in termeni, categorici legea 
adoptată de Israel prin care se sta
tuează anexarea părții arabe a Ieru
salimului de către statul israelian, 
cal:ficînd-o drept o violare a dreptu
lui internațional și declarînd-o nulă 
și neavenită. Este condamnată „per
sistența Israelului în a modifica ca
racterul fizic, compoziția demografi
că. structura instituțională și statutul 
Ierusalimului" și se cere tuturor sta
telor Și organizațiilor internaționale 
„să nu întreprindă nici o acțiune care 
nu este conformă cu prevederile 
acestei rezoluții și cu alte rezoluții 
pertinente".

IN MEMORIA LUI BOLIVAR. Nouă șefi de stat din țările Americii 
Latine și președintele guvernului spaniol se vor întîlni la 19 decembrie 
în Columbia pentru a marca cea de-a 150-a aniversare a morții lui 
Simon Bolivar, conducătorul luptei de eliberare dintr-un șir de țări 
latino-americane. 
Marta” care va 
și voința acestor 
andină.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

Cu acest prilej va fi semnată „Declarația de la Santa- 
reafirma principiul consolidării instituțiilor democratice 
state de a continua colaborarea economică in regiunea

ÎNTREVEDERE LA TRIPOLI. 
Președintele Siriei. Hafez Al Assad, 
a avut marți, la Tripoli, o întreve
dere cu șeful statului libian, 
Moammer El Geddafi. Au fost abor
date probleme ale dezvoltării rela
țiilor bilaterale.

IUGOSLAVO-SO-

ii P. POLONĂ

Congresul Partidului Țărănesc Unit

, CONVORBIRI
VIETICE. Președintele Consiliului 

I Executiv Federal al R.S.F. Iugosla- 
viă, Veselin Giuranovici. a avut la 

I Belgrad o convorbire cu L. V. Smir
nov, vicepreședinte al Consiliului 

1 de Miniștri al U.R.S.S., care se află 
. într-o vizită oficială în Iugoslavia.

După cum relevă agenția Taniug, 
I au fost examinate perspectivele 

promovării în continuare a relații- 
Ilor de cooperare iugoslavo-sovieti- 

ce. părțile subliniind importanța 
colaborării bilaterale în domeniul 
industrial, ca și în alte sectoare de 

I activitate.
O PLENARA A C.C. AL P.C. 

PERUAN a avut loc la Lima. Luind 
Icuvlntul, secretarul general al parti

dului, Jorge del Prado, a evidențiat 
necesitatea întăririi unității de ac- 

, țiune a forțelor de stingă din țară 
in lupta lor pentru emanciparea 

I economică și socială, independentă 
a tării. Participanții la plenară au 

I hotărit convocarea celui de-al VIII- 
j lea Congres (extraordinar) al Parti

dului Comunist Peruan în perioada 
I 2—5 iulie 1981.

PLENARA C.C. AL P. C. DIN 
URUGUAY, care a dezbătut și apro- 

Ibat raportul primului secretar al 
C.C. al partidului. Rodney Aris- 
mendi, cu privire la noua situație 

I politică din țară după respingerea 
de către popor a proiectului de con
stituție pe care a încercat să-1 im
pună regimul conducător din Uru- 

Iguay, a avut loc la începutul lunii 
decembrie. Plenara a adoptat o re
zoluție politică. Participanții la 

I plenară au chemat poporul Urugua
yan să intensifice lupta pentru li
bertate și democrație.

I HOTARlREA C.C. AL P.C.U.S. 
ȘI A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

I AL U.R.S.S. in legătură cu măsu
rile pentru perfecționarea planifi- 

Icării și stimularea economică a dez
voltării agriculturii a fost dată pu
blicității la Moscova.

I_________________________________

COLABORAREA ECONOMICA 
IUGOSLAVO-BULG1ARA. In înche
ierea convorbirilor care au avut 
loc la Belgrad cu privire la posi
bilitățile de colaborare dintre Iugo
slavia și Bulgaria in domeniul con
strucțiilor de mașini, a fost semnat 
un document care prevede ca în ur
mătorii cinci ani colaborarea în 
acest domeniu să depășească valoa
rea a 500 milioane dolari.

DUBLAREA CAPACITAT'D DE 
TRANZIT A CANALULUI SUEZ. 
In prezența președintelui Egiptului, 
Anwar El Sadat, la Port Said a 
avut loc o manifestare care a marcat 
terminarea lucrărilor de adincire și 
lărgire a Canalului Suez. Costul lu
crărilor, prin care se realizează o 
dublare a capacității de tranzit a a- 
cestei căi maritime internaționale, a 
fost de 1,3 miliarde dolari.

LUCRĂRILE COMISIEI PER
MANENTE C.A.E.R. PENTRU 
COLABORARE IN DOMENIUL 
AGRICULTURII — la care au 
participat delegațiile țărilor mem
bre ale consiliului, precum și o de
legație din Iugoslavia — s-au desfă
șurat la Belgrad. Comisia a adoptat 
planul de lucru pe următorii 2 ani.

UN GRUP DE NEOFASCIȘTI a 
pătruns in incinta Facultății de fi
lologie și litere din orașul spaniol 
Valladolid. Neofasciștii s-au dedat 
la acte huliganice, au rănit grav un 
student și au amenințat cu moartea 
pe prodecanul facultății. Incidente 
provocate de neofasciști s-au înre
gistrat și la Facultatea de informa
tică din Madrid.

I

Sub presiunea puternică a opiniei 
publice, autoritățile din Coreea de 
Sud au fost nevoite să dispună eli
berarea poetului Kim Chi Ha, aflat 
în închisoare de șase ani, pentru 
faptul de a fi militat pentru -.in- , 
staurarea democrației in țaij" z 
Kim Chi Ha a fost arestat îrf 197 ■ 
și, după o judecată sumară (foto
grafia de mai sus îl înfățișează, in 
cătușe, in fața tribunalului), con
damnat la moarte; pedeapsa i-a 
fost comutată apoi în detențiune 
pe termen de 20 de ani. Elibera
rea poetului Kim Chi Ha reprezin
tă un succes al luptătorilor pentru 

democrație din Coreea de Sud

IN RAPORTUL ADRESAT CONSILIULUI DE SECURITATE, secre
tarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, recomandind extinderea cu incă 
șase luni a mandatului V.N.I.F.I.L. (Forța Națiunilor Unite de menținere 
a păcii in sudul Libanului), subliniază că este necesară modificarea „ac
tualului curs necorespunzător". Secretarul general a recunoscut că 
U.N.I.F.I.L. nu a reușit să aplice pe deplin prevederile mandatului care 
i-a fost acordat in 1978, dar a adăugat că forța O.N.U. îndeplinește o mi
siune indispensabilă păcii, nu numai in sudul Libanului, ci in Orientul 
Mijlociu, in general.

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
celui de-al VIII-lea Congres al Parti
dului Țărănesc Unit. Intr-o hotărire 
adoptată de congres — transmisă de 
agenția P.A.P. — se subliniază că 
Partidul Țărănesc Unit- recunoaște 
rolul conducător al clasei muncitoare 
și al Partidului Muncitoresc.Unit Po
lonez în stat și societate, sprijină și

participă direct la realizarea măsu
rilor întreprinse în direcția depășirii 
actualelor dificultăți și la realizarea 
programului de înnoire socialistă.

In prima ședință plenară a Comi
tetului Director al partidului, ales la 
congres. Stanislaw Gucwa a fost 
reales în funcția de președinte al 
comitetului. .

Sesiunea Adunării Populare a R. P. Bulgaria
SOFIA 16 (Agerpres). — La Sofia 

au început, marți, lucrările sesiunii 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria. 
La sesiune participă Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al

R. P. Bulgaria, alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

Pe ordinea de zi a sesiunii figurea
ză aprobarea proiectelor planului unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Bulgariei pe anii 1931—1982 și a bu
getului de stat pe anul 1981.

Sesiunea Adunării Federale a R. S. Cehoslovace
FRAGA 16 (Agerpres). — La Praga 

s-au încheiat lucrările sesiunii Adu
nării Federale a R. S. Cehoslovace. 
Sesiunea a aprobat planul de dez
voltare a economiei naționale și bu

getul de stat al R. S. Cehoslovace 
pe anul 1981. Au fost aprobate, de 
asemenea, o serie de acorduri și 
convenții încheiate în ultima peri
oadă de R. S. Cehoslovacă.

Buget militar record 
al S.U.A.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
semnat legea privind bugetul mili
tar, adoptat de Congres pentru anul 
financiar curent, care a început la 
1 octombrie. Potrivit legii, bugetui 
militar totalizează 160 miliarde dolari, 
cu 5,6 miliarde mai mult decit fondu
rile solicitate de Administrație și cu 
23 miliarde mai mult decit în exerci
țiul financiar precedent. La capitolele 
acestui buget record se prevede. în
tre altele, alocarea sumei de 44.9 mi
liarde dolari pentru noi echipamente 
și sisteme de arme.

★
Un studiu publicat la Washington 

de „National Planning Association", 
organism particular de cercetări eco
nomice, arată că în următoarele două 
decenii economia Statelor Unite va 
cunoaște un ritm de dezvoltare foarte 
scăzut. Rata de creștere anuală a pro
dusului național brut va fi în medie 
de numai 2,3 la sută, fată de 2,9 la 
sută pentru deceniul 1969—1979.

EVENIMENTELE DIN CIAD
Forțele coaliției guvernamentale au preluat controlul complet 

asupra capitalei țării
N’DJAMENA 16 (Agerpres). — 

După cum transmit agențiile France 
Presse și Reuter, N’Djamena, capi
tala statului african Ciad, se află de 
luni sub controlul complet al forțelor 
coaliției guvernamentale de sub con
ducerea președintelui țării, Goukouni 
Oueddei, care au reușit să înfrîngă 
rezistența forțelor armate ale nordu
lui (F.A.N.), conduse de Hissene Ha- 
bre, fost ministru al apărării în gu
vernul de uniune națională de tran
ziție (GUNT). „Bătălia pentru N’Dja
mena" a constituit epilogul unui pu
ternic conflict intern, declanșat în 
luna martie 1980.

Luni, trupele guvernamentale au 
declanșat un puternic atac împotriva 
concentrației trupelor conduse de 
Habre în zona de nord a capitalei și 
în unele suburbii ale orașului. De 
asemenea, trupele guvernamentale au

inițiat, cu succes, acțiuni ofensive și 
în localitatea Abeche.

După înfringerea suferită la N’Dja
mena, comandantul forțelor militare 
F. A.N., Hissene Habre, a sosit în capi
tala Camerunului. Yaounde — infor
mează agenția France Presse. Aici, 
el a semnat acordul de la Lome pri
vind încetarea focului în Ciad, expri- 
mind, totuși, rezerve față de unele 
prevederi ale documentului.

In urma publicării de către pre
ședinția franceză a unei declarații 
privind poziția Franței față de situa
ția din Ciad, guvernul ciadian a 
ținut o ședință extraordinară. In co
municatul dat publicității la înche
ierea ședinței, guvernul ciadian cere 
Franței „să inceteze amestecul in tre
burile interne ciadiene, deoarece 
Ciadul nu este un protectorat fran
cez, ci un stat suveran".

O răspundere de la care țările bogate nu se pot sustrage

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ECONOMICE Șl UMANITARE PRESANTE ALE OMENIRII
9 In lipsa unei asistențe adecvate, sărăcia continuă să se ex
tindă pe glob • Schimburile economice neechivalente și „foar
fecele prețurilor" impun unor țări in curs de dezvoltare tributuri 
mai mari decit in vremurile asupririi coloniale • Cind ajutorul 

furnizat de bogați provine din... dobinziie plătite de săraci

Perpetuarea subdezvoltării șt adin- 
Cirea prăpastiei care separă țările 
bogate de cele sărate reprezintă unul 
dintre cele mai mari paradoxuri ale 
contemporaneității. Un paradox cu 
atit rtiai sfidător, cu cit nu conștiința 
existenței acestor stări de lucruri 
anacronice lipsește, nu înțelegerea 
gravelor pericole pe care le reprezin
tă extinderea dramatică a sărăciei pe 
glob, ci voința politică a minorității 
bogate — minoritate care secole de-a 
rîndul și-aycreat o situație de pros
peritate de pe urma exploatării nemi
loase a celor săraci — de a-și aduce 
contribuția la înlăturarea acestei ne
dreptăți» istorice.

Tocmai acest lucru s-a desprins cu 
deosebită claritate cu prilejul lucră
rilor Consiliului O.E.C.D. (organizație 
care grupează principalele țări ale 
lumii capitaliste) de „ajutor pentru 
dezvoltare", desfășurate la sfirșitul 
lunii noiembrie in capitala Franței. 
Dezbaterile pe această temă de o 
deosebită actualitate au evidențiat că 
țările industrializate sint incă departe 
de a-și respecta propriile angajamen
te in materie de ajutor pentru țările 
„lumii a treia" — prevăzut a repre
zenta 0,7 la sută din produsul na
țional brut. Emile van Lennep, se
cretarul general al O.E.C.D., a men
ționat că dacă anul trecut acest aju
tor a fost de numai 0,35 la sută din 
P.N.B. (Ia fel ca și in anul prece
dent), datele pentru 1980 arată o nouă 
scădere a cuantumului ajutorului 
chiar sub această cifră. Confirmînd 
concluzia reuniunii de la Paris că 
.Ajutorul țărilor bogate evoluează 
acum in jos", datele statistice, arată 
că la capitolul „asistență pentru dez
voltare" S.U.A. figurează cu 0,19 la 
sută din P.N.B., Japonia — cu 0.28 
la sută, iar Italia — cu 0,10 la sută etc.

Referindu-se la cuantumul, meca
nismele și rezultatele obținute de pe 
urma acestor infime ajutoare acor
date de Occident țărilor sărace, re
vista .JEUNE AFRIQUE" afirmă că 
acestea „seamănă mai degrabă cu 
tratamentul prelungit al unui doctor, 
care prescrie medicamente pe sponci

bolnavului, necăutind să-l vindece, ci 
doar să-l țină in stare de letargie cit 
mai mult timp. Pentru că, din tot 
ce am constatat ți văzut pină in pre- , 
zent — scrie revista — nivelul aju
torului pentru dezvoltare este atit de 
scăzut incit nu poate nici pe departe

de la 70 :1, cit a fost în 1955, la 
134 :1 în 1977, pentru a ajunge la 
sfirșitul anului 1979 la 166 : 1.

Cu toate că țările în curs de dez
voltare sînt principalul furnizor de 
materii prime al țărilor capitaliste 
dezvoltate, puterea lor de cumpărare 
s-a redus tot mai mult ca urmare a 
funcționării „foarfecelor prețurilor". 
Numai din schimburile economice 
neechivalente, din jocul inflationist 
și deprecierea monetară, statele in 
curs de dezvoltare pierd anual 40—50 
miliarde dolari, sumă însușită de 
companiile transnaționale din țările

mișcări de capitaluri în sehs invers, 
mișcare ce se accelerează într-un 
ritm îngrijorători Sub formă de be
neficii, rambursări, cote de amorti
zare și dobinzi, țările lumii a treia 
continuă să plătească un tribut uriaș, 
uneori de o amploare mai mare decit 
in vremurile exploatării coloniale. 
Intr-un articol ihtitulât „Mistificările 
ajutorului", revista „REVOLUTION 
AFRICANE" menționa, de pildă, că, 
in 1973, din țările lumii a treia s-au 
transferat spre țările dezvoltate 
11,5 miliarde dolari sub formă de 
beneficii, deși în aceeași perioadă in

dezvoltare" devine cu atît mai acută, 
cu cît datoriile externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare au luat, in ulti
mii ani, proporții care depășesc chiar 
și cele mai pesimiste anticipări. In 
împrejurările în care a scăzut asis
tența oficială pentru dezvoltare a 
crescut în proporții îngrijorătoare ni
velul împrumuturilor și creditelor 
acordate in condiții comerciale, res
pectiv pe termene scurte și cu do
bânzi mari. Un studiu al UNCȚAD 
evidenția, ca element definitoriu al 
acestei tendințe, faptul că datoriile 
externe ale țărilor lumii a treia au

Cind ceea ce se dă cu o mină 
se ia cu două...

IPOSTAZE ALE „AJUTORULUI PENTRU DEZVOLTARE"

să satisfacă necesitățile uriașe. De 
aceea, starea de înapoiere a lumii 
a treia nu numai că nu a dispărut 
in cele două decenii de -asistență 
pentru dezvoltare-, ci, dimpotrivă, 
s-a înrăutățit."

Intr-adevăr, in lipsa unor ajutoare 
adecvate — nu numai din punct de 
vedere al cuantumului, dar și al des
tinației — sărăcia capătă pe glob pro
porții tot mai mari, punînd în pericol 
însăși stabilitatea omenirii. Potrivit 
datelor statistice ale O.N.U., un lo
cuitor din trei din țările in curs de 
dezvoltare trăiește la limita „sărăciei 
absolute" ; dintre aceștia, anual, 50 
milioane mor de foame. „Lumea a 
treia — sublinia un raport al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru dez
voltarea industrială (O.N.U.D.I.) — 
este in prezent mai săracă decit la 
începuturile deceniului trecut". Nu
mărul celor lipsiți de mijloace nece
sare satisfacerii unor cerințe minime 
de existență s-a dublat în prezent, 
in comparație cu anul 1970. Iar da
tele Băncii Mondiale dovedesc faptul 
că decalajele dintre venitul mediu 
pe cap de locuitor din cele mai bo
gate și cele mai sărace țări au crescut *

industrializate. Tot acestea încasea
ză — din comercializarea și trans
portul produselor agricole și minera
le exportate de lumea a treia — cam 
nouă zecimi din rezultatul muncii 
popoarelor din statele in curs de 
dezvoltare.

Semnale de alarmă au fost trase 
atît la sesiunea specială a O.N.U. 
consacrată noii ordini economice in
ternaționale. cit și la recenta reuniu
ne a Fondului Monetar Internațional 
și a Băncii Mondiale. Președintele 
acestei bănci a subliniat că este o 
necesitate stringentă „să se acorde 
de urgență un ajutor considerabil 
sporit țărilor in curs de dezvoltare 
și in mod special celor mai sărace 
dintre ele".

Ce se întîmplă tnsă in realitate ? 
împrumuturile publice sau private 
acordate de statele industrializate lu
mii a treia pe cale bilaterală sau 
multilaterală, investițiile private 
— care constituie, astăzi, esențialul 
transferurilor financiare către țările 
în curs de dezvoltare — se află, da
torită normelor viciate ale vechii 
ordini economice internaționale, ine
galității în drepturi, la priginea unei

vestițiile străine în țările respective 
au totalizat doar 7 miliarde dolari 1 

Ziarul „HINDUSTAN TIMES" scrie 
în legătură cu aceasta : „Mergînd pe 
meandrele întortocheate ale asisten
ței pentru dezvoltare nu este deloc 
greu să deslușești că ajutorul acordat 
de țările industrializate lumii a treia, 
ca și întregul complex de mecanisme 
generat de vechea ordine economică, 
funcționează după regulile unui riu 
ale cărui ape se întorc, după un timp, 
la izvor, dar cu un debit sporit. Des
pre aceasta in popor se spune că 
oeea ce ți se dă o dată cu mina 
dreaptă, ți se la înapoi de mai multe 
ori cu mina stingă".

Pentru comparație menționăm că 
dacă ar fi să se aibă in vedere între
gul ajutor acordat in 1979 lumii a 
treia de țările occidentale industriali
zate, acesta ar fi suficient celor 800 
milioane de „săraci absoluți" să ser
vească, intr-o singură zi, un prinz 
obișnuit la un restaurant de rind. 
Pentru monopolurile din țările boga
te. beneficiile obținute din lumea a 
treia înseamnă însă adeyărate festi
nuri in fiecare zi.

Problematica „asistenței pentru

crescut de zece ori în perioada 
1968—1978; atingind anul acesta cifra 
exorbitantă de 450 miliarde dolari. In 
condițiile în care dobinziie pe piața 
capitalurilor ating 16—17 la sută, iar 
termenele de rambursare devin tot 
mai scurte, s-a ajuns practic la si
tuația că, de fapt, numai din dobin
ziie pe care le plătesc in prezent ță
rile în curs de dezvoltare se acoperă 
o bună parte a ajutorului și asisten
ței financiare acordate lumii a treia 
de țările dezvoltate.

Sint realități care evidențiază o dată 
mai mult justețea poziției României, 
caracterul constructiv al propunerilor 
sale privind căile și modalitățile de 
lichidare a subdezvoltării și realizare 
a dezideratului noii ordini economice 
internaționale. în abordarea acestor 
probleme, țara-noastră consideră că 
efortul propriu al fiecărei țări în curs 
de dezvoltare, ca factor primordial al 
accelerării progresului economic și 
social, trebuie insolit de un sprijin 
mult mai substanțial din partea sta
telor dezvoltate, nu ca o servitute 
impusă acestor state, ci ca o datorie 
morală, ele restituind pe această cale 
o parte din resursele pe care le-au

acumulat în timpul dominației colo
niale și pe care și-au clăuit bogăția 
și bunăstarea lor de astăzi. In aceste 
condiții, nivelul ajutorului pentru 
dezvoltare de 0,7 la sbtă din produsul 
național brut, așa cum s-au angajat 
statele respective, trebuie apreciat ca 
un nivel minim. în același timp, asis
tența financiară, ca și cea tehnico- 
științifică, pentru formarea cadrelor 
etc., nu trebuie legată de nici o con
diție politică, economică sau de altă 
natură, cerîndu-se, totodată, ca 
aceasta să fie stimulată de relații de 
colaborare pe baze echitabile, reci
proc avantajoase. Numai astfel aju
torul iși va putea îndeplini menirea.

Concomitent, ținind seama de uriașa 
risipă de fonduri înghițite de cursa 
înarmărilor, de abaterea de la sco
puri productive a unor imense resur
se,* România a propus reducerea cu 
10—15 la sută, pină in 1985, a cheltu
ielilor militare și afectarea sumelor 
astfel economisite in scopul dezvol
tării, cu prioritate a țărilor rămase 
în urmă. In același timp, luindu-se 
în considerare faptul că datoriile ex
terne ale majorității țărilor lumii a 
treia față de statele dezvoltate au 
luat proporții îngrijorătoare, tara 
noastră consideră necesar să se con
vină asupra unor măsilri de ușu
rare a datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare și de echilibrare a 
balanțelor de plăți, inclusiv anularea 
datoriei externe a țărilor’ cu un ve
nit național sub 500—600 dolari pe 
locuitor, ca și reduceri, instituiri de 
moratorii și alte măsuri de reeșalo- 
nare a plăților, cum ar fi amînarea 
acestora, fără dobindă. pe termen de 
15—20 ani. pentru alte state în curs 
de dezvoltare confruntate cu această 
problemă. De asemenea. România a 
propus menținerea dobînzilor în li
mite rezonabile, care să faciliteze 
accesul echitabil al țărilor în curs de 
dezvoltare la piețele financiare. Ia 
creditele pe termen lung, la piețele 
de capitaluri.

Sprijinul larg de care s-au bucu
rat aceste idei și propuneri la 
Națiunile Unite și in alte foruri in
ternaționale atestă că ele răspund 
unor cerințe acute, ca un aport în 
direcția eliminării decalajelor, stabi
lității economiei mondiale. în concor
danță cu aspirațiile de progres și 
prosperitate ale tuturor popoarelor.

Nicolae PLOPEANU

Guvern civil * 
în Mauritania

NOUAKCHOTT 16 (Agerpres). — 
Un comunicat oficial dat publicității 
la Nouakchott anunță formarea unui 
guvern civil în Mauritania, condus de 
premierul Ahmed Ould Bneijara — 
informează agențiile internaționale de 
presă. Cabinetul este format din 17 
membri. Portofoliul externelor a re
venit lui Mohammed El Moktar Ould 
Zamel, care a deținut această funcție 
și în precedentul guvern, titular al 
Ministerului Economiei și Finanțelor 
este Ahmed Ould Zein. ministru de 
interne a fost desemnat Baham 
Ould Mohammed Laghaf, iar secre
tar de stat pentru apărare a fost nu
mit lt. col. Soumare Silman.

Președintele Comitetului Militar de 
Salvare .Națională. It. col. Mohamed 
Khouna Ould Haidala. a declarat că 
organismul pe care îl conduce va con
tinua să controleze activitatea gu
vernului pină la formarea instituții
lor democratice in țară. Proiectul noii 
constituții a Mauritaniei, a adăugat 
el, va fi supus spre aprobare unui 
referenduin popular.

Comitetul Militar de Salvare Na
țională se află la putere in Maurita
nia din iulie 1978.

PIAȚA COMUNĂ

Previziuni pesimiste pentru 
anul economic 1981

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Referindu-se la lucrările reuniunii 
miniștrilor economiei și finanțelor din 
C.E.E.. care are loc la Bruxelles, a- 
genția France Presse notează că parti- 
cipanții s-au arătat „pesimiști” in le
gătură cu perspectivele economice pe 
anul 1981 ale țărilor membre. Astfel, 
potrivit datelor Comisiei Pieței co
mune. pe ansamblul țărilor membre 
rata de creștere economică nu va fi, 
in termeni reali, decit de 0,6 la sută, 
ceea ce inseamnă o reducere față de 
previziunile formulate anterior.

Pe de altă parte, se arată că nive
lul șomajului va reprezenta anul vii
tor 6.8 la sută din forța de muncă, 
față de 6,7 la ora actuală, iar rata 
inflației va fi de 9,7 la sută.
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