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Spiritul revoluționar- 
al forței partidului

Multiple și adinei sînt semnificații
le mesajului politic emanat din lu
crările înaltelor foruri de partid și de 
stat desfășurate in ultima decadă a 
lunii noiembrie. Deosebit de preg
nant se detașează astfel înalta răs
pundere a partidului pentru asigura
rea progresului accelerat al patriei. 
Încrederea adincă în forțele crea
toare ale poporului român, cerința 
imprimării unui spirit hotărit de 
muncă și luptă revoluționară in toate 
domeniile operei de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Magistrala expunere a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la plenara C.C. 
al P.C.R, constituie o nouă și 
elocventă mărturie a superioarei 
înțelegeri a adevărului că izvorul 
pururi nesecat al vitalității, al per
petuei tinereți a partidului nostru 
este spiritul revoluționar.

Se dovedește astfel încă o dată că 
partidul nostru comunist, asumip- 
du-și conducerea operei de edificare 
a unei noi orînduiri în România, nu 
are țel mai înalt decît bunăstarea 
poporului, înălțarea țării în demnita
te și bogăție. Un adevăr pus în lu
mină de întreaga istorie de șase de
cenii a partidului nostru comunist. O 
istorie de luptă și de dăruire pen
tru ca, pe pămîntul românesc, să fie 
înlăturată exploatarea și asuprirea, 
să se făurească o societate a drep
tății și libertății sociale, a bunăstării 
și demnității omului, a independen
ței și suveranității naționale. în a- 
ceastă luptă, ceea ce a dat partidului 
puterea de a fi mai tare decit apara
tul de opresiune, de a sta dîrz in 
fața prigonirilor, a fost spiritul revo
luționar, credința in justețea teluri
lor sale. Comuniștii au fost în anii 
ilegalității exemple strălucite de ati
tudine inaintată. fiindu-le străine 
văicăreala, renunțarea la luptă în fața 
greutăților, părăsirea cîmpului de bă
tălie pentru locuri mai liniștite, mai 
călduțe, mai puțin expuse riscurilor.

Si, de aceea, cînd în augustul de foc 
al anului 1944 revoluția a făcut întîiul 
pas biruitor, partidul comunist s-a 
înfățișat în fata națiunii aureolat de 
consecvența militantismului său re
voluționar, de eroismul faptelor sale 
închinate bunăstării și fericirii mase
lor largi populare. Și încă o dată, 
atunci, in anii începutului de ev nou 
in România, cind greutățile erau 

Hărnicia
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imense — partidul comuniștilor nu a 
dezarmat, ci a organizat și mobilizat 
masele populare la munca aspră pen
tru refacerea economiei, pucerirea 
puterii politice și declanșarea marilor 
prefaceri revoluționare aflate sub 
semnul socialismului. Așa s-au scris 
în cronica nouă a țării marile izbinzi 
care au propulsat bara pe noi trepte 
de dezvoltare, făcînd să se desprin
dă cu pași repezi de trecutul de îna
poiere economică ; asă s-au schimbat, 
înnoindu-se din temelii, numai in 
citeva decenii infățișarea patriei, 
chipul orașelor și satelor ei, viața 
oamenilor.

Astăzi, țara traversează momente 
hotăritoare ale devenirii sale istorice, 
fiind angajată sub conducerea parti
dului său comunist, cu toate forțele 
într-o altă grandioasă bătălie : tre
cerea pină la finele actualului cin
cinal in rîndul țărilor cu dezvoltare 
economică medie. O bătălie care se 
desfășoară in condiții internaționale 
grele și complexe pe care, în chip me
morabil, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a asemuit cu o furtună de mari 
proporții și de o intensitate deosebi
tă. O bătălie care, tocmai fiindcă se 
desfășoară in împrejurări neprielni
ce. cere navigatori buni. îndrăzneți, 
curajoși ; cere cu alte cuvinte ca fie
care dintre noi să fie pătruns de spi
rit de luptă și muncă revoluționară, 
de hotărirea de a nu precupeți nici 
un efort pentru a realiza obiectivele 
mărețe pe care ni le-am propus.

Spirit revoluționar înseamnă as
tăzi, înainte de toate, răspundere spo
rită pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de la locul de muncă al 
fiecăruia, întărirea ordinii si disci
plinei în'muncă, grijă neslăbită pen
tru rodnicia cu care se gospodărește 
partea din avuția încredințată de so
cietate fiecărui colectiv. Căci nicicind 
n-a avut mai multă însemnătate de
cit astăzi cerința înfăptuirii la toți 
indicatorii a sarcinilor de plan, întru- 
cît intr-o economie armonioasă, uni
tară ca a noastră, orice rămînere în 
urmă, orice procent de neîndeplinire 
a planului se răsfrîng negativ asupra 
âctivității din alte sectoare, creează 

ificultăți economiei naționale, iar 
aceasta se repercutează in ultimă in
stanță. asupra calității vieții fie
căruia dintre noi. De aceea, așa 
cam s-a subliniat și la recenta 
plenară, spiritul revoluționar este 
incompatibil cu atitudinea de tole-

izvorul viu 
nostru

ranță fată de neajunsuri, fată de cei 
ce in loc să producă bunuri mate
riale produc justificări; a închide 
astăzi ochii la deficiente, a nu spune 
cu curaj pe nume lipsurilor, a nu le 
dezvălui la timp. înseamnă a le lăsa 
să se acumuleze, să se amplifice, să 
prejudicieze rezultatele muncii harni
ce a celor rnulți. Iată de ce a critica 
deschis stările de lucruri negative, a 
dezvălui franc, la timp tot ceea ce 
frinează bunul mers al activității, a 
avea în toate împrejurările o atitu
dine pătrunsă de răspundere și curai, 
a nu abdica nici o clipă de la .crezul 
comunist al adevărului, a supune 
răspicat și argumentat atenției colec
tivului ceea ce împiedică desfășurarea 
firească a muncii sînt datorii de pri
mă însemnătate ale fiecărui om al 
muncii, însuflețit de simtâmîntul 
răspunderii față de patrie și popor, ale 
fiecărui om care dorește ca el și noi 
toți să trăim mai bine. Căci a ana
liza în chip critic și autocritic nea
junsurile, a le spune pe nume nu 
este și nu poate fi socotit nici un 
moment un semn de slăbiciune, ci. 
dimpotrivă, o mărturie a forței unei 
colectivități de a se privi pe sine 
realist, de a se autodepăși. a capaci
tății sale de a găsi în sine resurse
le pentru perfecționare, pentru bi- 
ruirea oricăror neajunsuri. Iar ne
ajunsurile odată cunoscute, cauzele 
lor descifrate, important este ca fie
care la locul său de muncă să pună 
umărul, să acționeze cu perseverentă 
și neslâbită energie pentru înlătura
rea lor. Prin toate acestea, spiritul 
revoluționar se dovedește a fi o a- 
devărată forță materială.

A fi revoluționar azi presupune, 
deopotrivă, să fii un căutător neobo
sit al noului, să cercetezi necontenit 
și să descoperi resursele progresului, 
ceea ce poate propulsa inainte eco
nomia. Iar aceasta înseamnă o bătă
lie permanentă cu starea de blazare, 
cu atmosfera călduță, rutinieră, cu 
inerția in gîndire. ca și în faptă, cu 
cei ce preferă căile bătătorite. Avem, 
astăzi nevoie mai mult decit oricind. 
în marea bătălie pe care o purtăm, 
de punerea în valoare a tuturor e- 
nergiilor creatoare ale națiunii, a 
resurselor de gindire vie. cuteză
toare ale. fiecăruia dintre noi. pentru 
că aici se află una dintre cele mai 
puternice surse de accelerare a dez
voltării noastre.

Nimic nu este poate mai străin spi
ritului revoluționar decit lamentarea 
in fața dificultăților, decît fugă lașă 
dinaintea lor; se știe bine, niciodată 
și nicăieri, prin resemnare, prin aș- 

- teptarea ca altul să soluționeze pro
blemele. nu s-au putut depăși ob
stacole, birui greutăți, înlătura ne
ajunsuri. Singura modalitate de a 
merge înainte este munca harnică, 
tenace, pasionată, investiția de gin
dire și inițiativă, spiritul de auto- 
depășire, dorința de a tinti mereu 
mai sus. Greutățile cu care ne con
fruntăm nu se pot compara cu cli
pele de restriște ce-au împresurat de 
atîtea ori pe înaintași. Șl cu toate 
acestea el nu s-au dat bătuti. au 
luptat, au muncit și au biruit, lă- 
sindu-ne nouă o țară liberă și 
mindră. un patrimoniu material , și 
spiritual de aleasă frumusețe și bo
găție. o economie puternică, cu o 
industrie de înalt nivel tehnic și o 
agricultură într-un dinamic proces de 
dezvoltare și modernizare. Cu atît 
mai mult. azi. cind avem pretutindeni 
în jurul nostru dovezile palpabile 
ale tăriei noastre, ale forței noastre
(Continuare in pag. a Il-a)

AU REALIZAT
SARCINILE ANUALE

LA EXPORT

9 întreprinderi din județul 
Sibiu

Colectivele de oameni ai mun
cii — români, germani, maghiari 
— din nouă intreprinderi 
din județul Sibiu. între care 
„13 Decembrie" și „Metalurgi
ca" din Sibiu. „Textila" Cisnă- 
die. întreprinderea de tricota
je Agnita și „Cafbosin" Copșa 
Micii, și-au indeplinit planul 
anual la export. Pînă la sfîr
șitul anului. Întreprinderile res
pective" Vor livra la export o 
producție peste plan în valoa
re de 138 milioane lei. O men
țiune specială șe cuvine harni
cului colectiv de oameni ai mun
cii de la Întreprinderea de piele 
și marochinărie „13 Decembrie" 
din Sibiu, care va realiza pînă 
la finele anului o producție su
plimentară la export de 70 mi
lioane lei. (Nicolae Brujan).

8 unități industriale 
din județul Brațov

Asigurind realizarea ritmică, 
în condiții calitative superioa
re. a producției destinate ex
portului. alte două unități in
dustriale din județul Brașov au 
îndeplinit sarcinile anuale la 
acest indicator. Este vorba de 
întreprinderea de hîrtie cretată 
și carton ondulat din Ghim- 
bav si de întreprinderea me
canică de material rulant Bra
șov. Cu acestea, numărul uni
tăților industriale care au ra
portat pină acum realizarea pla
nului la export pe 1981 se ridi
că la 8. (Nicolae Mocanu).

6 unități economice 
din județul Arad

Un număr de 6 unități in
dustriale si economice din ju
dețul Arad au raportat înde
plinirea înainte de termen a 
sarcinilor anuale la export. In
tre acestea se află întreprin
derea de ceasuri „Victoria". în
treprinderea „Arădeanca", În
treprinderea de bunuri metali
ce. Succesele obținute de oa
menii muncii din cele 6 unități 
se’ datorează creșterii producti
vității muncii, preocupării sus
ținute pentru îmbunătățirea ca
lității și diversificarea produse
lor. (Tristan Mihuța).

Strălucită ilustrare a unității dialectice dintre teoria științifică 
și practica revoluționară, inepuizabilă sursă de învățăminte 

pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii
întotdeauna, tipărirea lucrărilor 

elaborate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit evenimente 
editoriale aparte și autentice acte 
de cultură. Un asemenea eveni
ment îl constituie și apariția, in Edi
tura politică, a celui de-al 21-lea 
volum din seria „România pe 
drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate", 
care înmănunchează rapoarte, 
cuvîntări. interviuri și articole 
ale secretarului general al parti
dului din perioada octombrie 
1980 — mai 1981.

Asemenea volumelor anteri
oare, și acest volum se remar
că prin cîmpul deosebit de vast 
investigat, prin măiestria cu 
care metoda dialecticii mate
rialiste este folosită pentru cer
cetarea problemelor cardinale 
ale universului social contem
poran, prin originalitatea și 
marea capacitate de a merge 
cu mult dincolo de aparență și 
de formele de manifestare la 
suprafața societății pentru a 
dezvălui esența proceselor și 
fenomenelor economico-soriale. 
politico-ideologice. cultural- 
educative, așadar prin profun
zimea cercetării științifice, pre
cum și prin marea aplicabilitate 
practică a ideilor teoriei elabo
rate.

Inspirîndu-se constant din 
cartea permanent deschisă a 
vieții reale, naționale și inter
naționale. urmărind cu atenție 
dinamica proceselor economico- 
sociale contemporane in interac
țiunea lor, distingînd riguros 
esențialul de neesențial, nece
sarul de întîmplător, descifrind 
tendințele legice ale mersului 
istoriei contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aduce, prin 
acest volum, o remarcabilă con
tribuție la sintetizarea experien
ței partidului și țării noastre în fău
rirea noii orînduiri sociale, la 
dezvoltarea concepției partidului și 
la fundamentarea științifică tot mai 
profundă și cuprinzătoare a politicii, 
a strategiei și tacticii edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, precum și a concepției și 
demersurilor istorice de făurire a 
unei lumi mai drepte, mai demne și 
mai bune pe planeta noastră.

Un loc aparte îl ocupă în volum 
studierea perfecționării continue a 

Asemenea tuturor localităților țării,orașul Cîmpina a cunoscut în anii 
socialismului prefaceri edilitare care l-au înscris pe coordonatele moder
nului și frumosului. In fotografie, un „argument" al acestor transformări : 

construcțiile din noul centru al orașului
Foto : S. Cristian

conducerii științifice a întregii vieți 
economico-sociale in țara noastră, a 
problematicii pe care o ridică creș
terea rolului conducător al partidu
lui, dezvoltarea democrației socialis
te, asigurarea participării efective a

clasei muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității, a celorlalte categorii 
de oameni ai muncii, a întregului 
popor la conducerea societății, reali
zarea în fapt și perfecționarea auto- 
conducerii muncitorești. Pornind de 
la adevărul că „problema participă
rii clasei muncitoare, a întregului 
popor la conducerea societății este 
una din problemele fundamentale ale 
edificării societății socialiste, ale fău
ririi socialismului și comunismului", 
de la transformările care s-au pro
dus în societatea noastră, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu demonstrează ne
cesitatea analizei ■ mai temeinice a 
concepției despre partid și rolul său 
in societate, a înțelegerii intr-un 
mod nou a rolului său conducător. 
„Este evident — se subliniază în 

volum — că nu mai putem ju
deca rolul partidului în concep
ția de acum 60 de ani cind a fost 
creat, nici in concepția de acum 
50 de ani, de acum 40, 30 sau 20 
de ani, nici chiar de acum 
10 ani. Partidul, ca orice orga
nism viu, ca orice organism po
litic, a suferit și suferă transfor
mări ; el trebuie să se transfor
me în raport cu schimbările caro 
au Ioc în societate". Și conti- 
nuind această, demonstrație, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că, in mod firesc, altfel 
trebuie privite rolul, forța și 
răspunderile nartidului, azi. cînd 
numără 3 000 000 de membri. în
țelegerea intr-un mod nou a ro
lului conducător al partidului 
nostru vizează atît conținutul, 
cit și modul de realizare. Misiu
nea istorică a partidului constă 
in asigurarea realizării rolului 
conducător al clasei muncitoare 
în societate. De aceea, partidul 
conduce nu in numele clasei 
muncitoare, ci Împreună cu cla
sa muncitoare, cu întregul po
por. EI conduce din interiorul 
societății și nu din afara ei, 
ceea ce înseamnă că partidul, 
organele și organizațiile sale, 
comuniștii trebuie să se implice 
din interior în soluționarea ști
ințifică. operativă și construc
tivă a problemelor cu care se 
confruntă colectivele de oameni 
ai muncii. în același timp, afir
marea rolului conducător al 
partidului nu înseamnă si nici 
nu trebuie să însemne subordo

narea sau tutelarea organizațiilor 
sindicale și nici a celorlalte or
ganizații de masă și obștești, ci, 
dimpotrivă, trebuie să determine 
o creștere a rolului lor în toate sec
toarele și domeniile de activitate. 
Procedinâ astfel, partidul își exercită 
conducerea politică acționînd împre
ună cu poporul, cu națiunea noastră

Prof. unlv. dr. 
______ Aurel NEGUCIOIU 
(Continuare în pag. a IV-a)

BUZĂU : Noi aparta
mente în folosință

Harnicii constructori de la în
treprinderea județeană de con- 
strucții-montai Buzău raportea
ză că în perioada care a trecut 
din acest an au dat în folosință 
oamenilor muncii 2 767 aparta
mente, depășindu-și astfel pla
nul pe 1981. In prezent, ei de
pun eforturi susținute ca. pină 
la finele anului, să predea „la 
cheie" încă 250 de apartamente. 
(Stelian Chiper).

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE: Fop- 
tul divers; Din instanță in 
fața opiniei publice; Știința 
în confruntare creatoare 
cu cerințele economiei ; 
Adnotări ; De pretutindeni

AU ÎNDEPLINIT
32 de întreprinderi și unități 
economice din județul Timiș

Oamenii muncii — români, ger
mani. maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — dintr-un număr de 
32 întreprinderi și unități econo
mice din județul Timiș raportează 
îndeplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe 1981 la pro
ducția marfâ industrială. Printre 
acestea se numără întreprinderea 
de aparate electrice de măsurat. 
Uzina electrică. întreprinderea de 
construcții căi ferate din Timișoa
ra. Pină la finele lunii decembrie, 
aceste unități fruntașe vor realiza 
și livra suplimentar economiei na
ționale produse în valoare de peste 
240 milioane lei. (Cezar Ioana).

11 unități economice 
din municipiul Galați

Colectivele de oameni ai muncii 
din 11 unități economice din mu
nicipiul Galați au raportat îndepli
nirea in avans a sarcinilor de plan 
prevăzute la indicatorul producție 
marfă. Printre acestea se înscriu 
colectivele de la întreprinderea de 
navigație fluvială NAVROM. Re
gionala de căi ferate. întreprinde
rea de unelte și plase pescărești. 
Avansul de timp ciștigat va per
mite celor 11 unități economice gă-

PLANUL ANUAL
lățene să obțină pînă la sfîrșitul 
anului o producție marfă supli
mentară în valoare de peste 194 
milioane lei. (Tudorel Oancea).

5/unități economice 
din județul Ialomița

Un număr de 5 unități economi
ce din județul Ialomița raportează 
îndeplinirea planului pe acest an. 
Intre acestea se află întreprinde
rea de ulei din Slobozia, care va 
realiza, pină la 31 decembrie, o 
producție suplimentară in valoare 
de 50 milioane lei. La rînduj său, 
întreprinderea de ulei Urziceni va 
realiza suplimentar o producție 
marfă în valoare de 20 milioane 
lei. (Mihai Vișoiu).

4 unități economice 
din județul Tulcea

Pină la această dată, patru uni
tăți economice din județul Tulcea 
au raportat îndeplinirea planului 
anual la producția marfă industria
lă. Pînă la finele anului, unitățile 
respective vor livra suplimentar 
economiei naționale o producție în 
valoare de peste 60 milioane lei, 
concretizată în placaje din marmu
ră, cherestea, preparate din came 
și alte produse. (Neculai Amihu- 
lesei).

MEHEDINȚI : însemnate economii la cheltuielile
materiale

..Produse tot mai 
competitive, realizate 
cu consumuri cit mai 
reduse de materii pri
me și materiale". Sub 
acest mobilizator în
demn acționează oa
menii muncii din in
dustria mehedinteană.

promovind pe scară 
tot mai largă noi și 
eficiente tehnologii de 
fabricație. In perioada 
care a trecut din aoest 
an. cheltuielile mate
riale au fost reduse, la 
nivelul județului. cu 
peste 49 milioane lei.

De asemenea. în do
meniul transportului, 
nivelul cheltuielilor a 
fost diminuat cu 1.2 
milioane lei fată de 
plan, iar în cel al cir
culației mărfurilor cu 
1.6 milioane lei. (Vir- 
giliu Tătaru).

PACfA, PRIETENIA Șl COLABORAREA NA ȚIUNILOR - ASPIRA ȚII 
PERMANENTE ALE POPORULUI ROMÂN

Afiș de T. ISPAS

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
- o adevărată „Odă a vieții pașnice"

Pe un cimp verde, situat in ve
cinătatea unUi orășel de provincie, 
un copil aflat la virsta jocurilor și a 
abecedarului, cuprins de o imensă 
spaimă, căuta adăpost de explo
ziile bombelor, înspăimântat si de 
căderea parașutelor luminoase. Par- 
ticipind la marea adunare populară 
din 5 decembrie, consacrată dezar
mării și păcii, îmi aminteam cu 
tristete că acel copil eram eu. M-a 
emoționat nespus chemarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a ne uni 
eforturile cu acelea ale tuturor po
poarelor pentru a opri, pină nu este 
prea tirziu, politica de înarmare, a 
asigura dezarmarea și pacea pe Pă- 
mint. In numele existenței oameni
lor, a copiilor, a generațiilor de azi 
și a celor viitoare. Cuvintele sale 
imi întăreau gindurile și convin

gerea că nimic din ceea ce putem 
face astăzi pentru pace, pentru pre- 
intimpinarea unui dezastru nuclear 
nu trebuie precupețit.

îmi place începutul fiecărei zile, 
imi place să-mi sărut copilul dimi
neața, imi place să mă gindesc la tot 
ce am așternut pe planșetă și a 
prins viață.

Pe copilul meu l-am învățat că 
lucrul cel mai frumos al meu, al 
nostru este generozitatea cu care zi
dim. Imi place să văd că un om se 
mută intr-o casă nouă, imi place 
să văd casa pe care tocmai am re
novat-o, senzația de împlinire de 
la sfirșitul fiecărei luni. Si m-am 
intrebat, o clipă, cum ar fi viața 
mea fără sărutul copilului meu, fără 
copacii din Grădina Icoanei prin 
care trec in fiecare zi, fără mun
ca mea. fără micile fericiri ale fie-

Un text inedit de Tndor ARCrHE^I

Supremul bun: 
PACEA

Forța distructivă a atomului poate fi infrintă
de voința

Pentru omul de știință contempo
ran apărarea păcii este o datorie 
de conștiință. Șl aceasta nu numai 
pentru că pacea constituie climatul 
firesc in care știința se poate dez
volta, poate atinge culmi din ce 
in ce mai înalte, dar și pentru că 
roadele cercetării științifice pot fi 
culese, relevindu-și binefăcătoarele 
lor valențe pentru om, numai intr-o 
lume a păcii.

oamenilor
Sînt mindru că, prin glasul auto

rizat și de cel mai inalt prestigiu al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Prof. dr. docent
Ioan lovit POPESCU
membru corespondent al Academiei, 
rectorul Universității București

(Continuare in pag. a V-a)

cărei zile, care compun in mine so
lidul edificiu al bucuriei de-a trăi.

Nimeni nu are dreptul să trans
forme căminele noastre în tranșee, 
nici pămintul pe care trăim intr-un 
deșert de cenușă înghețat. In acest 
început de decembrie am simțit cu 
toții cit de omenesc sună chemarea 
celui mai iubit om al tării de a topi 
tot metalul puștilor, al tancurilor si 
rachetelor pentru a face din el 
unelte, pluguri, bunuri pentru ne
voile oamenilor. In lupta pentru

Arhitect
Euqenia POPESCU
Atelierul de proiectare Colentina, 
București

(Continuare in pag. a V-a)

Durind de o bună 
bucată de vreme, am 
trăit mai multe răz
boaie, purtate, fie in 
patrie, fie aiurea, trep
tat mai crincene si mai 
istovitoare, fără să fi 
văzut pe biruitori mai 
bucuroși decit învinșii.

De vreo 35 de ani 
încoace, războaiele au 
căpătat năravul să fie 
universale.. tirînd în 
vîrtejul lor. pe lingă 
oștirile luptătoare, po
poarele odinioară feri
te. In torentele de foc 
aruncate din văzduh 
s-au prăbușit orașe în
tregi, au dispărut ținu
turi întregi, au pierit 
populații întregi. Pen
tru ce 7

Nu vreau să cred in 
putința izbucnirii unui 
nou război, tocmai a- 
tunci cind omenirea de 
pretutindeni, ostenită 
de a muri fără scop, 
aspiră solidară către 
supremul bun. mai 
presus de toate, chiar 
de viață : pacea.

Singerat de atitea 
ori pe rină, intr-un in

terval de timp derizo
riu, omul și-a ciștigat 
cel puțin dreptul să se 
bucure de pacea țăr i 
lui, de pacea căminu
lui, ie tihna conștiin
ței, de liniștea copiilor 
lui. treziți mereu de 
trimbița mortii : drep
tul să înceapă, in sfir- 
șit, neturburat in ini
ma si munca lui. o altă 
viață.

Intrucit sînt scriitor, 
și un scriitor a căruia 
strădanie îndelungată 
a fost să aline, dacă a 
izbutit vreodată, dure
rile omului cu cintece 
legănate și cu șoaptele 
in suspin ale proprii

lor lui suferințe si 
desamăgiri. am si alte 
motive, ca să zic așa, 
să resping ideea bolna
vă, că monstruoasa ca
lamitate s-ar putea re
peta, și mă aștept, nu 
pentru mine, ins a- 
proape isprăvit, dar 
pentru odraslele mele 
și ale poporului meu, 
și ale tuturor popoare
lor din lume, ca ulti
ma catastrofă, incă re
centă, să fie ultima pe 
totdeauna.

„Inter arma silent 
musae“: Dacă vorbește 
pușca, tace cuvintul.
12 august 1950.

N.R. — La puțini ani de la încheierea celui de-al 
doilea război mondial, cînd Capitala, ca întreaga 
țară, începea să-și înlăture de pe față rănile 
adinei lăsate de cumplita conflagrație, marele 
poet Tudor Arghezi a scris textul de față, rămas 
pină acum inedit. îl dăm publicității convinși 
că el se constituie in încă un argument al per
manentei atitudini antirăzboinice a marilor con
științe ale spiritului românesc și. totodată, pen
tru puternicele sale reverberații actuale, în 
aceste momente cind glasul de pace al Româ
niei s-a înălțat cu atîta forță prin strălucita 
inițiativă a președintelui tării noastre.
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'FAPTUL! 
DIVERS

| Arheologică
Cu prilejul unor săpături efec-

Ituate pentru construirea unui • 
nou si modern cartier de locuin- I 
țe in partea de nord-vest a mu- • 
nicipiului Albă lulia, arheologul

I Cloșcă Băluță, de la Muzeul I 
I Unirii din localitate, a descope- I 

rit un sarcofag roman cu acope-

MOMENT IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI

■ ■ rișul ogival, zidit in întregime

din cărămidă. Sarcofagul — sur- .

I prins pe peliculă de insuși au- I 
torul descoperirii — imită o casă I 
atit ptin forma, cit și prin mo-

Idul său de acoperire și constituie | 
o descoperire unică pină acum | 
in țara noastră. Moneda de ar-

Igint descoperită in sarcofag per- , 
mite datarea acestuia la sfirși- I 
tul secolului al Il-lea al erei I 
noastre.

I Fantezie

I
I
I
I
I
I
I

și iscusință
Așa ii spun toți consătenii săi 

din Bosanci-Suceava : „Omul cu 
miini de aur". Cu mîinile lui, 
cu migală și iscusință, țăranul 
cooperator Dumitru Drăgoi face 
Ca lemnul să-și dezvăluie fru
museți de nebănuit. Fiecare ușă 
de stejar sculptată cu fantezie, 
fiecare ramă de oglindă sau su
port pentru flori, dincolo de 
utilitatea lor, se constituie in

I
I
I
I
I
I

veritabile opere de artă. Foto
reporterul Dumitru Vințilă, care 
ne-a trimis această imagine, ne 
spunea : „Imaginați-vă cam tot 
ce se poate face din lemn și 
atunci să ștfți, că. in..paș:i'lțj:i, ex
poziție de artă, găsești tot ce 
nici cu gindul nu gindești".

10 cu -felicitări
Cadrele didactice din comuna 

Ualmeu (Satu Mare) se bucură 
de stima și prețuirea oamenilor 
nu numai ca educatori, ci și ca 
pricepuți grădinari. Fotoreporte
rul Martin Sarea l-a surprins in 
imagine pe profesorul de mate
matică Viorel Ciobotaru cu una 
din performerele grădinii sale :

i
I
i

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

I
I

o sfeclă furajeri In greutate de I 
23 de kilograme. Sfeclă pe care I 
o cultivă, alături de morcovi, ’ 
pentru iepurii pe care-i crește . 
și-i îngrijește împreună cu soția I 
sa, Maria Ciobotaru, profesoară • 
de biologie și agricultură.

Și incă ceva : in afară de pro- | 
pria aprovizionare indestulătoa- | 
re. o parte din legume și priso
sul din „sectorul zootehnic" le ■ 
livrează statului, pe bază de con- I 
tract. Dar cea mai mare bucurie • 
a lor e că elevii le urmează 
exemplul. Și au ce învăța !

„Trunchiul i

breslelor"
ln colțul unei străzi din mu- I 

nicipiul Timișoara se păstrează • 
și astăzi așa-numitul „trunchi 
al breslelor". Este un trunchi de I 
copac îmbrăcat intr-o platoșă de | 
metal in care sint bătute tot felul 
de cuie. Trecătorii care privesc a- ' i

cest simbol al breslei meseriași- 
tor timișoreni de odinioară aduc 
cuvinte de laudă pentru grija 
edililor. Dar nu toți trecătorii 
— și cu atit mai puțin oaspeții Ti
mișoarei —- știu despre ce e, vor
ba. De aici, necesitatea unei in
scripții lămuritoare. Unde s-au 
bătut o mie de cule, mai merge 
unul...

I 
l_

Rubrica realizată de
Petre POPA

Constituirea
în Capitală și in județele Arad, Ar

geș. Botoșani, Caraș-Severin. Cluj, 
Constanța, Covasna, Dîmbovița, Dolj, 
Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Iași, 
Maramureș, Mehedinți, Mureș, Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava și Vaslui 
au avut loc sîmbătă conferințe ale 
reprezentanților oamenilor muncii, in 
cadrul cărora au fost constituite con
siliile județene ale oamenilor muncii 
și al municipiului București. Expre
sie a dezvoltării continue a democra
ției socialiste, a autoconducerii mun
citorești, aceste organisme, create din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, reunesc 
reprezentanți ai unităților industriale, 
de construcții, transport, finanțe și 
comerț din județele respective și din 
municipiul București și sînt chemate 
să asigure mai buna organizare și 
coordonarea unitară a activității con
siliilor oamenilor muncii din fiecare 
întreprindere și instituție, îmbunătă
țirea stilului și metodelor de muncă, 
să stimuleze participarea activă și 
efectivă a oamenilor muncii la elabo
rarea și adoptarea deciziilor^ la trans
punerea acestora în practică, la con
ducerea de către clasa noastră mun
citoare a întregii vieți economice și 
sociale a țării. Constituirea consi
liilor județene și al municipiului 
București ale oamenilor muncii re
prezintă o nouă și importantă contri
buție politică și organizatorică a se
cretarului general al partidului la 
perfecționarea organismelor de con
ducere și îndrumare a muncii în sec
toarele de interes vital ale construc
ției socialiste în țara noastră și ilus
trează, o dată în plus, caracterul no
vator, original al formelor pe care le 
întruchipează, în diferite etape, de
mocrația muncitorească în țara 
noastră.

La conferințe au participat delegați 
ai consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderile și instituțiile județelor 
reconfirmați in cadrul recentelor 
adunări generale pentru conferințele 
județene, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, cadre de 
conducere din institute de cercetări 
și proiectări, muncitori, maiștri, in
gineri și tehnicieni, oameni de știin
ță. artă și cultură.

Eveniment cu importante Implica
ții în viața economică și socială a 
fiecărui județ, conferințele au prile
juit sublinierea însemnătății orientă
rilor date de secretarul general al 
partidului la cel de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii

consiliilor județene ale oamenilor muncii
de a se acționa cu toată fermitatea 
pentru intensificarea activității în 
toate domeniile construcției socialis
te, pentru mobilizarea întregului nos
tru popor la înfăptuirea obiectivelor 
'stabilite la Congresul al XII-lea al 
partidului privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei noastre.

în cadrul conferințelor au fost pre
zentate rapoarte care au înfățișat 
realizările obținute în acest an, mă
surile ce se impun pentru buna pre
gătire a îndeplinirii planului pe anul 
1982 și înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor înscrise în actualul plan 
cincinal, creșterea rolului consiliilor 
oamenilor muncii in conducerea și 
coordonarea activității în întreprin
deri și instituții, dezvoltarea demo
crației muncitorești, socialiste în pa
tria noastră.

Analizind în spirit critic și autocri
tic rezultatele înregistrate în acest 
prim an al celui de-al șaptelea cin
cinal. documentele prezentate au in
sistat asupra cerinței de a se lua mă
surile cele mai eficiente în vederea 
recuperării restanțelor din anul in 
curs, a pregătirii temeinice a planului 
pe 1982, astfel incit să se asigure re
alizarea exemplară a prevederilor 
sale din primele zile ale viito
rului an, a înfăptuirii obiective
lor întregului cincinal. In acest 
cadru a fost subliniată importan
ta realizării și depășirii producției 
fizice Ia toate sortimentele, a pro
ducției nete, a beneficiilor planifi
cate. a investițiilor, a sarcinilor la 
export, a celorlalți indicatori de 
plan. Larga problematică aflată la 
ordinea de zi a conferințelor a fost 
dezbătută într-un înalt spirit de exi
gentă și răspundere comunistă, 
într-un pronunțat caracter de lucru.

Participanții la discuții au eviden
țiat contribuția organelor de condu
cere colectivă la realizarea sarcinilor 
economico-financiare ale întreprinde
rilor. la înfăptuirea politicii partidu
lui de ridicare continuă a bunăstării 
oamenilor muncii, politică ilustrată 
de rezultatele înregistrate în dome
niul creșterii veniturilor tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii și a 
puterii de cumpărare. îmbunătățirii 
condițiilor lor de muncă și viată, 
în acest, cadru a fost subliniată ex
periența pozitivă acumulată pînă 
acum în conducerea și coordonarea 
activității productive și s-au făcut 
propuneri concrete pentru extinderea 
și generalizarea acesteia. Vorbitorii 
au analizat critic și autocritic lipsu
rile și neajunsurile, precum și greu

tățile pe care le mai întîmpină uni
tățile industriale, de construcții, 
transporturi,- din comerț și sistemul 
financiar, cele de cercetare științifică 
și tehnologică, adoptînd o atitudine 
combativă fată de stilul și metodele 
de muncă nu totdeauna corespunză
toare ale unor consilii ale oamenilor 
muncii, ale unor cadre cu răspun
dere directă' în organizarea si des
fășurarea procesului de producție. 
Un accent deosebit a fost pus pe 
necesitatea valorificării depline a 
rezervelor de care dispun încă uni
tățile noastre economice. în atentia 
participanților la dezbateri au stat, 
de asemenea, probleme cum sint : 
mai buna utilizare a capacităților și 
suprafețelor de producție, ridicarea 
nivelului calitativ al activității pro
ductive, îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație prin folosirea cu mai 
multă perseverentă a creației știin
țifice și tehnice românești, realizarea 
unor produse tot mai competitive pe 
piața internațională.

In cadrul conferințelor s-a arătat 
că noile organisme de conducere și 
coordonare a activității economice 
și sociale — consiliile județene ale 
oamenilor muncii — trebuie să acor
de o importantă deosebită valorifi
cării cit mai depline a rezervelor lo
cale de forțe umane și materiale, să 
ia măsuri pentru generalizarea ex
perienței înaintate, pentru perfecțio
narea stilului de muncă al consilii
lor oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții, pentru inițierea 
unor acțiuni concrete vizînd ridica
rea pe o treaptă calitativ superioară 
a activității economico-sociale a ju
dețelor și Înfăptuirea exemplară, pe 
această bază, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului.

Subliniind caracterul științific al 
politicii interne și externe a parti
dului și statului . nostru, vorbitorii 
au dat o înaltă apreciere strălucitei 
inițiative de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și au exprimat 
sprijinul deplin față de acțiunile în
treprinse de secretarul general al 
partidului, care sînt pătrunse de o 
adincă responsabilitate pentru vii
torul României socialiste, pentru 
destinele tuturor popoarelor lumii, 
vital interesate în înfăptuirea dezar
mării nucleare, in apărarea cauzei 
păcii și progresului umanității.

Conferințele reprezentanților oame
nilor muncii dm județe au adoptat 
hotărîri care constituie programe de 
activitate cuprinzătoare, realiste, vi

zînd pregătirea temeinică a produc
ției pe anul 1982 și îndeplinirea la 
timp a prevederilor înscrise in în
tregul cincinal, ridicarea întregii ac
tivități economice și sociale la un 
nivel calitativ superior.

In încheierea conferințelor au 
fost alese noile consilii județene ale 
oamenilor muncii, din care fac parte 
cadre de conducere din întreprin
deri și instituții, din cercetare și 
proiectare, activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, muncitori, ingi
neri și tehnicieni din întreprinderi și 
instituții.

Ca președinți ai acestor organisme 
au fost aleși primii secretari ai co
mitetelor județene de partid.

Conferințele au adoptat, într-o at
mosferă de puternică angajare poli
tică și patriotică, , telegrame adre
sate COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care dau 
glas hotăririi ferme a tuturor oame
nilor muncii din județele respective 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de a acționa cu 
perseverentă revoluționară pentru 
ridicarea continuă a eficienței și ca
lității întregii activități. în telegra
me se subliniază că. pornind de la 
sarcinile și exigențele formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al II-lea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, la Plenara co
mună a Comitetului Central al Parti
dului * Comunist Român și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din 25—26 noiem
brie și de la hotărîrile adoptate la 
recenta sesiune ajdarii Adunări Na
ționale. oamenii muncii vor depune 
eforturi sporite pentru folosirea tot 
mai eficientă a materiilor prime și 
materialelor, a resurselor de com
bustibil și energie, pentru identifi- 
carea și punerea în valoare a .noi 
rezerve care să asigure lărgirea bazei 
proprii de materii prime, sporirea 
gradului de satisfacere a nevoilor e- 
conomice din resurse interne. De 
asemenea, se dă glas angajamentului 
lor ferm de a realiza exemplar sar
cinile înscrise în planul pe anul 
1982 și obiectivele stabilite în planul 
actualului cincinal, de a-și spori 
contribuția Ia creșterea avuției na
ționale — baza sigură a ridicării bu
năstării materiale si spirituale a în
tregului nostru popor, a înălțării 
României socialiste pe noi trepte de 
progres • și civilizație.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)
de creație — această tară nouă și 
puternică pe care o înălțăm spre 
eterna glorie a generațiilor de azi. 
Da, putem avea deplină încredere în 
noi, în energiile uriașe ce sălășluiesc 
în noi; da. profund adevărată este 
.spusa poetului că în noi se află „și 
număr și putere".

Desigur, toate izbînzile pe care 
le-am înscris in cartea evului nostru 
socialist, cu deosebire în anii, de 
avînt fără precedent ce-au urmat 
Congresului al IX-lea, pot și trebuie 
să constituie motive firești de în
credere. satisfacție, mîndrie. Ele tre
buie să ne îndemne totodată la o 
ofensivă permanentă față de orice 
fel de manifestări de automulțumire 
și autoliniștire. față de păreri — ce 
mai fac. din păcate, uneori adepți. 
potrivit cărora este de-ajuns ce-am 
realizat, păreri în totală opoziție cu 
spiritul revoluționar, cu concepțiile și 
convingerile ce dau frumusețe și con
feră demnitate morală omului înain
tat al zilelor noastre socialiste. Căci 
dacă încă cu multe decenii în urmă 
marii noștri economiști Marțian, Xe- 
nopol. Aurelian atrăgeau atentia că a

sta pe loc înseamnă de fapt a te auto- 
condamna la înapoiere, aceasta e cu 
atit mai valabil in condițiile vremii 
de astăzi, cu ritmuri mai alerte ca 
oricind de dezvoltare a științei și 
tehnicii, de circulație a ideilor. 
„Avem încă — așa cum spunea la 
recenta plenară secretarul general al 
partidului nostru — de străbătut un 
drum lung, trebuie să parcurgem incă 
multe cărări necunoscute spre piscu
rile înalte, luminoase, ale epocii co
muniste". Iar pentru acest drum e- 
roic se cer, mai mult ca oricind. ab-' 
negație și dăruire, dirzenie, fermi
tate. intr-un cuvint, spirit revolu- 
ționăr.

Avem programe de muncă limpezi; 
dispunem de o puternică bază mate
rială ; dar, mai presus de toate, poa 
porul nostru este un popor minunat, 
harnic. înzestrat cu o mare forță de 
creație, iubindu-și adine meleagurile 
în care se află adine înfipte rădăci
nile sale. Există deci tot ceea ce 
este necesar pentru a înfăptui exem
plar obiectivele ce ni le-am propus 
în cadrul acestui mobilizator cincinal, 
de a asigura accelerarea înaintării 
noastre pe un larg front spre viitorul 
comunist al patriei.

LUNA CADOURILOR ÎN MAGAZINELE 
COOPERATIVELOR DE CONSUM

Trusa „Faur" - utilă în orice gospodărie
Un ajutor eficient la unele tre

buri gospodărești, care pretind efort 
fizic și timp, oferă trusa „Faur", 
dispozitiv complex oare execută ur
mătoarele operațiuni : lustruiește 
mobila, lustruiește autoturismul.

curăță rugina de pe suprafețele me
talice, strunjește lemnul, perforea
ză lemnul și metalul, șlefuiește. 
Trusa „Faur" se găsește de vinzare 
în magazinele specializate ale co
merțului de stat și costă 2 346 lei.

Decembrie este, prin tradiție, 
LUNA CADOURILOR, o lună în 
care fiecare oferă celor dragi di
ferite daruri — prilej de surprize 
și bucurii. In' magazinele coopera
tivelor de consum se găsește un 
sortiment variat de articole pentru 
cadouri dintre cele mai atrăgătoa
re : jucării pentru cei mici, pro
duse cosmetice și de parfumerie, 
bbiecte de podoabă, ceasuri, artico
le de îmbrăcăminte pentru fe
mei, bărbați și copii. încălțăminte 
modernă pentru sezonul rece.

Un dar plăcut este desigur și o 
carte. Librăriile si raioanele de spe

cialitate din magazinele cooperati
velor de consum expun in rafturi 
ultimele apariții editoriale. cărți 
din literatura pentru copii, precum 
și articole de podoabă pentru po- 
m-’l de iarnă.

Totodată, complexele comerciale, 
supercoopurile și supermagazinele 
din toată țara sint bine aprovizio
nate și cu o gamă variată de arti
cole electrotehnice si de uz gos
podăresc. care pot constitui ca
douri dintre cele mai plăcute și 
utile.
în fotografic : Supermagazlnul din 
comuna Piatra, județul Olt

AGENDĂ TURISTIC -i
Tabere pentru școlari 
în vacanța de iarnă

Ministerul Turismului a pus si 
în acest an o parte din capacitatea 
unităților sale de cazare si alimen
tație publică Ia dispoziția elevilor 
pentru organizarea unor tabere 
școlare oe timpul vacantei de iar
nă. Au fost contractate. în total, 
peste 20 000 locuri in stațiunile Mo- 
neasa. Slănic Moldova. Lacu Sărat, 
Balvanyos. Vilcele. Tușnad. Săcelu, 
Borsec. Lacu Roșu. Geoagiu-băi, 
Izvoarele. Durău si altele. De ase
menea. se vor organiza tabere șco
lare în aproape toate cabanele de 
ne Valea Ialomitei (Peștera. Padi

na, Bolboci, Zănoaga, Scropoasa), 
din zona Predealului si Valea Ti
mișului. din zona Goriului. a Ca- 
ras-Severinului si din părțile Apu
senilor.

în decorul feeric al iernii, o mare 
parte dintre elevi îsi vor petrece 
vacanta folosind pirtiile de schi, 
instalațiile de transport ne cablu 
si toate celelalte mijloace moder
ne de agrement.

Tuturor școlarilor, organizatorii 
turismului le doresc o vacantă cit 
mai frumoasă 1

Locuri de popas pe meleaguri gorjene

Pe meleagurile județului Gori. în 
locuri deosebit de pitorești, turiștii 
au la dispoziție citeva atrăgătoare 
unităti.

în localitatea Tismana. oe dru
mul national Tg. Jiu — Baia de 
Aramă (DN 67 D km 34) a fost dat 
în folosință un ospitalier han cu 
locuri de cazare confortabile si un 
restaurant. Poposind la HANUL 
TISMANA. turiștii au posibilitatea 
să facă agreabile excursii în îm
prejurimi. să cunoască frumoasa 
zonă împădurită de la poalele mun
ților Vîlcanului. interesantele obiec
tive turistice Peștera Closani si 
Cheile Sohodolului.

Lingă localitatea Baia de Fier, 
într-o naiiste de la poalele mun
ților Paring. în aorooiere de Peș
tera Muierilor. CABANA PEȘTE
RA MUIERILOR asigură oaspeților 
săi condiții bune de cazare si masă.

Aceeași bună servire oferă si 
HANUL PARÎNGUL din localitatea 
Novaci, pe soseaua națională Rm. 
Vîlcea — Tg. Jiu. construit intr-o 
arhitectură specific montană. El 
dispune de camere frumos mobi
late. dotate cu încălzire centrală, 
precum si de un restaurant.

în fotografie : Hanul Tismana

Atractive popasuri turistice 
pe meleagurile argeșene

Județul Argeș, renumit pentru pi
torescul locurilor si bogăția folclo
rului. oferă turiștilor plăcute locuri 
de odihnă și popas. Unul dintre a- 
cestea este Hanul „Piatra Craiului'', 
amplasat pe soseaua națională Pi
tești — Cimpulung — Brașov, la 
kilometrul 90, într-un frumos decor 
montan. Hanul oferă condiții bune 
de odihnă și recreare in orice se
zon : camere confortabile cu încăl
zire centrală si un restaurant ele
gant.

Hanul „Valea Ursului", situat in 
localitatea cu același nume, la nu
mai 10 kilometri de Pitești, pe so- , 
șeaua națională spre Rimnicu Vil- 
cea. in apropierea unei păduri, dis
pune de locuri de cazare in camere

cu încălzire centnală. precum si de 
un restaurant.

In centrul stațiunii climaterice 
Rucăr se găsește Hanul Rucăr, con
strucție cu arhitectură caracteristi
că zonei, imbinînd utilul si moder
nul cu specificul tradițional. De aici 
se pot face excursii la peștera Dîm- 
bovicioarei si cheile Brusturetului. 
Unitatea pune la dispoziția turiști
lor pamere confortabile și un res
taurant.

Situate în zone de mare frumu
sețe și interes turistic in toate ano
timpurile. aceste unităti sînt gazde 
ideale pentru petrecerea concediu
lui.

In fotografie : Hanul „Piatra Cra
iului", județul Argeș.

A
Subiect 

de meditație
In iunie, la întreprinderea unde lucra 

Nedu Gheorghe se schimbau legitimațiile 
de serviciu. Prilej ca Nedu — profitind de 
comoditatea sau inconștiența unui funcțio-' 
nar de la biroul personal — să-și facă rost 
de o legitimație în alb. dar ștampilată : pe 
care s-a oferit să o completeze singur. La 
funcție, in loc de „pregătitor montator uti
laj tehnologic" a scris... inspector comer
cial, iar la unitate, in loc de I. T. Republica, 
a trecut... Inspecția comercială de stat.

In unitățile de alimentație publică pe care 
falsul inspector comercial le-a „controlat" 
i-a mers din plin. După cum se aprecia in 
referatul de terminare a urmăririi penale, 
in asemenea unități „impostura este mai 
greu de descoperit, iar foloasele nemun
cite erau mai mari". De ce ? Să fie bieții 
șefi de unitate chiar așa de naivi ? Și atit 
de darnici 7 Și mai ales de unde ? La ase
menea întrebări parcă s-ar cuveni să me
dităm. Cu toții. Dar mai cu seamă orga
nizatorii alimentației publice.

...Cu sau fără o piatră în gură, primul 
restaurant al cărui prag l-a trecut în, ca
litate de „inspector comercial" a fost „Ri
viera". Habar nu avea ce să facă. L-a scos 
insă din încurcătură Constantin Roșu, șeful 
de unitate, care i-a oferit pe tavă... „tema" ' 
și „obiectivele" controlului luîndu-i-o înain
te : „Nu ni se aduce ritmic gheața, nu se 
ridică la timp ambalajele, nu... Vă rog să 
treceți în procesul-verbal de constatare și 
ce vă spun eu, nu numai ce..." ș.a.m.d. Deci 
trebuia făcut un proces-verbal de consta
tare. L-a făcut imediat. Chiar mai repede 
decit a venit ospătarul cu friptura si cu vi
nul. Pentru care, nu știm dacă vă imagi
nați sau nu. dar nu i-a făcut nimeni vreo 
notă de plată.

Odată „experiența" ctștigată. urmează pe 
rind alte „controale" la „Mediaș". „Bucegi". 
din nou la „Riviera" și la „Cofetăria Ver- 
gului". în cursul cărora noua sa îndeletni
cire capătă un plus de „profesionalitate" : 
la restaurantul „Pietroasele", pe lingă „con
trolul" propriu-zis. urmat de masă și dar —

ca la nuntă — se va deplasa și pentru a 
aduce la cunoștința șefului de unitate „pre
vederile art. 922/1969 lit A pct. C. cu in
strucțiuni pe linie de C.F.I." (? !). șeful de 
unitate mulțumindu-se că a scăpat doar cu 
atit. Plus o semnătură de luare la cu
noștință.

Și cu cit îi sporea „calificarea", cu atît 
îi creșteau și pretențiile. După mese și da
ruri a trecut la bani peșin. Dădea fiecare 
după puteri șl după cit de mare era 
musca pe căciulă. De Ia „Bar-Expres“ din 
sos. Pantelimon a luat doar 100 de lei. 
De la restaurantul „Mediaș" 200. La „Bu
cegi" s-a trecut pe masă cu 300. Iar la 
„Amfora" cu 500. Și treaba i-a mers strună, 
pină intr-o zi cind. stînd la un pahar de 
bere cu șefa de unitate de la terasa „Bra- 
teș“, s-a dat de gol că nu-și cunoaște co
legii. Și gata ! Ce s-ar fi intîmplat oare 
dacă Teodora Sabău — așa o cheamă pe 
șefa unității „Brateș" — nu l-ar fi descusut 
pe îndelete ?

Alt subiect de meditație.

Cu trenul pe
...linia necinstei

...In stația C.F.R. Zăvestreni, pe ruta 
Videle — București triaj, trenul de marfă 
nr. 11 612/11 563 avea să fie oprit la semnal 
aproape două ore. Timp suficient ca cei 
trei mecanici — Matei Ion. zis „Fefe". Ne- 
greanu Paul și Nagea Viorel — să „con
sulte" in amănunt documentele care înso
țeau mărfurile și să stabilească... ce. și din 
ce vagon, se poate fura. S-au decis pentru 
radiocasetofoane. După care. „Fefe". a că
rui autoritate „profesională" nu era de pus 
la îndoială — la anchetă avea să-și amin
tească, așa, intr-o doară, de vreo alte 25 
de furturi — a stabilit și celelalte detalii.

...Imediat după plecarea trenului din gara 
Zăvestreni coboară și se urcă, din mers, 
în vagonul „ales". Sigiliul vagonului îl 
rupsese cind garnitura mai era încă în gară. 
.Pină la oprirea de Ia semnalul care pre
cede stația Grădinari apucase să aleagă 
două radiocasetofoane. Aici coboară și as
cunde prada în niște boscheți. Nu mai

apucă să alerge însă pînă la locomotivă și 
se urcă din nou in vagonul din care abia 
coborîse. Orice rău e înspre bine — și-o fi 
zis în sinea Iui : și a mai furat un radio- 
casetofon. Pe care, atunci cind trenul s-a 
oprit din nou. la semnalul de la Chiajna. 
nu l-a mai ascuns nicăieri : l-a luat cu el 
în locomotivă.

— Numai unul ? — au sărit cu gura pe 
el ceilalți doi.

— Trei. Dar „partea" voastră vă așteaptă 
la Grădinari. O să le luăm și pe celelalte 
două la întoarcere.

Și le-au luat. In aceeași zi. cînd au ple
cat cu altă garnitură înapoi pe ruta Bucu
rești triaj — Roșiori de Vede ; „Fefe" l-a 
rugat pe Ungureanu să conducă el un pic 
trenul și să oprească la stația... boscheți. 
Zis și făcut, Ungureanu oprește — cu toate 
că nu avea semnal de Oprire și că în orice 
clipă s-ar fi putut produce un grav acci
dent dacă in urma lor ar fi venit un alt 
tren — iar „Fefe" coboară, caută pe înde
lete radiocasetofoanele. le găsește și... Și 
impărțeala a fost frățească.

...Pentru infracțiunile comise : rupere de 
sigiliu, furt calificat din avutul obștesc și 
complicitate la furt, cei trei și-au primit 
pedepsele meritate. Asupra celorlalte 
furturi, recunoscute în timpul anchetei, cer
cetările continuă. Fenomenul însă, pentru 
că frecvența și mulțimea unor asemenea 
fapte duce la concluzia că este vorba de un 
fenomen, reclamă luarea — de urgență — 
a măsurilor necesare pentru preîntîmpi- 
narea unor asemenea fapte. Și cînd spunem 
acest lucru ne gîndim la o situație de 
neconceput, ce ni s-a relatat deunăzi : pro
ducătorii de camioane din Brașov au fost 
puși in situația de a înființa în portul Con
stanța un adevărat atelier de verificare și 
reparație a camioanelor destinate exportu
lui — vă imaginați, desigur : verificate și 
răsverificate la ieșirea lor de pe liniile de 
fabricație, dar „descompletate" de o serie 
de piese în timpul transportului pe calea 
ferată. De cine anume ? De indivizi de tea
pa lui „Fefe" și compania.

Iată de ce se impune să fie luate toate 
măsurile pentru a se asigura deplina secu
ritate și integritate a mărfurilor care se 
transportă.

La adăpostul 
anonimatului

Departe de satul lor natal, de prietenii 
adevărați, de familie, rupți de mediul lor 
firesc de muncă și de viață, la adăpostul 
anonimatului din marele oraș — în care se 
vor fi simțit poate prea singuri și străini — 
cinci tineri aveau să eșueze moral, să de
cadă pînă dincolo de pragul celor mai grave 
abateri : infracțiunile.

Toți cinci erau din Tătărani, județul 
Vrancea. Și pină la un punct, biografiile lor 
sint asemănătoare cu > ale celor mai multi 
tineri din satul lor natal.

Crăciun Nica — absolvise 10 clase, făcuse 
școala profesională la Focșani, obținuse 
calificarea de instalator, dar nu se mai în
torsese în comună. Plecase la București ca 
sâ lucreze Ia „metrou". Și...

Mușat Nelu — terminase 8 clase, absolvise 
școala profesională, ajunsese strungar și la 
București lucrase doar citeva luni la I.O.R. 
Pe urmă...

Jitianu Costică — nu-i prea plăcuse 
școala și plecase să-și găsească de lucru 
pe un șantier de construcții la Galați. Dar 
se apucase de furat. Și, abia ieșit din pe
nitenciar, venise la București unde...

Stoica Stanciu — făcuse și el liceul, fă
cuse și școala profesională, avea și o me
serie bună, strungar. Prin sat nu mai avu
sese de gînd să se întoarcă și plecase di
rect la București. Dar nu se lipise de el 
nimic bun, nu se apucase de nici o muncă. 
Așa că...

Toma Maria — după ce absolvise 8 clase, 
venise la București să facă școala profesio
nală, să se califice. Rămăsese însă repe
tentă din primul an. Și se întorsese în sat. 
Rușinată însă de eșecurile sale la învăță
tură, avea să revină in Capitală. Mai ambi
țioasă ? Decisă să se țină de carte ? Poate. 
Dar...

...Dai toți cinci se vor întîlni. vor învăța 
mai întii drumul cafenelelor și al restauran
telor. vor începe să vagabondeze și vor 
ajunge pînă la urmă în fața instanței de 
judecată : pentru tîlhărie.

...Era într-o seară de ianuarie, intr-o sta
ție a autobuzului 31 R, aproape de restau
rantul „Budapesta", un chefliu este acostat 
de Toma Maria.

— N-aveți, cumva, o țigară ?
Avea. Avea și chef să se întoarcă înapoi 

la circiumă, avea și chef de băutură, avea 
și chef sâ petreacă noaptea împreună. Dar 
mai avea și ceas, și haină de blană, și por
tofelul doldora de sute. In drum spre taxi, 
pe o stradă întunecoasă, fericitul „ales" se 
trezește dintr-o dată luat la pumni de com
plicii lui T. M. Nu se mai joacă nici măcar 
scena geloziei. I s-au luat pur și simplu 
haina, ceasul și banii.

La fel aveau să procedeze cei cinci și 
altă dată. Pînă cînd, iată...

Din caietul 
grefierului

„Eu nu am văzut pe inculpatul Costache 
să fi luat vreo sumă de bani de la partea 
vătămată, pentru că, dacă ar fi vrut să-l 
tilhărească, putea să-i ia ceasul sau haina. 
Dealtfel, conflictul a fost de scurtă durată, 
căci Costache nu avea timp să-i caute prin 
buzunare părții vătămate".

(Din dosarul nr. 603/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

„Motivul" : de căsătorie...
„Numitul. împreună cu părinții săi, fiind 

consăteni cu tatăl meu. de bună-credință 
ne-am căsătorit, sub motiv că are serviciu in 
Capitală".

(Din dosarul nr. 5804/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

...și de divorț '
„La data căsătoriei, soțul meu era domi

ciliat în orașul Tirgoviște și timp de circa 
un an și jumătate relațiile dintre noi au fost 
bune. Situația s-a deteriorat exact in mo
mentul in care soțul meu, piritul. a obținut 
serviciu și buletin de identitate pentru 
București".

(Din dosarul nr. 2373/81, Judecătoria 
sectorului 4 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
______________________________________ x
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Partenerilor externi - produse competitive, 
cu înalte performanțe tehnice

La sfîrșitul lunii noiembrie, de la 
cunoscuta intrenrindere de ma
șini textile ..Unirea" din Cluj- 
Napoca a plecat spre portul Con
stanta un tren cu aproape 100 de va
goane, ce conținea peste 1 000 colete 
in greutate totală de 890 tone, repre- 
zentind o întreagă filatură de bum
bac : mașini de cardat, laminoare de 
bumbac, mașini de filat și mașini de 
răsucit, un mare volum de piese de 
schimb. Ele au fost repede îmbarcate 

' pe un vas cu destinația Bangladesh, 
un vechi si statornic importator de 
utilaie cu marca „Unirea".

Expedierea acestui mare volum de 
utilaje a' marcat. în linii mari, înde
plinirea prevederilor planului la ex
port pe 1981. Spunem „in linii mari", 
întrucît in intrenrindere se mai 
află în stadiu avansat de montaj 
citeva utilaje care vor fi expediate, 
in jurul datei de 15 decembrie, in 

, Republica Socialistă Cehoslovacă. 
Cei 85 lăcătuși-montori. conduși de 

/maistrul loan Boldor, lucrează neîn
trerupt, bine organizat la finalizarea 
acestor ultime produse din planul de 
export al acestui an.

— Am organizat astfel munca — 
ne spunea maistrul Boldor — încît 
fiecare echipă să obțină maximum de 
randament si tot ce realizează să fie 
ireproșabil din punct de vedere cali
tativ. Si aceasta întrucît standurile 
noastre de probă supun utilaiele 
pentru export unor teste severe, 
chiar mai severe decît cele stipulate 
in contracte.

Aceasta era situația la începutul 
lunii decembrie. Dar tot atunci in 
sectorul turnătorie începuse bătălia 
pentru realizarea prevederilor de 
plan la export pe 1982. Se turnaseră

CONSTRUCTORII DE VAGOANE DIN DROBETA-TURNU SEVERIN SOLICITĂ DIN NOU
MAI MULTĂ' RĂSPUNDERE DIN PARTEA FURNIZORILOR 

RESTANTIERI IN ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE
• «

Mai sint trei săptămini pină la în
cheierea anului 1981. Și pentru ca 
bilanțul acestui prim an al cincinalu
lui să fie cit mai rodnic, o atenție 
deosebită trebuie acordată acum, in 
toate unitățile economice. îndeplini
rii integrale a planului la producția 
fizică si la export. O condiție obliga
torie peptru înfăptuirea acestui 
obiectiv o constituie funcționarea 
ireproșabilă a mecanismului coope
rării interuzinale. Este de fapt o ce
rință subliniată si în articolul „Păr
tașii la restanțe să pună serios umă
rul la lichidarea lor — solicită con
structorii de vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin", articol apărut în 
„Scinteia" nr. 12 188.

Ce-i drept, după publicarea artico
lului unii dintre partenerii restanțieri 
vizaț'i și-au amplificat • eforturile si 

; au impulsionat livrarea reperelor ne
cesare întreprinderii de vagoane din 

/'Drobeta-Turnu Șeverin. Alti parte
neri au continuat înșă s$ nu ÎSi resi- 
pecte obligațiile contractuale : este 
motivul pentru care, prin telexul 
nr. 3567, din 16 noiembrie, beneficia
rul s-a adresat forurilor de resort 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și conducerii Grupu
lui de întreprinderi producătoare de 
vagoane din Arad, de care aparține. 
Atit în articolul din ziarul „Scinteia". 
cit și in telexul menționat era înscris 
și numele întreprinderii de osii și 
boghiuri din Balș, care, pină la ju
mătatea lunii noiembrie, din 1050 
opritori mari livrase unității din 
Drobeta-Turnu Severin numai 919 
bucăți, din care 404 nu corespundeau 
din punct de vedere calitativ.

Era normal ca. în fața acestei si
tuații. conducerea întreprinderii din 
Balș să analizeze atent si cu răspun
dere cauzele, să stabilească măsuri 
ferme pentru lichidarea neajunsuri
lor semnalate. Foarte supărat însă de 

deja circa 80 batiuri pentru mașinile 
de filat. „Este o piesă foarte com
plexă — ne explică șeful de echipă, 
Cornel Olpretean. Pe lingă greutatea 
mare, de peste 700 kg. din turnare 
rezultă și circa 50 de găuri și orificii 
de diferite dimensiuni. De aceea, tur
narea lor a fost încredințată unor 
meseriași de categoria 5—6, cum sint 
Vasile Cîmpean, loan Lucăcel. Vasile 
Lungu și alții, cu multă experiență.

Din experiența colectivului de la „Unirea" 
din Gluj-Napoca în realizarea planului anual 

de export

înainte de turnare, verificăm bine 
S.D.V.-urile, matrițele ca toate să 
fie perfecte, Turnarea se face cu 
mare atenție, astfel că în ultima vre
me n-am înregistrat nici un rebut. 
Știm că mașinile de filat sint desti
nate exportului si considerăm un 
motiv de mîndrie profesională că 
munca noastră, a turnătorilor este 
încorporată in asemenea produse".

Referindu-ne la sarcinile de plan 
la export ale întreprinderii pe 1982, 
trebuie să spunem că ele sînt supe
rioare celor din acest an cu circa 35 
la sută. Mai bine de 80 la sută din 
volumul de produse pentru export 
este acoperit cu contracte ferme. 
Cum o serie de tranzacții comerciale 
externe sint în curs, conducerea în
treprinderii apreciază că există chiar 
perspectiva depășirii substanțiale a 
acestui important capitol de plan pe 

insistența conducerii unității din Dro- 
beta-Tr. Severin, directorul întreprin
derii din Balș semnează urgent 
telexul nr. 5668, în care se spune 
negru pe alb : ,,Vă comunicăm 
că sintem de acord să înlocuim 
cei 132 opritori mari (de fapt, este 
vorba de cei 404 opritori cu de
fecțiuni de calitate — n.n.) cu condi
ția ca ei să fie retumați la întreprin
derea de osii și boghiuri din Balș in 
vederea remedierii lor, urmînd să fie 
livrați la o altă întreprindere care do-

Pe marginea unui răspuns 
ia o anchetă a „Scînteii"

rește să-și realizeze sarcinile de plan, 
vă' comunicăm că fără autorecepție 
nici un opritor nu va mai fi expediat 
la întreprinderea de vagoane din 
Drobeta-Tumu Severin. In prezent 
avem în stoc 200 opritori mari care 
așteaptă un delegat competent de la 
dumneavoastră".

După cum se vede, nici o precizare 
in legătură cu termenul de recuperare 
a restanțelor. în schimb, se recunoaș
te, fără nici o ezitare, calitatea neco
respunzătoare a unora dintre produ
sele livrate întreprinderii de vagoane, 
în acest sens se propune și o solu
ție : produsele respective să fie tri
mise înapoi la Balș pentru a fi reme
diate ; o soluție dealtminteri păgu
bitoare. care presupune cheltuieli in 
plus pentru transport si prelucrări su
plimentare. Și acest mod de rezolvare 
este propus în condițiile în care nu 
se spune nimic despre măsurile ce se 
au in vedere Ia întreprinderea din 
Bals pentru inlăturarea neajunsuri
lor existente în domeniul calității.

Ceea ce surprinde cel mai mult 

1982. Ceea ce avantajează unitatea 
în contractarea unui volum mare de 
mașini și utilaje textile pentru ex
port este calitatea superioară a pro
duselor, gradul înalt de înnoire și 
modernizare, de peste 70 Ia sută în 
ultimii cinci ani, care a permis ridi
carea continuă a caracteristicilor teh- 
nico-funcționale și diversificarea 
acestora. Dintre noile realizări am 
aminti mașina de etirat—texturat 

destinată prelucrării firelor poliami- 
dice și poliesterice. mașini de dublat 
și răsucit fire texturate, mașina eu 
dublă torsiune pentru fire cord și al
tele, ale căror performanțe sînt cel 
puțin la nivelul celor mai bune ma
șini de acest tio realizate De olan 
mondial. Dealtfel, tovarășul Teofil 
Moga, director adjunct comercial, ne 
spune :

— Principala caracteristică a pro
duselor noastre o reprezintă gradul 
înalt de automatizare ; ele înglobea
ză elemente de mecanică fină și elec
tronică care asigură o fiabilitate ri
dicată în exploatare. Datorită acestui 
lucru menținem, an de an. legături 
comerciale cu parteneri tradiționali 
din țări socialiste, din țări capitaliste 
dezvoltate și mai ales din țări în curs 
de dezvoltare, cum sînt Republica 
Bangladesh, Thailanda. R. P. Chi- 

este însă afirmația directorului aces
tei unități potrivit căreia opritorii 
remaniați vor fi „livrați la o între
prindere care dorește să-și realizeze 
sarcinile de plan". Ca si cum între
prinderea din Drobeta-Turnu Se
verin ar insista ca partenerul său de 
cooperare să-și respecte obligațiile 
contractuale, cantitative si calitative, 
numai și numai ca să-i pună... bete 
în roate ! Ce concluzii se pot trage 7 
Să lăsăm, din nou, să vorbească fap
tele. Chiar în ziua sosirii telexului 
amintit, un delegat al întreprinderii 
de vagoane din Drobeta-Turnu Seve
rin s-a prezentat la Balș pentru a 
ridica cei 200 de opritori mari des
pre care în telex se spunea că sint 
în stoc. Numai că delegatul întreprin
derii de vagoane abia a reușit să ri
dice 84 de opritori, pentru simplul 
motiv că doar atîtia existau în stoc.

Indiscutabil, în fața unei asemenea 
situații, a atitudinii directorului în
treprinderii din Balș, comentariile .sînt 
de prisos. Se impun totuși citeva 
precizări. în această perioadă de 
sfîrșit de an sarcinile care revin co
lectivelor de Întreprinderi sînt mari 
și complexe. înfăptuirea lor solicită 
întreaga capacitate organizatorică a 
organelor și organizațiilor de partid, 
a cadrelor de conducere din econo
mie. priceperea si hărnicia tuturor 
oamenilor muncii. în ce privește re
zolvarea problemelor de ansamblu 
privind cooperarea în realizarea pro
ducției de vagoane, unde o serie de 
neajunsuri se mențin de multă vre
me — fiind semnalate în repetate 
rînduri și de ziarul „Scinteia" — este 
necesară intervenția hotărîtă a Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Virqiliu TATARU 
Iile STEFAN 

neză și altele. Montajul produselor la 
acești parteneri se face de către 
muncitorii noștri cu înaltă calificare.

Vorbindu-ne tot despre calitatea 
produselor realizate în cadrul acțiunii 
de innoire și modernizare continuă a 
fabricației, ing. Szabo Francisc, di
rector adjunct tehnic, remarca : 
„Reușim să ne impunem pe piață cu 
noutăți care satisfac exigențele par
tenerilor externi : mașini pe care se 
pot fabrica produse ce corespund 
tendinței îmbrăcăminții și textilelor 
pe piața mondială. In curînd va fi 
omologată cea de-a cincea generație 
de cardă de bumbac, ce va avea o 
productivitate cu 30—50 la sută mai 
mare decît „surata" ei din generația 
a patra. Vom fi prezenți lă o serie 
de tirguri și expoziții internaționale 
cu utilaje pentru filaturi de ață și 
mașini de filat mătase din vîscoză, 
care în țară au dat rezultate deose
bite la „Viscofil" București, precum 
și la filaturile din Suceava și Brăila. 
Acționăm cu rapiditate pentru crea
rea unor utilaje pentru prelucrarea 
inului și cînepii, întrucît țesăturile 
din astfel de materii prime sînt foar
te căutate pe piața externă. Expe
riența relațiilor pe piața externă 
ne-a învățat că nu trebuie să ținem 
morțiș să vindem ceea ce avem, ci 
să căutăm să producem și să oferim 
ceea ce se cere".

Problema exportului la „Unirea" 
preocupă în cel mai înalt grad or
ganizația de partid, consiliul oame
nilor muncii : se urmărește zilnic, se 
analizează săptămînal stadiul reali
zării producției fizice, pe sortimente 
si repere. în Ce fază de fabricație sau 
montai se găseste fiecare coman
dă, ce necesități se ivesc în privința 
aprovizionării cu materii prime, ma
teriale, scule și dispozitive, a asisten
ței tehnice. în acest sens, este bine 
pus la punct un dispecerat la nivelul 
conducerii întreprinderii. Prin măsuri 
organizatorice s-au redus decalajele 
prea mari între sectoarele de fabri
cație. s-a asigurat încărcarea unifor
mă a mașinilor și formațiilor de lu
cru, eliminîndu-se „gîtuirile" pe 
flux. întreaga concepție de proiecta
re. avînd la bază tipizarea ne familii 
de mașini, cu un înalt grad de uni
ficare a pieselor — ajungînd în unele 
cazuri la Dește 80 la sută — a permis 
nu numai obținerea unor productivi
tăți ridicate în execuție, ci și reali
zarea unor economii de materiale.

întreprinderea cooperează în ge
neral fructuos cu multe unități din 
țară pentru realizarea unor repere și 
elemente de automatizare care nu 
intră în profilul întreprinderii, cum 
sînt întreprinderea mecanică Cugir, 
„Tehnometal" București, IMATEX 
Tîrgu Mureș șl altele. Așa. bunăoară, 
întreprinderea „Metalul roșu" din lo
calitate contribuie cu instalații de 
condiționat aer pentru filaturi. Cu 
sprijinul acestor colaboratori, „Uni
rea" a reușit să reducă în acest an 
cu peste 75 la sută importurile de 
piese, elemente de automatizări ș.a.

La comitetul de partid, la condu
cerea întreprinderii ni se dau asigu
rări că prin concentrarea eforturilor 
întregului colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni, pripir-vi lOrgani- 
zare superioară a producției ' și a 
muncii, planul la export pe 1982 va 
fi pregătit exămplăr,

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Produse destinate 
marilor șantiere ale țării 

Colectivul Fabricii de produse elec
trotehnice din cadrul Combinatului 
industrial pentru construcții de mașini 
Bistrița a reușit să pună în func
țiune. la parametrii proiectați, toate 
instalațiile pentru fabricarea cablu
rilor de semnalizare armate. Aceste 
produse sînt solicitate de marile 
șantiere de investiții ale tării, im
portante cantităti urmînd a fi livrate 
la Călan. Galați și Tîrgoviste. (Gh. 
Crișan).

BRĂILA : vedere generală a platformei industriale care cuprinde combinatul de fibre artificiale și combinatul de 
celuloză și hirtie Foto : Darie Constantin

Cum pot fi înfrînte inerții mai rezistente 
ca oțelul față de introducerea 

progresului tehnic în turnătorii
La realizarea saltului cantitativ si 

calitativ din sectorul turnătoriilor. în
deosebi în perioada 1970—1980, cînd, 
practic, s-a dfiblat volumul pieselor 
turnate (o producție de 2 milioane 
tone pe an), un rol deosebit l-a avut 
cercetarea științifică de profil. în a 
cărei sarcină revenea găsirea unor 
tehnologii moderne de obținere și 
turnare a fontelor, otelului și metalelor 
neferoase, a noi procedee, instalații si 
materiale utilizate în turnătorii, a 
unor soluții vizînd mecanizarea și 
automatizarea. în acest scop au fost 
concentrate cele mai valoroase cadre 
tehnice și s-au întocmit programe 
speciale de cercetare, inclusiv pentru 
asimilarea în tară a utilajelor nece
sare. Ca urmare. în turnătoriile din 
tara noastră s-au introdus procedee 
tehnologice moderne de mare efici
ență tehnico-economică.

Si totuși, așa cum se aprecia si la 
o recentă consfătuire a specialiștilor 
din turnătorii. în pofida acestor re
zultate bune obținute intr-un timp 
foarte scurt, față de cererile me
reu crescînde de piese turnate pe 
care le reclamă economia noastră, 
față de exigențele tot mai mari im
puse de utilizarea rațională a mate
riilor prime, materialelor, combusti
bilului și energiei, se constată că în 
acest sector de activitate există încă 
mari necesități. Nu in suficientă mă
sură tehnicile și tehnologiile elabo
rate de cercetare sînț asimilate de 
producție ; se continuă încă să se 
aplice procedee învechite, se lucrează 
cu utilaje îmbătrînite moral, generînd 
rebuturi și consumuri exagerate de 
materiale și energie.

, „Dacă am evalua productivitatea 
(în tone/om) și manopera specifică 
(in ore/tonă) în citeva turnătorii re
prezentative din Cadrul sectoarelor 
construcțiilor de mașini — ne spune 
ing. Mircea Popovici, directorul, teh
nic ai Institutului . de c'drcdtare 
-științifică, inginerie tehnolâgîeă '-și 
proiectări pentru sectoare " calde 
(I.C.S.I.T.P.S.C.) — se constată că. 
în afara unor excepții, unde nivelul 
indicatorului de productivitate se 
poate compara cu al celor mai indus
trializate țări europene. în rest me
dia este mai mult decît nesatisfăcă
toare. De asemeneai analiza evolu
ției producției de piese turnate 
în perioada 1970—1980 arată că 
a existat o cerere deosebit de 
mare de piese turnate din otel, 
fapt ce nu probează un progres 
din punctul de vedere al eficien
tei și nici nu este în concor
danță cu dezvoltarea mondială, unde 
tendința este ca .otelul; îndeosebi 

-oțelul oarbon — care reprezintă 77 
la sută din totalul pieselor turnate 
din oțel la noi în tară — să fie cit 
mai mult înlocuit cu fonte cu calități 
superioare. Faptul că ele se utilizează 
în economia noastră în proporție de 
3—4 ori mai mică decît în cea a al

tor țări este și din vina proiectanți- 
lor de instalații și utilaje, la care 
există încă o mare reținere de a pro
pune. în locul unor oteluri carbon, 
fonte modificate care au proprietăți 
fizico-mecanice cel puțin egale, dacă 
nu chiar superioare".

„Turnăm, de asemenea, puțin otel 
înalt aliat și refractar, continuînd să 
importăm asemenea piese, este de 
părere ing. M. Tudose, directorul 
I.C.S.I.T.P.S.C. Este un lucru nefi
resc, deoarece posibilitățile noastre în 
acest domeniu sint mult mai mari ; 
există mari capacități și mijloace 
tehnice, dar care nu sînt utilizate cu 
destulă răspundere, iar soluțiile cer-

în confruntare 
creatoare cil 

cerințele economiei,
cetăril pătrund încă greu în pro
ducție".

Introducerea progresului tehnic în 
turnătorii este condiționată. în bună 
măsură, de cooperarea cil alte sec
toare ale economiei naționale. In
dustria noastră a reușit să asimileze 
o gamă largă de utilaje pentru tur
nătorii. mare parte concepute si pro
iectate la I.C.S.I.T.P.S.C., satisfăcînd 
în bună măsură necesarul intern 
pentru dezvoltări și modernizări. 
Dar. așa cum susținea ing. M. Tu
dose „prea multi au fost factorii care 
au impietat, și care încă mai persis
tă. asupra activității în acest dome
niu : producția unor serii de utilaje . 
de -turnătorie a fost ’ mutată de mai 
multe ori- de la o iritreprindere la 
alta, nici tq1 uzină producătoare-nu-a - 
manifestat Interes în omologarea 
acestora ; de asemenea, inexistența 
unul furnizor general de utilaje, cit 
și dezinteresul multor producători 
de a acorda asistență tehnică la in
stalarea utilajelor au creat multe di
ficultăți în punerea în funcțiune a 
unor capacități și linii complexe". 
De fapt, referiri la acest ultim as
pect — al inexistenței unui furnizor 
unic, nu numai de utilaje, dar și de 
materiale pentru turnătorii — am 
consemnat și din partea specialiști
lor din producție. „Multe produse 
auxiliare, absolut necesare sectoare
lor calde, menționa inginerul Marin 
Nicola, de la întreprinderea „Trac
torul" din Brașov, sînt făcute de tot 
felul de întreprinderi sau cooperati
ve care nu posedă specializarea de 
rigoare. Nu mai puțin adevărat este 
faptul că nici fontele primare, elabo
rate în combinatele noastre siderur

gice, nu întrunesc întotdeauna rigo
rile calității".

Actuala etapă de dezvoltare indus
trială a tării presupune, și pentru 
aoest domeniu al sectoarelor calde, 
un salt nou calitativ, dar si o dezvol
tare intensivă, mai ales cu privire la 
progresul tehnic. în primul rind se 
impune cu acuitate orientarea turnă
toriilor spre realizarea unor piese 
necesare industriilor de virf. cum ar 
fi aeronautica. ' centralele nuclearo- 
electrice. industria chimțcă etc. A- 
ceasta presupune însă atit accen
tuarea automatizării, robotizării și 
chiar cibernetizării proceselor tehno
logice — un început îl găsim la în
treprinderea de autocamioane din 
Brașov, care a introdus. în colaborare 
cu I.P.A., un microprocesor la o linie 
automată de formare-turnare — 
cit si adoptarea unor procese tehno
logice si utilaje cu consumuri redu
se de materiale si energie, preocupări 
pentru recuperarea si refolosirea 
materialelor, pentru captarea energiei 
secundare. Dacă aceste considerente 
nu au constituit pină acum criterii de 
bază in proiectele si dezvoltările fă
cute. ele vor trebui de acum înainte 
să primeze. Orice proces tehnologic 
existent, sau care se va introduce, 
va trebui să fie analizat nu numai în 
cadrul strict al întreprinderii, ci și 
în contextul întregii economii națio
nale.

La toate aceste cerințe, cercetarea 
științifică de profil este solicitată 
din plin pentru a elabora cele mai 
eficiente soluții. Se impune cu pre
cădere orientarea spre acele tehno
logii care să utilizeze în exclusivita
te materia primă existentă in țară. 
Aici însă industria turnătoriilor tre
buie să primească un sprijin efectiv 
din partea altor ramuri — chimia, in
dustria minelor, a petrolului, meta
lurgia etc. — pentru exploatarea, pre
pararea și înnobilarea materialelor 
indigene. Așa cum trebuie să pri
mească un sprijin activ din partga 
M.I.C.M., a Ministerului Industriei 
de Mașini-Unelte, Electrotehnică și 
Electronică pentru asimilarea în tară 
a instalațiilor complexe de mare teh
nicitate. a aparatajului de control și 
reglare, acesta din urmă fiind, așa 
cum reieșea din constatările interlo
cutorilor noștri, un sector insuficient 
dezvoltat în momentul de fată.

Pentru modernizarea turnătoriilor, 
pentru a nu se crea disproporții intre 
acest sector primar • și cele prelu
crătoare din industria noastră, aflăm 
de la institutul de specialitate că au 
fost stabilite programe de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică. unele încă de pe acum in curs 
de desfășurare. Pentru realizarea lor 
se cere însă mobilizarea tuturor for
țelor. atit ale cercetătorilor sl pro- 
iectanților, cit și ale specialiștilor din 
producție.

Vlalcu RADU

— Deci, tovarășe director, susțineți 
că producția de cartofi poate fi du
blată in 2—4 ani. Este o apreciere 
optimistă. Am vrea insă să vă între
băm : cind vorbiți de dublarea pro
ducției. de la ce nivel porniți 7 Mai 
concret, am dori- să aflăm la cit este 
posibil să ajungă producția medie de 
cartofi la hectar.

— Adevărul este că producția me
die de cartofi la hectar realizată in 
ultimii ani este mică, de numai r 
14 000—15 000 kg. Foarte puțin, dacă 
ținem seama de condițiile de care 
dispunem. Fără eforturi materiale și 
financiare suplimentare, ci numai 
prin respectarea tehnologiilor speci
fice acestei culturi, prin folosirea ra
țională a resurselor de care dispu
nem. producția medie de cartofi ar 
putea ai unge la 28 000—30 000 kg la 
hectar. Un asemenea nivel asigură 
cartofului o eficiență incomparabil 
mai mare decit cea realizată la ori
care altă cultură.

— înainte de a trece la abordarea 
măsurilor concrete ce se impun pen
tru sporirea producției de cartofi, am 
vrea să vă propunem următoarele ; 
1) Să expuneți experiența și rezulta
tele la care a ajuns institutul pe care 
îl conduceți, precum și recomandă
rile tehnieo-științifice, organizatorice 
pentru a atinge nivelul producției 
amintite ; 2) Aceste recomandări, pe 
care le vom publica, să fie supuse 
atenției practicienilor în cultura car
tofului solicitîndu-i să-și expri
me observațiile și mai ales să 
înfățișeze problemele concrete ce 
trebuie rezolvate pentru a putea apli
ca aceste recomandări. 3) Ni se pare 
firesc ca primul județ care să bene
ficieze de experiența și rezultatele 
institutului și care să ajungă deci la 
dublarea producției de cartofi să fie 
județul Brașov, unde vă desfășurati 
activitatea. Vă propunem deci ca 
după încheierea convorbirii noastre 
să întreprindem împreună cu cadrele 
de răspundere din agricultura jude
țului o analiză asupra modului în 
care s-a lucrat la această cultură și 
a ceea ce trebuie întreprins acum în 
unitățile agricole pentru ca în 1982 
să se realizeze o sporire substanțială 
a producției de cartofi. Dacă sînteți 
de acord, vă dăm cuvîntul pentru 
primul punct.

— Una din laturilg esențiale ale ac
tivității institutului nostru o consti
tuie producerea întregii cantități de 
sămînță in țara noastră. în această 
acțiune practică am acumulat sufi
ciente observații și date pentru a face 
citeva recomandări a căror aplicare 
este absolut obligatorie pentru obți
nerea unei producții mari de cartofi. 

Cercetările noastre au dus la conclu
zia că cel mai important lucru în 
reușita unei culturi de cartofi este 
ca lucrările de pregătire a terenului 
și plantarea să se facă numai in 
timpul optim din punct de vedere al 
umidității solului. Trebuie evitată cu 
orice preț tasarea solului, care con
stituie cel mai mare pericol pentru 
cultura cartofului. Tasarea determină 
o dublă diminuare a producției : în 
perioada vegetației, din cauza unei 
aerări necorespunzătoare, are loc o 
perturbare a schimbului de gaze, fapt 
ce determină o încetinire a procesu
lui de acumulare din tuberculi, iar 
toamna la recoltare, ca urmare a te
renului tare, combinele și mașinile 
lucrează cu pierderi mari. Impor
tantă este, de asemenea, stabilirea și 
respectarea riguroasă a densității op
time de cuiburi la hectar. Spre 
deosebire de alte culturi, la sta
bilirea densității trebuie să exis
te o corelare perfectă între nu
mărul de cuiburi și mărimeșt tuber
culilor. Așa, de exemplu, la cartofii 
de calibru mic — între 35—45 mili
metri — numărul de cuiburi la hec
tar trebuie să ajungă la cel puțin 
65 000, în timp ce la cartofii mai mari, 
de 45—60 milimetri, se vor planta 
doar 45 000—50 000 cuiburi. La cartofi, 
cea mai importantă campanie este cea 
de plantare. Cartoful trebuie cultivat 
numai in teren arat din toamnă și 
care a fost fertilizat cu gunoi, cel 
mult cu uu an de zile înainte. Im
portant este, de' asemenea, ca prin 
tratamente împotriva manei să pre
lungim perioada de vegetație a cul
turii cit-mai mult cu putință. Potri
vit cercetărilor noastre, sporul zilnic 
de creștere a producției la fiecare 
hectar cultivat cu cartofi este de 
450—700 kg. Prelungind numai cu 1® 
zile perioada de vegetație, se obține 
un spor de producție de 4 500—7 000 kg la hectar.

— Vă propunem să expuneți mai în 
amănunt resursele de sporire a pro
ducției de cartofi în țara noastră. 
Care sînt acestea și ce trebuie făcut 
pentru valorificarea lor deplină ?

— Pe primul loc se situează resur
sa ecologică, respectiv amplasarea 
cartofului numai în acele condiții 
ecologice care corespund cerințelor de 
climă și sol ale acestei specii.. Pentru 
aceasta, se aplică metoda bonitării 
ecologice, metodă elaborată de Insti
tutul de cercetări pentru pedologie și 
agrochimie. Pe baza cercetărilor 
efectuate de noi s-a ajuns la conclu
zia că. pentru conturarea bazinelor 
cultivatoare de cartof, se elimină toa
te suprafețele care au sub 40 note 
de bonitare. (Pentru o notă de boni- 

tare este stabilită obținerea unei pro
ducții de 450—500 kg de cartofi la 
nivelul tehnicii actuale). Condiții 
bune sint numai acolo unde se pot 
obține cel puțin 20 000 kg la hectar, 
fără eforturi suplimentare. Apoi, se 
elimină terenurile care nu se pretea
ză la recoltarea cu combina, respectiv 
acele terenuri care au conținutul în 
argilă mai mare de 30 la’sută. pantă 
mai mare de 7 grade și nivelul frea
tic mai ridicat de 1,1 m. Această bo
nitare se face fără să se tină seama

Producția de cartofi poate fi dublată I
Supunem atenției organelor agricole județene și unităților agricole 
citeva din recomandările și observațiile făcute de către institutul de 
specialitate, solicitînd totodată și alte opinii care să contribuie la îm
bunătățirea radicală, încă din anul care vine, a organizării producției 

de cartofi
..................................  Convorbire cu dr. docent Matei BERINDEI ================= 

directorul Institutului de cercetare și producție a cartofului

de măsurile de potențare. După ce 
au fost eliminate toate suprafețele 
care au sub 40 de puncte de bonita
re și cele care nu corespund restric
țiilor de mai sus, pe restul suprafe
țelor se stabilesc lucrările de poten
țare necesare : desecare, nivelări, iri
gare, care se cuprind apoi în planul 
de îmbunătățiri funciare al județului. 
O atenție deosebită, trebuie acordată 
inventarierii tuturor suprafețelor iri- 
gabile. Precizez că fertilizarea nu in
tră în măsurile de potențare. Rezul
tatele cercetărilor noastre au arătat 
că prin folosirea resursei ecologice 
producția medie de cartofi a crescut 
cu 2 000—6 000 kg la ha, fără apli
carea măsurilor de potențare.

— Există o asemenea bonitare eco
logică acum în fiecare județ, in uni
tățile producătoare ? Și dacă există, 
se ține seama de ea 7

— Bonitarea ecologică s-a înche
iat practic în toate județele țării și, 
ceea ce este foarte important, stu
diile făcute dovedesc că marea ma
joritate a județelor dispun de condiții 
pentru a-și asigura pe plan local în
treaga cantitate de cartofi necesară. 
Mă întrebați dacă în amplasarea 

culturii se tine seama de această bo
nitare. Cunosc citeva județe — Tul- 
cea, Covasna, Suceava, Iași, Dîmbo
vița — unde s-a făcut intr-adevăr o 
zonare a cartofului. în alte județe 
insă, bănuiesc că nu se mai știe nici 
măcar în ce sertare se află studiile 
respective.

— Am înțeles, vă rugăm să vă re
feriți Ia celelalte resurse.

— A doua resursă este cea biolo
gică, Ea poate contribui la sporirea 
producției cu 4 000—6 000 kg la hec

tar. Resursa biologică înseamnă fo
losirea cu competență a soiurilor. 
Adică să amplasezi soiul acolo unde 
acesta dă cea mai mare producție : 
zona de stepă, bunăoară, trebuie pro
filată pe soiuri timpurii, semitimpurii 
și semitîrzii, nu numai pentru că aici 
ele ajung repede la maturitate, dar 
producțiile obținute la hectar le fac 
competitive cu cele realizate Ia 
soiurile tardive cultivate în cele mai 
favorabile zone colinare. Dar proble
ma cea mai importantă pentru noi o 
constituie producerea cartofilor pen
tru sămînță.

întreaga cantitate de sămînță din 
înmulțirea întîi urmează a fi pro
dusă in așa-zisele zone închise — 
respectiv în fermele specializate din 
județele Brașov. Covasna, Suceava, 
Harghita și Neamț — urmînd apoi ca 
fiecare județ să-și producă, în uni
tăți specializate, sămînță pentru în
mulțirea a doua, pe care să o folo
sească la plantarea suprafețelor pre
văzute. Țările care realizează pro
ducții de 35—40 tone la hectar folo
sesc la plantare numai material de 
plantare certificat — adică cartofi 
de sămînță produși in ferme specia- 

Iizate. Noi folosim astfel de material 
doar în proporție de 30 la sută.

— De ce, tovarășe Berindei, nu se 
știe cum trebuie produși cartofii pen
tru sămînță ?

— Institutul nostru a pus la punct 
metodologia producerii cartofului 
pentru sămînță in fiecare județ — 
metodologie care a stat la baza ela
borării Programului național de pro
ducere a cartofului pentru sămînță. 
Deci înmulțirea a doua ar trebui să 
fie făcută în fiecare județ cu precipi

tații insuficiente, obligatoriu în con
diții de irigare.

— Afirmați că a fost pusă la punct 
metodologia producerii cartofului de 
sămînță pentru fiecare județ. Cu 
toate acestea, circa 70 la sută din su
prafețele cultivate cu cartofi sînt 
plantate cu material degenerat. De 
ce 7

— Justificări nu există, dar un răs
puns în această privință pot 
să dau. Marea majoritate a județe
lor socotesc că este mult mai ușor și 
comod să solicite cartofi de sămînță. 
or. activitatea de producere a. 
cartofilor pentru sămînță nu este cu 
nimic mai complicată decît cea pentru 
producerea seminței de porumb. De
sigur, este nevoie de identificarea ce
lor mai bune terenuri, care, repet. în 

1 mod obligatoriu trebuie să fie ame
najate pentru irigat. Dar cu excepția 
județului Tulcea si într-o oarecare 
măsură a județului Iași, eu nu cu
nosc un alt județ care șă aibă o ase
menea preocupare organizată pentru 
producerea cartofilor de sămînță.

— Rezultă deci că aici se află una 
din cele mai importante resurse de 
sporire a recoltei de cartofi, a cărei 

nerespectare are consecințe grave 
pentru producție.

— Da, așa este. Prin materializarea 
programului amintit, îh loc să plan
tăm cartof de sămînță degenerat, cu 
o capacitate de producție de 8—11 
tone la hectar, am planta aceeași 
cantitate, dar cu capacitate biologică 
de producție de 60—70 tone la hectar. 
S-ar promova apoi numai soiurile 
productive, de calitate superioară, 
mai rezistente la boli, ceea ce este 
încă o sursă de creștere a producției 
de cartofi. De asemenea, fără nici 
un fel de efort material și financiar.

— în afară de conștiința respon
sabilității pe care trebuie să o aibă 
fiecare producător, ce alte mijloace 
credeți că trebuie folosite pentru a 
stopa folosirea seminței degenerate,

— Să se stabilească încă prin plan, 
pentru fiecare județ în parte, supra
fețele obligatorii ce trebuie cultiva
te cu cartofi pentru sămintă. iar or
ganele agricole să răspundă de res
pectarea acestui indicator.

— Ce alte resurse există pentru 
creșterea producției de cartofi 7

— O altă resursă deosebit de im
portantă este resursa organizatorică. 
Procesul de concentrare și speciali
zare a producției la această cultu
ră trebuie să se finalizeze cu 
organizarea producției de cartofi 
in ferme specializate. Prin aceasta 
s-ar rezolva problemele legate de 
trecerea la cultivarea cartofului după 
metode de tip industrial, de cunoaș
terea și aplicarea cu flexibilitate, in 
cadrul normelor disciplinei tehnolo
gice. a fiecărei lucrări, precum și 
perfecționarea tuturor lucrătorilor în 
tainele producției de cartof, ceea ce 
constituie de fapt folosirea rațională 
a resursei umane. Asemenea ferme 
specializate trebuie organizate încă 
din acest an. nul ales pentru produ
cerea cartofului de sămintă.

O altă resursă organizatorică, ne
glijată mult la noi. mai ales în ce 
privește cartoful pentru sămintă, 
este reducerea pierderilor la păstra
rea din timpul iernii.

— Cit din producția de cartofi se 
pierde prin proasta depozitare 7

— Circa 20 la sută.
— Nu este o exagerare 7
— Deloc. Păstrarea proastă este la 

fel de periculoasă ca și virozele. Or. 
este o treabă de gospodari slabi ca 
să lași să se piardă ceea ce s-a rea
lizat Cu atit efort în decursul unui 
an agricol. Păstrarea cartofului a de
venit o știintă si nu poate fi aplicată 
decit dacă se asigură condițiile teh
nice pentru acest scop. Institutul 
nostru militează pentru construirea 
de depozite moderne pentru păstra

rea cartofului de sămînță. Dar nu 
putem construi în timp scurt aseme
nea depozite în toată tara. Avem 
insă soluții de depozite simple, care 
se pot amenaja cu posibilitățile fie
cărei unităti cultivatoare de cartof si 
care reduc pierderile cu circa 10 la 
sută. Este un cîștig tot așa de ușor 
de realizat ca și creșterea produc
ției.

— în ce constă soluția simplă la 
care vă referiți 7

— Un foarte sumar schelet din de
șeuri de lemn, compartimentat cu a- 
jutorul unor baloți de paie. în fie
care cameră se montează un venti1- 
lator pentru reglarea temperaturii șl 
aerisirii. Costul unui asemenea depo
zit nu depășește 10 000—12 000 lei. 
Dealtfel, cei interesați pot vedea un 
asemenea tip de depozit la Tg. Secu
iesc.

— Tovarășe Berindei. din tot ce 
ați spus pină acum, ce se poate re
zolva în această iarnă pentru spori
rea producției de cartofi a anului 
viitor 7 Și legat de aceasta, dv. afir
mați că în 2—4 ani putem dubla pro
ducția de cartofi în România, fără 
eforturi financiare si materiale su
plimentare, ci folosind numai in mod 
științific toate resursele de care dis
punem.

— Tot ce am afirmat referitor la 
mai buna folosire a resurselor râ- 
mîne valabil. Avem toate posibilită
țile să ajungem la o dublare a pro
ducției de cartofi într-o perioadă 
foarte scurtă. Asta nu înseamnă însă 
că nu mai investim nimic în acest 
sector. Cartoful- reprezintă un ali
ment de bază mult prea valoros pen
tru ca producția acestuia să nu fie 
pusă pe baze științifice. Tocmai de 
aceea ar trebui să începem cu in
struirea oamenilor. Campania de pri
măvară trebuie să fie foarte scurtă. 
De aceea este nevoie să asigu
răm încă de pe acum baza materială 
pentru producția anului viitor : să- 
mința. repararea si verificarea tutu
ror mașinilor de plantat, ingrăsămin- 
tele etc. Cu un cuvînt, să facem tot 
ce trebuie să facă un bun gospodar 
pentru a realiza o bună producție de 
cartofi.

— Tovarășe Berindei. în județul 
Brașov, unde își desfășoară institutul 
activitatea, se aplică măsurile pe care 
le-ați prezentat 7

— La începutul convorbirii ați pro
pus o analiză pe această temă. Să 
dăm atunci răspunsul.

loan HERȚEG
Iosif POP
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NICOLAE CEAUȘESCU:

„România pe drumul construirii

----- --------  ZIUA TIPOGRAFILOR ----------- —
Bună dimineața, cuvînt tipărit!

societății socialiste multilateral dezvoltate"
Volumul 21

(Urmare din pag. I)
socialistă si se afirmă ca autentic 
centru vital al ei.

Volumul evidențiază preocuparea 
continuă și responsabilă a conducă
torului partidului și statului nostru 
pentru fundamentarea teoretici a di
recțiilor principale de dezvoltare 
eeonomico-socială a țării în actuala 
etapă, în concordantă cu Programul 
partidului, cu hotărîrile celui de-al 
Xll-lea Congres. Astfel, orientările 
elaborate de Congresul al Xll-lea iși 
găsesc in acest’volum nu numai o 
principială și consecventă reafirmare, 
ci și o substanțială îmbogățire și 
concretizare.

Rapoartele, cuvîntările și studiile 
incluse in volum acordă o atenție 
deosebită demonstrării necesității 
obiective a aplicării noului mecanism 
economico-financiar in toate unități
le economice, inclusiv cele de co
merț exterior, în instituții, precum 
și în unitățile economico-teritorial- 
administrative. Noul mecanism eco
nomic, autoconducerea și autogestiu- 
nea — precizează secretarul general 
al partidului — nu reprezintă simple 
lozinci, ci trebuie să devină prin
cipii și forme de bază ale activității 
de conducere a economiei naționale.

Analizînd modul și stadiul de apli
care a noului mecanism economic, 
secretarul general a supus unei cri
tici severe și drepte încetineala și 
reținerea ou care unele foruri au ac
ționat pentru elaborarea actelor nor
mative care să asigure trecerea tutu
ror unităților, inclusiv a celor social- 
culturale, pe principiul autogestiunii, 
precum și înțelegerea unilaterală a 
acestui mecanism in sensul reducerii 
aplicării sale doar la realizarea pro
ducției nete. Alături de producția 
netă, problemele productiei-marfă 
vindute si încasate si a producției fi
zice trebuie puse pe același plan. Fără 
a realiza producția-marfă și a o des
face, fără a realiza producția fizică 
nu se poate aplica noul mecanism 
economic.

Unind „știința care cunoaște" cu 
„știinta care acționează", rapoartele, 
cuvîntările și articolele reunite in 
volum fundamentează cuprinzător di
recțiile principale in care trebuie 
orientate preocupările colectivelor de 
oameni ai muncii pentru a asigura 
sporirea sistematică a eficientei ac
tivității economice, consolidarea și 
dezvoltarea întreprinderilor și creș
terea aportului lor Ia progresul ma
terial al patriei și la ridicarea stan
dardului de viată al oamenilor mun
cii. In rindul acestora se înscriu : 
folosirea integrală a mașinilor, utila
jelor și spatiilor de producție ; 
promovarea consecventă a pro
gresului tehnic și tehnologic ; îm
bunătățirea calității și înnoirea pro
duselor ; reducerea consumului de 
materii prime, materiale, combustibil 
și energie ; recuperare^,, colectarea și 
fefolosirea materiilor prime și mate
rialelor, reconditionarea și reptiliza- 
rea pieselor și subansamblelor ; va
lorificarea superioară a materiilor 
prime pentru a obține din aceeași 
cantitate de materii prime produse 
cu un înalt grad de prelucrare și cu 
înaltă calitate ; perfecționarea con
ducerii și planificării la macro și 
microscară ; raționalizarea lucrărilor 
de investiții, păstrarea unui raport 
strict între volumul lucrărilor de in
vestiții aflate în lucru și cele care 
încep, in așa fel îneît volumul total 
de investiții în continuare să nu de
pășească capacitatea pe un an de 
execuție ; îmbunătățirea activității de 
comerț exterior și cooperare econo
mică internațională, așezarea activi
tății unităților de comerț exterior pe 
principiile autoconducerii și autoges
tiunii, optimizarea corelației dintre 
import și export ; întărirea controlu
lui financiar-bancar, a disciplinei 
tehnice, economico-financiare și a 
ordinii in toate domeniile de activi
tate ; actualizarea și îmbunătățirea 
corelării prețurilor de producție si de 
livrare a produselor către unitățile 
socialiste și a preturilor de produc
ție, de contractare și de achiziții in

agricultură ; ridicarea sistematică a 
nivelului de pregătire profesională și 
politico-ideologică a tuturor oameni
lor muncii ; legarea mai organică a 
retribuției de rezultatele concrete ale 
muncii etc.

în cuprinsul volumului își află o 
amplă prezentare concepția unitară și 
cuprinzătoare a secretarului general 
al partidului nostru despre noua re
voluție agrară în România.

în viziunea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, noua revoluție agrară are 
un caracter profund și multilateral ; 
ea vizează direct producția, produc
tivitatea muncii, nivelul tehnic, efi
ciența economică, activitatea socială 
generală din satele noastre, nivelul 
de pregătire profesională și politico- 
ideologică al lucrătorilor din agricul
tură, al întregii țărănimi. Pentru a 
înfăptui obiectivele noii revoluții a- 
grare este necesar să se acționeze, 
înainte de toate, în următoarele di
recții : valorificarea cu maximum de 
randament a întregii suprafețe agri
cole ; ridicarea fertilității economi
ce a solului, extinderea suprafețelor 
irigate și asigurarea funcționării nor
male a tuturor sistemelor de iriga
ții ; mecanizarea tuturor lucrărilor 
agricole atit la producția vegetală, 
cit și Ia cea animală ; creșterea efi
cienței investițiilor; perfecționarea 
organizării producției și a muncii ; 
dezvoltarea cercetării științifice, ob
ținerea în cel mai scurt timp, pen
tru toate plantele, a unor soiuri de 
hibrizi cu mare potențial de produc
ție și conținut ridicat de substanțe 
utile ; îmbunătățirea raselor de ani
male la toate speciile ; ridicarea sis
tematică a nivelului de pregătire pro
fesională șl politico-ideologică a for
ței de muncă.

Revoluția agrară are în vedere, în 
același timp, ridicarea generală a, ci
vilizației materiale și spirituale a lo
calităților rurale, apropierea condiții
lor de viață ale satelor de cele de 
la orașe și, ca urmare, omogenizarea 
crescîndă a societății noastre pe toa
te planurile.

După cum am menționat, ctmpul 
de cercetare, aria de investigație ști
ințifică propusă in lucrările secreta
rului general al partidului, cuprinse 
în acest volum, depășesc — ca și in 
volumele precedente — realitățile 
economico-soclale românești, extin- 
zîndu-se asupra marilor probleme cu 
care se confruntă omenirea contem
porană. Cercetind principalele pro
cese ale vieții economico-sociale mon

diale, contradicțiile ei adinei șl for
mele lor de manifestare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pune în evidență, 
cu argumente convingătoare, carac
terul deosebit de complex al situa
ției internaționale, încordarea deose
bită la care s-a ajuns în ultimul 
timp, pericolele pe care ea le ge
nerează pentru independența po
poarelor, pentru securitatea între
gii umanități, precum și intensifica
rea luptei popoarelor împotriva po
liticii imperialiste și neocolonialiste, 
pentru libertate, independență și 
pace.

Manifestind o grijă permanentă 
pentru progresul umanității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu supune aten
ției tuturor factorilor de răspundere, 
conducătorilor de partide și de state, 
oamenilor politici și de știință, po
poarelor soluții concrete, constructive 
și căi raționale de acțiune în privința 
problemelor mari și acute cu care 
este confruntată in prezent ome
nirea. Astfel, și in acest volum 
este amplu fundamentată nece
sitatea democratizării relațiilor in
ternaționale, a așezării lor pe prin
cipiile egalității în drepturi, res
pectării suveranității si indepen
denței naționale, neamestecului in 
treburile interne, nerecurgerii la for
ță și la amenințarea cu forța și avan
tajului reciproc. Respectarea acestor 
principii reprezintă condiția funda
mentală a asigurării păcii și progre
sului tuturor popoarelor. Aceasta 
presupune, în același timp, soluțio
narea tuturor problemelor litigioase 
pe calea tratativelor pașnice, opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmarea generală și, în primul 
rind, la dezarmarea nucleară. Nicio
dată armele nu au constituit un in
strument al păcii, pînă la urmă ele 
au grăbit izbucnirea războaielor. Con
tinuarea cursei înarmărilor, existen
ța blocurilor militare, menținerea 
trupelor străine pe teritoriile diferi
telor state, amplasarea de noi rache
te în Europa accentuează tot mai 
puternic neîncrederea, amplifică sus
piciunile și afectează echilibrul 
de forțe care trebuie realizat nu 
pe calea sporirii armamentelor, ci pe 
calea reducerii lor, sub riguros control 
internațional. De aceea, în prezent 
este mai necesar ca oricînd să se ac
ționeze ferm in direcția dezarmării, 
desființării concomitente a pactelor 
militare, retragerii trupelor militare

de pe teritorii străine, opririi ampla
sării de noi rachete pe continentul 
european, creării unei Europe unite, 
a colaborării pașnice, în afara deose
birii de sisteme sociale, transformă
rii acestei zone într-o regiune a pă
cii și înțelegerii, fără armament nu
clear. Concomitent, este imperios 
necesar să se întreprindă măsuri 
concrete și eficiente care să conducă 
neîntîrziat la reducerea și apoi la 
lichidarea decalajelor dintre bogați și 
săraci, la înlăturarea subdezvoltării, 
la instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Rezolvarea constructivă a marilor 
probleme ale istoriei universale con
temporane constituie, după părerea 
partidului nostru, a secretarului său 
general, cauza întregii omeniri pro
gresiste ; ea presupune întărirea so
lidarității partidelor comuniste și 
muncitorești _ cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu mișcările de eli
berare și cu alte partide democrati
ce, creșterea rolului clasei muncitoa
re, al forțelor revoluționare de pre
tutindeni, al mișcării sindicale și al 
celorlalte organizații ale maselor 
populare ; participarea tuturor sta
telor, a țărilor mici și mijlocii, a ță
rilor în curs de dezvoltare, a țărilor 
nealiniate, creșterea rolului O.N.U. 
și al celorlalte organisme internațio
nale in viața economico-socială mon
dială,.

Această concepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se află la baza 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, a acțiunilor inițiate de 
Partidul Comunist Român și România 
socialistă în numele realizării celor 
mai înalte aspirații și drepturi ale 
popoarelor — pacea, viața liberă și 
independentă, egalitatea și demnita
tea, bunăstarea și fericirea.

Prin întregul său conținut, noul 
volum din seria „România pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate" pune în evi
dență, o dată mai mult, caracterul 
creator al gindiril tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, inestimabila valoare teo
retică și practică a operei sale, con
stituind pentru comuniști, pentru toți 
oamenii muncii un bogat izvor de 
învățăminte, un îndreptar de cel mai 
mare preț în întreaga activitate con
sacrată înfăptuirii politicii, partidu
lui, ' a luminosului său program pri
vind destinul poporului și patriei 
noastre, cauza păcii și socialismului.

Cind să scriu despre tipografi, de 
ziua lor, am avut un moment de 
ezitare : cum să scrii despre unii 
dintre cei mai apropiați colabora
tori ?! Așa ii socotesc de multi 
ani, de cind le-am incredintat pri
mele însemnări — căci destinul pu
blicistului, al scriitorului, se îm
pletește cu al lor. Cum e meseria 
de tipograf? am vrut să aflu de 
curind, și-am primit un răspuns ce 
merită atenție. E ușoară și plăcută 
atunci cind ai de tipărit pagini 
bune, care nu te lasă, și nu lasă pe 
nimeni indiferent. (Cind e grea și 
mohorită nu mi s-a mai precizat, 
dar se înțelege). Cu alte cuvinte, 
calitatea artei și literaturii, a pu
blicisticii, înnobilează și meseria de 
tipograf.

Cei ce tipăresc ziarele, revistele, 
manualele școlare, albumele, opere
le de seamă ale literaturii și știin
ței au, firesc, partea lor de satis
facție. Iluștrii noștri înaintași 
scriau mai des despre tipografi, cu 
mai multă prietenie. se-ntilneau 
mai des cu ei — și le-au făcut loc. 
un loc de cinste, in articole, me
morii, romane și piese de teatru. 
Mari scriitori români au fost co
rectori de tipografie și s-au legat 
pentru toată viața de mediul „cu
legătorilor de semne". Mari scriitori 
români au fost și „spaima" tipogra
filor, prin ample, alarmante inter
venții in șpalturi. Tipografii sint de 
o mare conștiinciozitate (ii ajută și 
programul de apariții) — ei știu că 
ziarul trebuie să apară la oră fixă, 
și nu iartă, cartea in ziua de... — 
și incep telefoanele, cerind să li 
se-napoieze in timp util paginile, 
șpalturile. In acest etern „conflict", 
tot ei cedează, tot ei fac efortul de 
recuperare a timpului pierdut. Și 
se necăjesc, ei, cei dinții, și mai 
tare decit toți, se necăjesc atunci 
cind se-ntimplă neglijențe.

Sint oameni care țin la meseria, 
la. prestigiul lor. Prin meserie, tipo
grafii au intrat in istoria culturii 
noastre, aduclnd la cunoștința mi
lioanelor de cititori atitea pagini 
nemuritoare din creația națională 
și universală. Cind au scris și ei. a 
fost să scrie cu propriul lor singe 
— in acel tragic 13 Decembrie 1918. 
Prin atitudine militantă, prin lupta 
lor pentru libertate, demnitate și o 
viață omenească, tipografii au in
trat in istorie cu jertfa lor de singe, 
pe care o cinstim azi. pe care o 
vor cinsti generațiile viitoare.

Nu este o muncă ușoară, chiar

dacă astăzi condițiile pe care le 
oferă cele mai multe dintre tipogra
fiile noastre nu suportă comparație 
cu trecutul — nu este ușoară in pri
mul rind datorită răspunderii, 
atenției, migalei, „stării de alertă" 
in care se lucrează intr-o tipogra
fie. Am rămas cu părerea că nu re
zistă pină la urmă decit cei pasio
nați, mult preocupați de calitatea

însemnări de Nicolae ȚIC

artei tipografice. Prima mea amin
tire cu tipografi iși are tilcul ei : 
era in vara lui 1949 ; redactor la 
un ziar din provincie. scrisesem 
primul meu reportaj mai amplu, de 
o pagină ; un bătrin „culegător de 
fasole" (pe-atunci se lucra manual, 
se lua cu mina din casete fiecare 
literă și se așeza la locul ei), după 
ce a cules pagina și a admirat-o 
(avea și un desen in centru), m-a 
rugat s-o duc eu la plane. „Dar 
vezi, nu cumva să te-mpiedici și 
s-o scapi!"... Atit mi-a trebuit : 
m-am împiedicat și miile, poate 
zecile de mii de litere s-au împrăș
tiat... Bătrinul tipograf a adunat cu 
răbdare toate literele (rugindu-mă 
din cind in cind doar să-t spun cum 
stăm cu timpul), le-a pus in casete.

a băut o sticlă de lapte, apoi s-a 
apucat să reculeagă pagina. Și 
l-am urmărit pe cind ducea el pa
gina la plane : o ducea cu grijă, cu 
dragoste, ca pe un copil... Era 
munca noastră comună, pe care 
ținea s-o înfățișeze zecilor de mii 
de cititori intr-o ținută aleasă.

A existat și există o mindrie a 
meseriei de tipograf, pe deplin jus
tificată : ei, tipografii, sint vesti
torii fiecărei dimineți ; după ce au 
recaptat veștile din țară, din lume, 
ni le transmit la primele ore. Ar 
vrea, o, cit de mult ar vrea să ne 
transmită numai vești bune, numai 
ginduri senine, numai încredere. 
Veștile tipărite de ei de-a lungul 
miilor de dimineți se constituie in
tr-o adevărată istorie contempora
nă, nu lipsită de piedici și greutăți, 
dar mereu biruitoare, o istorie a 
edificării societății noastre socia
liste. Sint oameni dăruiți meseriei, 
iar meseria lor, la fel ca toate cele
lalte, puse in slujba propășirii, a 
progresului și civilizației, are nevoie 
de liniște și pace. Culegătorii de 
semne, care trimit spre cititori cu- 
vintul partidului, sint luptători 
pentru ziua de azi și de miine. 
pentru pacea omenirii — cu arma 
cuvintului. Ei cred că aceasta este 
și trebuie să fie arma cea mai de 
temut : arma înțelepciunii, a ințe- 
legerii și colaborării.

Combinatul poligrafic „Casa Scinteii”: imagine din secția unde se pagi
nează ziarul „Scînteia" Foto: S. Cristian

Concursul de poezie patriotică „Nicolae Bălcescu
de la Rîmnicu Vîlcea

FESTIVALUL FILMULUI LA SATE
După cum am mai anunțat. în- 

cepînd de la 6 decembrie si oină 
la 31 ianuarie, se desfășoară în toa
te județele tării. în organizarea 
Centralei Româniafilm si a între
prinderilor cinematografice jude
țene. cea de-a XXV-a ediție a Fes
tivalului filmului la sate.

Manifestare cultural-educativă de 
amplă rezonanță, festivalul pre
zintă un repertoriu bogat, care cu
prinde peste 1 300 de titluri repre- 
zentind filme artistice românești 
Si străine, precum si filme docu
mentare.- științifice și filme agro
zootehnice în sprijinul noii revo
luții în agricultură.

Vor fi organizate numeroase ci
cluri de filme inspirate din epope
ea națională a poporului român, 
din lupta revoluționară a oameni
lor muncii sub conducerea parti
dului. Un loc important în progra
mele festivalului îl dețin filmele 
care reflectă lupta maselor popu

lare pentru pace și colaborare 
între popoare.

în toate județele tării vor fi or
ganizate manifestări cultural-edu
cative de larg interes : întîlniri cu 
realizatorii și dezbateri pe margi

nea fitmelorj românești : con
cursuri de cultufă cinematografi
că; simpozioane, mese rotunde, 
medalioane cinematografice.
In imagine : secvență din filmul 

„Dragostea mea... călătoare"

Contribuții locale de interes 
național

Cu intermitente, u- 
neori firești, alteori 
fortate. ne vin din di
ferite centre iudetene 
si cîteodată din loca
lități subordonate a- 
cestora o seamă de ti
părituri (culegeri de 
folclor, antologii de 
versuri, proză sau cu 
texte pentru brigăzile 
artistice, cercetări is
torice. geografice, isto- 
rico-literare. de fol
cloristică si istoria ar
tei etc). Unele sint 
dezamăgitoare orin ca
racterul improvizat, 
orin linsa de valoare 
a conținutului lor (ne 
referim la destul de 
multe ..culegeri litera
re"). dar e drept să 
arătăm că altele atestă 
atit permanentizarea 
unui climat de emula
ție spirituală în res
pectivele locuri, cit si 
existenta unor factori 
organizatorici ce-si 
cunosc menirea, ca si 
a unor forte a căror 
încurajare sistematică 
poate conduce la re
zultate dintre cele mai 
semnificative. Mono
grafii complexe de lo
calități (numai în ju
dețul Suceava știu 
vreo ? care-si așteap
tă editorii), cercetări 
de istorie locală, bi
bliografii. anuare, cu
legeri de studii, bi
bliografii si alte lu
crări de sinteză sau

de detaliu care să re
liefeze pregnant bogă
ția tradițiilor si a 
contribuțiilor din di
ferite zone la cultura 
națională sint de o 
trebuință ce nu mai 
are nevoie de argu
mente. Asemenea apa
riții. adesea trecute cu 
vederea. însumează nu 
o dată rezultate deo
sebite.’ scutindu-ne ul
terior de o apreciabi
lă irosire de timp si 
energie.

Iată. între ultimele 
tipărituri de acest 
gen. lucrarea Iul Alex. 
Oproescu. ..Scriitori 
buzoieni". editată de 
Comitetul pentru cul
tură si educație socia
listă al județului Bu
zău. Ea însumează 92 
de ..fise" bibliografice 
..ale poeților, prozato
rilor. dramaturgilor, 
istoricilor si criticilor 
literari, istoriografilor. 
editoriJor si traducă
torilor care s-au năs
cut ori au activat in 
acest perimetru al 
spiritualității româ
nești". '

Lucrarea nu e pri
ma de acest fel apă
rută aici. Trei volume 
dedicate lui V. Voicu- 
lescu (bibliografie, ar
ticole. comunicări, do
cumente). în legătură 
cu care se aduc si aici 
noi orecizări. un 
..Atlas geografic si is

toric al județului Bu
zău" (coordonat de 
prof. Octavian Burla
cul etc., dau măsura 
potențialului si a se
riozității Științifice, a 
entuziasmului concre
tizat al oamenilor din 
aceste locuri. Actuala 
carte, însumînd neaș
teptat de multe date 
despre scriitorii si oa
menii de cultură bu
zoieni din secolul al 
XVII-lea oină în con
temporaneitate. grupa
te functional în trei 
secțiuni (fisele pro- 
priu-zise : o addenda 
cu diverse contribuții 
privind ne tipograful, 
editorul, poetul si tra
ducătorul care a fost 
episcopul Mitrofan din 
secolul XVII-XVIII, 
Vasile Cîrlova. G. Ci- 
nrian. V. Voiculescu, 
H. P. Bengescu. Ion 
Gheorghe si alții : o 
bibliografie si un in
dice) este deopotrivă 
un binevenit mijloc 
de informare si instru
ment de lucru ce de
pășește cu mult — orin 
inedit, seriozitate si e- 
chilibru — interesul 
local sau de strictă 
specialitate, fiind, in 
același timp, un mo
del si un Îndemn pen
tru elaborarea de lu
crări similare si in 
alte centre din tară.

G. MUNTEAN

Păcat de ciment!
Pentru numeroșii vi

zitatori. ca si pentru 
statornicii săi oaspeți. 
Covasna. micul orășel 
ce si-a găsit adăpost in 
cotitura strînsâ a Car- 
natilor constituie, an 
de an. o plăcută sur
priză. Stațiunea bal
neoclimaterică. cunos
cută din vechime 
pentru calitățile cu
rative ale anelor sale 
minerale si ale vesti
telor mofete, a deve
nit. rapid. în zilele 
noastre, dintr-un sat 
abia mai răsărit o 
localitate ce poartă cu 
vădită mîndrie în
semnele moderne ale 
sistematizării si urba
nizării. Era si nece
sar. Stațiunea este 
mult solicitată. în e- 
gală măsură, tot anul, 
iar numărul celor ve- 
niti aici din toată tara 
si din străinătate im
pune, firesc, ospitalită- 
tilor traditionale. un 
standard mai inalt. 
Este ceea ce au înțe
les. credem, edilii — 
buni eosoodari. oa
meni prevăzători, care 
au simtit la timo pul
sul perspectivei, spri
jinind o seamă de ini
tiative extra locale si 
punînd în practică un 
olan edilitar orooriu. 
ce prinde oe zi ce 
trece contur. în ca
drul unui proiect de 
sistematizare coerent, 
capabil să confere, cit 
de cit. centrului civic 
cel puțin, ceea ce nu

mim. îndeobște, inclu
siv in arhitectură, 
personalitate. Este un 
inceout bun. timid, e 
drent. ca orice început 
de drum, dar sigur, nu
numai in intenții, ci si 
in realizări palpabile 
de ne acum.

Cu atît mai mult 
este de mirare apari
ția intempestivă în 
mijlocul orașului. în 
nare si în afara lui. a 
unor ..lucrări monu
mentale decorative", 
despre care vom spu
ne din capul locului, 
fără nici o reținere, că 
sint veritabile monu
mente ale prostului 
gust, niște forme vo
lumetrice din ciment 
sau cărămidă tencuită. 
albe, ca să se vadă 
bine în orice anotimp, 
dar mai ales vara, si 
de dimensiuni cu ade
vărat monumentale 
intre 4—5 m. forme, 
ce obturează snatiul. 
violentîndu-1 pur și 
simplu si constituind.
dună Părerea noastră, 
o intervenție brutală
în zona de recrearp a 
orașului. S-a dorit,
probabil, agrementa-
rea spațiului cu noi 
valențe estetice, ne- 
fiind de aiuns buche- 
tul-mastodont de tu- 
lioe din piatră mo- 
zaicată care face o 
concurentă nutin loia
lă veritabilului monu
ment al naturii ne ca- 
re-1 constituie izvorul

vulcanic. In neobosită 
fierbere de lingă el. 
si alături de care, our- 
tind placa cu textul 
explicativ al izvorului, 
stă bine amplasat un 
alt ..monument" na
tural, un bloc de gra
nit uriaș, de-o frumu
sețe fără echivoc. Pă
cat de cimentul si că
rămida irosite fără 
rost.

Ei bine, ca si cind 
n-ar fi fost destul, 
parcul a mai fost 
..ambientat". in fata 
casei de cultură, cu o 
tonetă. dar nu cu una 
ca toate celelalte, ci cu 
una fixă, dispropor
ționat de mare, peste 
25 mp. în care se vind 
tricotaje, mercerie si. 
mi se pare, și solduri, 
intr-o perfectă alinie
re si la doi oasi — 
la propriu — de o sta
tuie cu adevărat va
loroasă.

Toate acestea ori- 
vesc. cred si Comite
tul de cultură si e- 
ducatie socialistă al 
județului Covasna. 
care, cu ani în urmă, 
a depus multe dili
gente pentru înăl
țarea statuii si avind 
o pozitivă experiență 
in realizarea, la Sf. 
Gheorghe si in iudet. 
a multor lucrări de 
for public izbutite si 
bine amplasate.

V. OPREA
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Pe măsură ce vremile se 
adună peste evenimente, 
ele. aceste evenimente, fie 
își pierd din strălucirea 
momentului, fie se redi- 
mensionează la proporții 
uneori nebănuite de o e- 
pocă sau alta. Momentul 
1848 a trecut, bunăoară, si 
el prin lumini și umbre, 
în ănii ’48—’49 entuzias
mul era fierbinte, propen
siunea spre elan înălță
toare. Nici chiar înfrînge- 
rea revoluției, nici emi
grația. amară ca orice e- 
migrație, n-au Întunecat 
bucuriile primelor izbinzi 
după lungii ani de fana
riotism. Iar alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca 
domn al Principatelor a 
fost, de fapt, 'încununarea 
aspirațiilor naționale și 
sociale pașoptiste. Revolu
ția nu s-a „încheiat" prin 
arestarea 
Iași si la București, prin 
dramatica ieșire din sce
nă a lui Iancu. Ea, revo
luția din provinciile româ
nești, începută în ’48. su
focată de trupe străine, 
n-a încetat, a continuat 
pînă la acel memorabil 24 
Ianuarie 1859.

Ulterior. pașoptismul, 
fără a fi totuși ignorat, a

putut fi tălmăcit, răstăl
măcit, etichetat, exaltat, 
„ajustat", pentru ca. după 
mai bine de 130 de ani. să 
constatăm, n-aș zicea ne
apărat cu surprindere. căci 
adevărul era la indemina 
cui voia să-1 vadă, șă 
constatam că mijlocul 
veacului trecut a fost unul 
din cele mai mature, mai

de atunci, spre faptele lor. 
așa cum sint prezentate 
de istorie, pe scurt, se 
caută o înfrățire in ideea 
zontinuității ideilor curate 
și înalte. Un asemenea 
gest de pietate este, desi
gur. și Festivalul de poe
zie patriotică „Nicolae 
Bălcescu". organizat din 
doi in doi ani de C.J.C.E.S.

însemnări de Viorel ȘTIRBU
v

fruntașilor la

profunde și mai clarvăză
toare momente din exis
tența
mului nostru. Nu e de 
mirare deci, că istorici, 
scriitori, instituții se stră
duiesc în prezent să cin
stească momentul și mai 
ales să-i valorifice sem
nificația. S-au elaborat in 
ultimii ani lucrări impor
tante despre acest eveni
ment. dar nu numai 
nivelul acesta foarte înalt 
s-a înscris pașoptismul in 
conștiința publică. Pur și 
simplu se constată o a- 
plecare plină de modestie 
și căldură spre oamenii

istorică a nea-
deci că istorici.

— Rîmnicu Vîlcea. Inițiat 
în anul 1969, festivalul a 
ajuns la a șaptea ediție 
și e la fel de proaspăt, de 
plin de patos ca la începu
turi. Ideea generoasă de a 
chema poeții să cînte pa
tria și să-și rostească ver
surile pe locurile- legate 
atît de Strîns de aminti
rea unui mare revoluțio
nar are un ecou larg, ti- 

la nerii din întreaga tară vin 
aici încercindu-și nu doar 
condeiul, ci în primul rind. 
cred, vin pentru a omagia 
cu priceperea si talentul, 
și mai ales cu simțirea, 
memoria unui strălucit tî-

năr peste care uitarea nu 
poate cădea cită vreme 
sintem noi înșine stăpînii 
locurilor, obiceiurilor si 
limbii noastre românești.

Multi, de-a lungul celor 
12 ani. au nășit aici, la 
Rimnicu Vîlcea sau la 
Topolog. în lunga călăto
rie a poeziei dăinuitoare. 
Nu mă încumet să fac . 
bilanțuri, deși ar fi bo
gate, nu mă încumet 
fiindcă, in tot acest festi
val. îmi place să văd o 
parte a prinosului nostru, 
a preaplinului nostru dor 
de nemurire. Cum au 
spus poeții la Topolog : 
„El vin din demult si co
boară vibrînd / Ca rod si 
nămînt de grădină". Sau : 
„De multe ori străbunii 
vin spre noi. / Vechi file 
de istorie îi cară. / Eu 
i-am văzut și-i văd ! Se 
scurg șuvoi 1 / Si toti ros
tesc cu dor cuvîntul : 
ȚARA". Ori : „Sintem pe 
aceste locuri... / nu de 
veacuri. / ci-aceste tărîni 
ne cunosc / de cind sint 
ele". Si. în șfîrsit: „Curge 
lumina
Sufletul nostru, flacără-, 
vatră : / Umbra Bălcescu
lui arde-n ferești (...)“.

neste Bălcești / 
•n

A D E VÂR
Istoria ni-l pune la cirmâ, veghetor, 
Pe-ntiiul om al nostru dintre contemporani, 
Căci ochiul lui scrutează-n prezent și-n viitor 
Urcușul ce-l visarăm vreo două mii de ani.
Născuți din apa vie a rîurilor țării,
Din cremeni carpatine; pe umeri de Ceahlău 
El duce de la Sighet la țărmul cald al mării 
Puterea-nțelepciunii și-a sufletului său,

Și chiar de-mi cînt eroul cu harul meu puțin — 
Cum am cintat pe Ștefan, Mihai, Tudor, Bălcescu — 
Spre slava lui și-a noastră, și-a celor care vin, 
Istoriei prezente ii spunem CEAUȘESCU I

Marius BOROS
comuna Hălmăgel, județul Arad

Clocot de energie, iubire și dreptate, 
De muncă fără tihnă, de dragoste de om 
Ca tot ce-i viu in țară să crească-n libertate, 
Să ridă-n zori copiii și fructele din pom.
Și credem in bărbatul cu nume de român 
Căci cugetul și fapta doar adevăr respiră.
Prin el vorbește glasul poporului stăpin, 
Prin el o lume-ntreagă ne-aplaudă și-admiră.

E S C U
Curge lumina peste Bălcești — 
Sufletul nostru, flacără-n vatră; 
Umbra Bălcescului arde-n ferești. 
Umbra Bălcescului-apă din piatră.
Florile toamnei picură blind, 
Florile toamnei picură miere, 
Umbra Bălcescului trece purtind 
Mantie neagră de plins și tăcere. 
Apele-ntoarse-n adincuri, șuvoi, 
Lutul in fructele serii il suie, 
Umbra Bălcescului cintâ in noi, 
Umbra Bălcescului este și nu e. 
Cerul a ars zdrențuit de cocori, 
Calmă, căldura pe umeri ne-apa$â, 
Umbra Bălcescului de sărbători 
Sare din moarte și-aleargă acasă.
Cum mi-l răpiră, in zodii de foc, 
Trupul bolnav risipindu-i in lume! 
Umbra Bălcescului n-are noroc, 
Umbra Bălcescului fără de nume. 
Plingă-I surorile mele pe-ascuns, 
Fratele meu rătăcească cu jale, 
Umbra Bălcescului le e răspuns, 
Umbra Bălcescului, măriei sale.

Sfirtecat și hulit gindul nu s-a lăsat, 
Dar topiți i-au fost ochii-n făclia de ceară, 
Umbra Bălcescului, nemingiiat, 
Moare^și naște în fiece seară.

Curge lumina peste Bălcești, 
Toamna e toamnă și iarna e iarnă, 
Umbra Bălcescului arde-n ferești 
Și peste noi n-a-ncetat să se cearnă.

Fie-ne masa belșug și alint, 
Lacrima inima in veci hrănească, 
Umbra Bălcescului, cea de argint, 
Singele nostru să-l împodobească.

Ardă in vatră, prin viscol și ger, 
Focul din suflet și înțelepciune; 
Vai, umbra lui, legănată pe cer, 
Vreascului vremii ii este tăciune.

Curge Lumina peste Bălcești - 
Sufletu-nostru, jale de seară; 
Și rătăcește Bălcescu-n ferești 
Intr-o eternă colindă amară.

Gheorghe MINCA 
activist cultural, Buzău
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PARAGUAYAN

Am aflat cu durere vestea încetării din viată a tovarășului Obdulie 
Barthe, președintele Partidului Comunist Paraguayan, militant de seamă al 
mișcării comuniste paraguayene.

Vă adresăm condoleanțele noastre sincere, iar familiei îndoliate profunda 
noastră compasiune.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-turce de cooperare economică

Primire la C.C. al P.C.R.

La București s-au încheiat, sîmbă- 
tă, lucrările celei de-a VIII-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Turcia, Cele două părți in comisie, 
analizind stadiul relațiilor economice 
bilaterale, au consemnat cu satisfac
ție evoluția continuu ascendentă a 
Schimburilor reciproce de mărfuri și 
rezultatele pozitive obținute, in liu- 
inlna înțelegerilor și hotărîrilor ro- 
jtnâno-turce convenite la nivel înalt. 
S-au subliniat rezultatele fructuoase 
Obținute pe linia colaborării ' indus
triale și tehnice, precum și cele din 
cadrul acțiunilor de cooperare în do
meniile prospectării și valorificării 
Resurselor minerale, electrificării și 
țermoficării. prelucrării produselor 
petroliere și chimice, metalurgiei, 
transporturilor, agriculturii, econo
miei forestiere și turismului.
i în cadrul sesiunii a fost relevată 
conlucrarea româno-turcă in realiza

Semnarea unui protocol privind schimburile de mărfuri 
intre România și Republica Cooperatistă Guyana

Cu ocazia lucrărilor primei sesiuni 
a Comisiei mixte romăno-guyaneze, 
care se desfășoară la București, to
varășul Cornel Burtică, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și Hugh Desmond 
Hoyte, vicepreședinte al Republi
cii Cooperatiste Guyana, coordona
tor al activității economice, planifi
cării și finanțelor, au semnat, sim- 
bătă. Protocolul privind schimburile 
de mărfuri intre Republica Socialistă 
România și Republica Cooperatistă 
Guyana pe perioada 1982—1985.

La semnare au fost de față Doina 
Ardare, adjunct al ministrului co

rea rafinăriei din Anatolia Centrală, 
obiectiv la care participă industriile 
și specialiști din cele două țări. în 
același timp, au fost analizate posi
bilitățile de cooperare pe terțe piețe 
și au fost convenite măsuri pentru 
dezvoltarea pe mai departe a colabo
rării și cooperării economice in sec
toare de interes reciproc.

Cu acest prilej. președinții celor 
două părți in comisie, loan Avram, 
ministrul industriei constimctiilor de 
mașini, și Kemal Canturk, ministrul 
comerțului, au semnat protocolul 
sesiunii.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, 
alte persoane oficiale, specialiști.

Au fost prezenți Nahit Ozgiiir am
basadorul Republicii Turcia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres) •

merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, președintele pâr
tii române în Comisia mixtă. Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membrii delegației 
române, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Lawrence Evril 
Mann, șeful Departamentului Coope
rării Economice Internaționale din 
Ministerul Economiei, Planificării și 
Finanțelor, președintele părții guya- 
neze in comisie, Winstonn Murray, 
adjunct al ministrului comerțului, 
ceilalți membri ai delegației guya- 
neze participante la sesiune.

(Agerpres)

Tovarășul Petru Enache. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit sîmbătă pe Erno Lakatos, di
rector general al Agenției ungare 
de presă — M.T.I., care, la invitația 
conducerii Agenției române de 
presă — Agerpres, a făcut o vizită 
în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost su
bliniate bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Ungară, dintre partidele si popoarele

Simpozion
în zilele de 11 și 12 decembrie, la 

Facultatea de Drept din București a 
avut loc simpozionul național „Prin
cipiile politicii Partidului Comunist 
Român cu privire la căile și mij
loacele de prevenire și combatere a 
infracțiunilor", organizat de Procu
ratura Generală. Ministerul Justi
ției. Ministerul de Interne. Tribuna
lul Suprem. Uniunea Tineretului 
Comunist. Academia de științe so
ciale și politice și Asociația ju
riștilor.

La simpozion au participat repre
zentanți ai conducerilor ministere
lor și instituțiilor organizatoare, 
cercetători științifici în domeniul 
științelor sociale, cadre universitare, 
activiști de partid. ai organizațiilor 
de tineret, ai altor organizații de 
masă si obștești, lucrători de. specia
litate din organele procuraturii, jus
tiției sî ale Ministerului de Interne.

în cadrul raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Popovici, procuror 
general al Republicii Socialiste 
România, în ședința plenară de des
chidere a lucrărilor simpozionului, 
în referatele si comunicările științi
fice susținute in cele trei secțiuni 
precum și în cadrul discuțiilor au 
fost dezbătute probleme cu privire 
la concepția Partidului Comunist 
Român. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al parti
dului, în legătură cu aplicarea legii 
penale in actuala etapă de dezvoltare 
a societății noastre, participarea co
lectivității, a organizațiilor de tine
ret, a altor organizații de masă și 
obștești, precum și cu privire la ro
lul cercetării științifice în domeniul 
criminologiei. în prevenirea și com
baterea manifestărilor antisociale și 
a altor încălcări ale legilor si nor
melor de conviețuire socială. Au fost 
abordate aspecte privind sarcinile ce 
revin tuturor factorilor educaționali 
în activitatea de formare și dezvolta
re a conștiinței socialiste a maselor, 
în lumina hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân privind dezvoltarea conștiinței 
politice și juridice socialiste a cetă
țenilor.

La încheierea lucrărilor simpozio- 

noastre. în acest cadru, s-au eviden
țiat rolul și contribuția pe care agen
țiile de presă, si în general mij
loacele de informare în masă din 
cele două țări, le au în dezvoltarea 
acestor relații.

La primire au participat Eugen 
Florescu. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ion Cumpănașu, 
director general al Agenției române 
de presă. — Agerpres.

A fost prezent, de asemenea, 
Sandor Rajnai. ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

national
nului, participant!! au adoptat, o te
legramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. în care se arată, printre alte
le : Prin conținutul său, simpozio
nul s-a înscris în ansamblul sarcini
lor trasate de conducerea partidului 
și statului nostru, de dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. urmărind ridica
rea pe o treaptă nouă, calitativ su
perioară. a activității organelor de 
stat chemate să înfăptuiască actul de 
justiție, să aplice cu toată fermita
tea legile tării.

Conștienti de sarcinile de rpare 
răspundere ce le revin din hotărîri- 
le de partid și de stat, toți partici- 
pantii la simpozion vă asigură, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că vor acționa în întreaga lor 
activitate pentru respectarea neabă
tută a hotărîrilor de partid, a Con
stituției și celorlalte, legi ale tării, 
aducindu-și astfel contribuția la creș
terea conștiinței politice si juridice 
a oamenilor muncii.

în telegramă este subliniat puter
nicul simțămînt de mîndrie patrioti
că față de noile initiative de pace 
ale secretarului general al partidului 
pentru viitorul pașnic, liber si in
dependent al țării, pentru pacea și 
liniștea lumii, care corespund pe 
deplin celor mai nobile si vitale 
idealuri ale tuturor popoarelor, to
tala adeziune la acțiunile de pace 
întreprinse de tara noastră, de În
tregul popor.

Participants la simpozion, toți ju
riștii din țara noastră — se relevă 
în telegramă — se angajează în fata 
partidului, a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite' tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu-si precupețească 
eforturile pentru traducerea în viată 
a mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru dezvoltarea 
conștiinței politice si juridice socia
liste a cetățenilor, in spiritul respec
tării neabătute a hotărîrilor. de partid 
și a legilor, aducîndu-și astfel con
tribuția la înflorirea necontenită a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România. (Agerprăs)

0 importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare româno-irakiene

Dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare cu țările 
arabe constituie, așa cum este știut, 
una din orientările fundamentale 
ale politicii externe a României so
cialiste. Acestui cadru i se circum
scrie evoluția mereu ascendentă a 
raporturilor de conlucrare româno- 
irakiene, puternic stimulată de în- 
tilnirile și convorbirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Saddam Hussein al Iraku
lui. înțelegerile convenite la nivelul 
cel mai înalt conferă raporturilor 
dintre cele două partide, țări și po
poare o bază durabilă, stabilitate și 
perspective dintre cele mai favo
rabile.

O elocventă mărturie a bunelor 
relații româno-irakiene — care au 
ca bază trainică principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc — o constituie 
rezultatele fructuoase ale vizitei 
oficiale întreprinse în Irak de pri
mul ministru al guvernului român, 
tovarășul Ilie Verdeț. Reliefînd deo
sebita satisfacție reciprocă față de 
cursul pozitiv al raporturilor priete
nești dintre România și Irak, căl
durosul schimb de mesaje dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Saddam Hussein, ocazionat 
de această vizită, a pus în evidentă 
hotărîrea comună de a imprima. în 
continuare, un inalt ritm conlucrării 
reciproc avantajoase pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și in 
alte domenii de interes comun.

în acest spirit, convorbirile dintre 
primul ministru al guvernului ro
mân și Taha Yassin Ramadhan, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui irakian — care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
stimă și deplină înțelegere — au 
evidențiat satisfacția pentru nivelul 
ridicat al relațiilor între cele două 
țări. într-adevăr. volumul schimbu
rilor comerciale a crescut în 1980 de 
peste cinci ori față de 1976, iar pen
tru anul acesta au fost suplimentate 
prevederile inițiale privind dezvol
tarea ansamblului conlucrării pe 
plan economic. Cu rezultate dintre 
cele mai bune se extinde cooperarea 
în producție. Specialiștii, noștri con
tribuie la construirea unor impor
tante obiective economice, la extin
derea rețelei rutiere. în scopul in
cluderii în circuitul economic a unor 
noi localități și resurse, efectuează 
prospecțiuni geologice, amenajează 
sisteme de irigații ș.a.

<?

Capacitatea economiei românești de 
a realiza o gamă de mașini și insta
lații din cele mai variate domenii, 
experiența acumulată de țara noas
tră intr-un șir de ramuri fundamen
tale ale industriei, pe de o parte, 
programele de dezvoltare ale Iraku
lui, incluzind valorificarea in mod 
superior a avuțiilor naționale ale 
solului șl subsolului, pe de altă 
parte, oferă, așa cum s-a relevat in 
cursul actualelor convorbiri de la 
Bagdad, premise dintre cele mai 
favorabile pentru ca relațiile de 
colaborare și cooperare româno- 
irakiene să se dezvolte și mai mult, 
pe baza unor programe de perspec
tivă. în acest sens s-au încheiat cu 
ocazia noii întîlniri o serie de acor
duri concrete. Prin înfăptuirea pre
vederilor acestor documente, fără 
îndoială, cooperarea economică se 
va amplifica și diversifica în dife
rite ramuri ale industriei, agricul
turii. transporturilor, materialelor de 
construcții, locuințelor, inclusiv prin 
realizarea in comun a unor obiec
tive destinate dezvoltării econo- 
mico-sociale a celor două țări. Se 
va amplifica, de asemenea, conlu
crarea pe plan științific, tehnologic, 
cultural. Toate acestea vor conferi 
și mai multă substanță relațiilor din
tre poporul român și poporul ira
kian, vor duce la întărirea priete
niei dintre ele.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională 
s-a reliefat preocuparea României și 
Irakului fată de încordarea creată 
pe plan mondial, de adîncirea crizei 
economice. subliniindu-se necesi
tatea intensificării eforturilor in ve
derea depășirii acestei stări de lu
cruri, promovării cauzei păcii, des
tinderii, independentei și progresului 
în lume. In mod deosebit s-a relie
fat responsabilitatea ce revine sta
telor. în acest moment de puternică 
intensificare a cursei înarmărilor, de 
a nu admite continuarea competiției 
militare., atît de periculoasă pentru 
pacea lumii, de a întreprinde mă
suri urgente și eficiente pentru în
făptuirea dezarmării, în primul rind 
a dezarmării rjjicleare. Totodată, s-a 
subliniat necesitatea reglementării 
tuturor conflictelor dintre state ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratative.

Pentru opinia publică din țara 
noastră este un motiv de satisfacție 
faptul că președintele Saddam 
Hussein a dat o înaltă apreciere noii 
inițiative de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, avind ca obiectiv 
fundamental realizarea unor înțele
geri privind eliminarea rachetelor cu 

rază medie de acțiune, a armamen
tului nuclear de orice fel de pe con
tinentul european, relevînd semnifi
cația deosebită a marilor mișcări de 
masă din România împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare. Cu 
deplin temei s-a exprimat convin
gerea că realizarea de progrese in 
direcția edificării securității europe
ne, țel pentru care acționează cu 
perseverență țara noastră, ar avea 
repercusiuni favorabile asupra situa
ției din intreaga lump, ar fi o con
tribuție de seamă Ia reducerea în
cordării și promovarea colaborării 
internaționale.

Totodată, a fost exprimată îngri
jorarea \în legătură- cu continuarea 
conflictului dintre Irak și Iran, țaTa 
noastră reafirmind cerința unei în
cetări imediate a focului, a regle
mentării disputei dintre cele două 
state pe cale pașnică. prin nego
cieri, în interesul ambelor state ve
cine. al cauzei păcii și securității 
internaționale.

Abordarea problemelor din Orien
tul Mijlociu a prilejuit subbnierea 
cerinței stringente a unei reglemen
tări juste și durabile a situației 
existente în zonă, prin retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate în 
1967, soluționarea problemei po
porului palestinian, inclusiv recu
noașterea dreptului său la crearea 
unui stat ppopriu, independent. în 
virtutea politicii sale principiale, 
țara noastră a reafirmat poziția sa 
de condamnare a atacului israelian 
asupra instalațiilor nucleare irakiene 
și a relevat caracterul periculos al 
unor asemenea acte de forță.

De ambele părți s-a evidențiat 
cerința de a se acționa pentru lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice, și s-a 
exprimat încrederea că reuniunea la 
nivel inalt de anul viitor, de Ia 
Bagdad, a țărilor nealiniate va adu
ce o contribuție pozitivă la însănă
toșirea climatului politic in lume. 
Opiniile exprimate in problemele 
vieții internaționale oferă teren pen
tru strîngerea conlucrării dintre 
România și Irak pe arena mondială.

Salutind rezultatele rodnice ale 
convorbirilor de la Bagdad, opinia 
publică din țara noastră nutrește 
convingerea că extinderea și apro
fundarea relațiilor româno-irakiene, 
at-ît p'e plan bilateral, cit și pe arena 
internațională, servesc deopotrivă 
intereselor celor două popoare prie
tene, cauzei generale a păcii, colabo
rării și progresului.

Al. CAMPEANU

Cronica
Simbătâ la amiază au luat sfîrșit 

Ia București lucrările mesei rotunde 
cu tema ..Pacea și dezarmarea", or
ganizată de Asociația de Drept In
ternațional și Relații Internaționale.

în ultima zi au fost dezbătute pro
bleme de mare actualitate, cum sint 
pacea și dezarmarea in contextul 
problematicii generale a dezvoltării 
omenirii și rolul mișcărilor pentru 
pace, al opiniei publice și al sistemu
lui educațional in amplificarea cursu
lui spre dezarmare.
iPe parcursul celor două zile ale 

reuniunii, oameni de știință din El
veția, Franța, Iugoslavia. Statele 

ite ale Americii, Ungaria și Uniu- 
ii a Sovietică, alături de colegi ro
mâni. au efectuat într-o atmosferă 
deschisă, constructivă, un amplu 
schimb de vederi cu privire la impli
cațiile agravării situației internațio
nale. intensificării cursei înarmărilor, 
acumulării unul uriaș arsenal de 
arme nucleare tot mai perfecționate 
care preocupă guvernele, popoarele, 
opinia, publică.

în acest context a fost subliniată 
valoarea inițiativelor României, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pri
vind întărirea păcii și securității in 

pentru reducerea cheituieli- 
ire și alocarea fondurilor 
ite in scopul dezvoltării eco- 
pciale, privind dezarmarea 
imul rind. dezarmarea nu- 

■ t fost relevate, totodată, sem- 
marilor manifestări de masă 
ice desfășurate in România, 
i preocupările existente in 
tră pentru creșterea rolului 

de știință în promovarea 
t de securitate și încredere 

între națiuni.
★

împlinirea unui sfert de veac de 
la transmisia primei emisiuni a Stu
dioului de radioteleviziune din Iași 
a fost marcată de o adunare festivă, 
în cadrul căreia a fost relevată acti
vitatea rodnică desfășurată de colec
tivul studioului pusă in slujba înfăp
tuirii neabătute a politicii partidului 
și statului nostru, dezvoltării necon
tenite a României socialiste.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se arată. între altele : Ase
menea întregii prese românești, acțio
năm pentru realizarea unor emisiuni 
cu inalt mesaj patriotic, puternic im
plicate in realitățile edificării multi
laterale a județelor pe care Ie ser
vim. capabile să mobilizeze energiile 
umane'din această parte a țării la 
îndeplinirea sarcinilor complexe puse 
în fața întregului popor, de istoricul 
Congres al XII-lea al partidului.

, Sintem convinși, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că 
in nobila misiune pe care ne’-ați in- 
cjedințat-o mai avem incă multe de 
înfăptuit pentru a ne situa la para- 
rpetrii noii calități, pentru creșterea 
audientei ascultătorilor, implicit a 
competenței profesionale, publiciști-

zilei Sesiune științifică jubiliară
în Capitală s-au încheiat, simbătă. 

lucrările sesiunii jubiliare de comu
nicări științifice prilejuită de împli
nirea a 100 de ani de la reorganiza
rea în 1881 a Scolii -naționale de 
poduri și șosele din București.

Timp de două zile, peste 3 000 de 
specialiști și invitați din institute de 
invătămint superior și de cercetare 
științifică, din întreprinderi produc
tive au susținut numeroase comuni
cări ce au prezentat valoroase rezul
tate obținute de colective de profe
sori și studenți ai Institutului poli
tehnic și Institutului de construcții 
din București, îri cadrul activității 
de integrare a învățămîntul-ui cu ac
tivitatea științifică și productia.

într-o atmosferă entuziastă, parti-

Forța distructivă a atomului poate fi infrintă
(Urmare din pag. I)
țara noastră se manifestă cu vigoare 
ca unul dintre factorii cei mai 
activi pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru instaurarea in Eu
ropa și în intreaga lume a unor re
lații de colaborare reciproc avan
tajoasă intre popoare egale în 
drepturi, care își construiesc un 
viitor prosper sub primatul forței 
dreptului și nu al dreptului forței.

Ca fizician cunosc bine pericolul 
pe care il reprezintă armele nu
cleare pentru însăși existența civi
lizației umane pe planeta noastră. 
Am simțit din adincul ființei mele 
adevărul răscolitor al cuvintelor 
președintelui țării atunci cind spu
nea la marea adunare populară de 
la București că atomul a fost luat 
de la menirea lui firească și a fost 
învățat să ucidă. Cred că nu există, 
om de știință cinstit pe această 
planetă care să nu deplingă și să 
nu se revolte că atomul cu uriașa 
lui forță a fost inchis in bombe de 
zeci și sute de kilotone sau mega- 
tone, care pot semăna pretutindeni 
moartea, abisul, întunericul. Tocmai 
de aceea consider că este cea mai 
înaltă datorie a mea să-mi alătur 
glasul la al tuturor oamenilor de 
știință din țara noastră și din in
treaga lume, pătrunși de nobila 
vocație de pace ce le incumbă, pen
tru a cere cu hotărire încetarea 
proliferării pericolului amplasării 
de noi rachete dotate cu focoase 
nucleare in Europa, retragerea celor 
existente și transformarea conti
nentului nostru intr-o zonă fără 
arme atomice.

Pacea, desigur, nu se impune de 
la sine — istoria, din păcate, a do
vedit acest lucru — ea se pregă
tește, se obține, se smulge prin 
lupta dină și străduința necurmată 
a popoarelor, prin angajarea fermă 
împotriva acelora care nutresc 
iluzia, de atitea. ori infirmată de 
faptele aceleiași istorii, că prin 
forță, prin subjugarea altora pot să 
găsească un răspuns la problemele 
complexe pe care le ridică lumea 
con temporană.

Numai niște minți debusolate își 
pot imagina că soluția „eficace“

cipanții la sesiune au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care se angajează să acționeze, 
în continuare, cu consecventă revo
luționară și responsabilitate comu
nistă pentru. înfăptuirea politicii 
partidului în domeniul învățăm întu- 
lui tehnic superior și al cercetării 
Științifice. în telegramă se subliniază 
nobila misiune ce revine cadrelor 
didactice de a da tării noastre noi 
contingente de specialiști, cu temei
nică pregătire politică și -profesio
nală. capabili să răspundă atît exi
gențelor cerute'cfe re'Voluțiă "teîi'nico- 
știin-țifică. precum și marilor proble
me cu care se confruntă lumea con
temporană. (Agerpres) 

pentru problemele cu care este con
fruntată omenirea in prezent o con
stituie detonarea focoaselor nuclea
re. Barbară și haotică mentalitate, 
care pină la urmă se va întoarce 
împotriva celor ce o susțin. Pentru 
că, așa cum arăta cu atita patos re
voluționar președintele Nicolae 
Ceaușescu, cei ce vor dezlănțui 
atomul nu vor scăpa de forța sa 
nimicitoare ; chiar dacă prtntr-o 
minune vor rămine in viață nu vor 
scăpa de judecata dreaptă, necru
țătoare a popoarelor.

Nobila inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu exprimă 
elocvent dorința fierbinte a poporu
lui nostru de a trăi intr-o Europă 
a păcii, într-o lume eliberată de 
coșmarul conflagrației nucleare. A- 
ceastă inițiativă a găsit o puternică 
rezonanță in intreaga lume. Pentru 
că diminuarea reală a pericolului 
unui nou război mondial, edificarea 
unei Europe -fără arme nucleare, a 
unei lumi fără războaie constituie 
acel măreț obiectiv care întrunește 
adeziunea nețărmurită a fiecăruia 
din cei peste patru miliarde de lo
cuitori ai Terrei.

0 adevărată „Odă 

a vieții pașnice" 
(Urmare din pag. I)
eliminarea armamentului nuclear 
de pe continentul european, pentru 
dezarmare și o viață scutită de spec
trul morții atomice, conducătorul 
partidului și statului nostru, prin 
strălucita sa inițiativă, a oferit lu
mii, in aceste momente grele, o al
ternativă de pace, de înțelegere și 
colaborare.

In spiritul a tot ce zidim pe me
leagurile patriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut să răzbată glasul 
și simțămintele noastre, ale milioa
nelor de cetățeni ai țării, pină de
parte în lume, unde, o știm, politica 
României socialiste se bucură de o 
inaltă prețuire, tocmai pentru că 
este o politică umanistă, pentru că 
are în vedere salvgardarea valorilor 
civilizației.

BRAȘOV • Cu prilejul Împlini
rii a 400 ■ de ani de la tipărirea de 
către Cores! la Brașov a „Cărții cu 
învățătură", unul din monumentele 
de seamă ale culturii noastre vechi, 
în orașul de sub poalele Timpei 
s-au desfășurat Colocviile brașove
ne consacrate cărții vechi româ
nești. Au participat cunoscuți oa
meni de știință și specialiști în li
teratura română veche din centre
le universitare București, Cluj- 
Napoca, Sibiu și Brașov, care au 
prezentat comunicări privind locul 
și semnificația pe care opera lui 
Coresi o ocupă in patrimoniul cul
tural nationals Cu același prilej, la 
Muzeul de artă din Brașov^ s-a 
inaugurat- o expoziție în care ■ sint 
prezentate și cărți tipărite de Coresi 
Ia Brașov. (Nicolae Mocanu).

GORJ • S-a editat,, la Tg. Jiu. 
volumul de însemnări cu titlul „Lu
minile scenei", aparținînd cercetă
torilor locali Octavian Ungureanu 
și Ion Sanda. Pe baza studiului 
atent al unor documente de arhivă, 
autorii reconstituie în paginile lu
crării momente relevante din miș
carea teatrală locală de la începu
turile ei pină astăzi. • Sub generi
cul „Pace pentru toți copiii lumii", 
casa pionierilor din Tg. Jiu a des
chis la Muzeul județean o expozi
ție cu lucrări de artă plastică reali
zate de copii. (Dumitru Prună).

tv
PROGRAMUL 1

3,00 Teleșcoalâ
8.40 Tot Înainte !
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copii : Alice in 

țara minunllo-r (episodul 3)
9.40 Omul și sănătatea

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
18,05 Ecranizări după opere literare : 

Cinci săptămlni in balon. După 
romanul Iul Jules Verne. (Partea 
a 11-a)

18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,oo Telejurnal
19,25 Cintarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Botoșani

20.30 Film artistic : „Scrisoarea bucluca
șă". Premieră pe țară. (Producție 
a studiourilor engleze)

22.15 Telejurnal. Sport

PROGRAMUL 2
13,00 Pagini muzicale de mare popu

laritate
13.45 Contemporanii noștri
14,05 Anunțuri și muzică
14.15 Teatru TV : „Hora sărutului" de 

Arnold Wesker
15,35 Desene animate
16,00 Serâta muzicală TV.' Chemările 

școlilor naționale (III)
19.00 Telejurnal
19,25 Telerama
19,55 Clubul tineretului
20.40 Formații românești de jaz
21,10 Continuare Ia un film
21,20 Umor șl muzică
22.15 Telejurnal. Sport

SUCEAVA • Concursul „Știința 
și viața" al brigăzilor științifice din 
județul Suceava, inițiat in scopul 
intensificării și permanentizării ac
tivității de educare materialist-ști- 
ințifică a maselor, și Ia care au luat 
parte peste 250 de formații de a- 
cest gen, și-au desemnat ‘cîștigăto- 
rii. S-au remarcat, printr-o activi
tate bogată și eficientă, brigăzile

științifice din orașele Cîmpulung. 
Rădăuți, , fălticeni și - Șiret și' cele 
djn comunele Bălcăuți. Stroiești, 
Cașvană și Horodnic. (Sava Be- 
jinariu),

BOTOȘANI • Teatrul „Mihai 
Eminescu" din Botoșani a prezen
tat In premieră absolută piesa 
„Statuia eroului" de Ieronim Șerbu. 
Cu același prilej a avut loc și un 
colocviu pe tema „Forța educativă 
a spectacolului de teatru", la care 
și-au adus contribuția dramaturgi, 
critici, actori, oameni de cultură și 
artă, reprezentanți ai spectatorilor. 
(Silvestri Ailenei).

CLUJ • în județul Cluj se află 
în - plină desfășurare manifestările 
din cadrul „Săptăminii propagan
dei juridice", organizată de comite
tul județean al U.T.C. și Asociația

LUNI, 14 DEC. 1981
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în Limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,frO Telejurnal
19.25 Tribuna experienței : „Totul de

pinde de noi“
19.50 Pentru curtea șt grădina dumnea

voastră
20,00 Roman foileton : „Dragoste și

ură“. Coproducție a studiourilor 
engleze și americane. Episodul III

20.50 Cadran mondial
21,15 Orizont tehnico-științific
21.50 Interpreți al folclorului năsăudean, 

laureat! ai Festivalului național 
,,Cintarea României"

22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului
16.25 Călătorie prin țara mea
16.50 Melodii populare
17,05 Film artistic ; „Scrisoarea buclu

cașă"
18.50 1091 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Selecțiuni din emisiunea „La 

sfîrșit de săptămină"
20,45 Capodoperele muzicii
21,20 Ora tineretului
22,10 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele 14, 15 

și 16 decembrie. Th țară : Vremea va 
fi în general închisă, cu cerul m»i mult 
noros. în sudul și estul țării vor cădea 
precipitații temporare sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. In celelalte 
regiuni, precipitații locale, îndeosebi 
ninsori. Vîntui va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du* *r  

ce. Vă încredințăm că, avind perma
nent în fată minunatul dumneavoas
tră exemplu de muncă neobosită, de 
cutezanță revoluțiohară, ne vom mo
biliza eforturile astfel incit să contri
buim cu și mai multă eficiență la în
făptuirea neabătută a politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru, al cărei promotor de excep
ție sinteți, pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului,, chezășie a îna
intării României spre noi culmi de 
civilizație șl progres, pentru reali
zarea idealului scump al omenirii — 
pacea, al cărei simbol strălucit ați 
devenit pentru întreaga contempora
neitate.

★
La placa comemorativă din Piața 

fostului Teatru Național din Capitală 
au fost depuse, sîmbătă la amiază, 
coroane de flori din partea oameni
lor muncii de la întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie 1918". Combi
natul poligrafic „Cafea Scînteii". „In
formația", „Luceafărul" și din alte 
unități poligrafice bucureștene in 
semn de omagiere a memoriei eroilor 
proletariatului cazuți in urmă cu 63 
de ani în luptele pentru drepturile 
clasei muncitoare. Au depus, de ase
menea. jerbe de flori pionieri din 
Capitală.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai Comitetului 
Uniunii sindicatelor din presă, poli
grafie și edituri.

în aceeași zi au fost depuse co
roane și jerbe de flori din partea 
unor muncitori tipografi și a pionie
rilor la mormintele eroilor căzuti in 
decembrie 1918, aflate la cimitirul 
„Reînvierea".

★
în baza înțelegerii de colaborare 

româno-sovietică în domeniul propa
gandei turistice, sîmbătă a avut loc 
la Giurgiu, la bordul motonavei so1 
vietice de pasageri „Ucraina", aflată 
în croazieră pe Dunăre, o acțiune de 
promovare turistică, organizată de 
reprezentanța permanentă a Organi
zației sovietice de turism „Inturist" 
la București și Ministerul'Turismu
lui.

Cu acest prilej a avut loc o în- 
tilnire cu reprezentanți ai presei în 
cadrul căreia s-au evidențiat larga 
colaborare turistică româno-sovietică, 
creșterea ascendentă a schimburilor 
turistice între România și U.R.S.S.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii .Ministerului Turismului, Ofi
ciului național de turism ..Carpați" 
și „Litoral" și ai unor oficii județene 
de turism.

★
La Brăila s-au încheiat simbătă ma

nifestările organizate cu prilejul săr
bătoririi unui veac de existentă ă bi
bliotecii județene, instituție de cultu
ră, care prin întreaga sa activitate 
și-a adus o însemnată contribuție 
la educarea și formarea multor 
generații.

(Agerpres)

județeană a juriștilor. Debutul l-a 
constituit simpozionul „Cultivarea 
și formarea in rindurile tineretului 
a trăsăturilor înaintate de militant 
revoluționar, promovarea atitudini
lor combative împotriva încălcări
lor legilor și a regulilor de con
viețuire". • La Turda a avut loc. 
de asemenea, un simpozion pe tema 
„Cunoașterea și respectarea legilor 
— elemente ale educației socialis
te". (Alex. Mureșan).

MUREȘ • La Tg. Mureș a avut 
loc, timp de trei zile, o sesiune in
terjudețeană de comunicări tehnico- 
știipțifice pentru tineret, la care 
au participat tineri cercetători din 
județele Albă, Bistrița-Năsâud, 
Harghita, Prahova. Timiș, Neamț, 
Arad și Mureșj (Gh. Giurgiu).

BIHOR • Sub genericul „Pacea, 
condiție esențială a dezvoltării so
cietății noastre socialiste". Inspec
toratul școlar județean Bihor, Casa 
corpului didactic și Comitetul de 
sindicat al lucrătorilor din învăță- 
mint Oradea, cu sprijinul filialelor 
locale ale societăților de istorie- 
filologie și matematică-fizică. au 
organizat, la liceul „Emanuil 
Gojdu" un simpozion. în cadrul 
manifestării, cadre didactice din 
licee și de la Institutul de invăță- 
mint superior Oradea au prezentat 
comunicări privind aspectele poli
tice, tehnico-științifice și etico- 
morale ale problemei păcii. (Al. 
Peti).

Știri sportive
• Saia „Pionir" din Belgrad găz

duiește campionatele balcanice de 
gimnastică rezervate juniorilor. în 
prima zi, sportivii români au obținut 
două medalii de aur prin Molnar Le
vente cu 57,00 puncte și pe echipe.

O La Constanța s-a dispuțat asea
ră meciul dintre formațiile Farul 
Constanța și Slavla Bratislava con- 
tind pentru turul doi al „Cupei cu
pelor" la volei feminin. Voleibaliste
le românce au cîștigat cu 3—1 (15—3, 
12—15, 15—6, 15—11).

• La Nassau (Bahamas), cu pri
lejul unei reuniuni internaționale 
profesioniste de box, fostul campion 
al lumii la categoria grea, Cassius 
Clay. în vîrstă de 40 de ani și-a 
făcut reintrarea întîlnindu-1 pe Tre
vor Berbick (Canada). Boxerul ca
nadian, de origine jamaicană, a ob
ținut victoria la puncte după 10 re
prize. Cei trei oficiali i-au acordat 
verdictul lui Trevor Berbick. fost șa- 
langer la titlul mondial deținut de 
americanul, de culoare Larry Holmes.

rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 grade, pe 
alocuri mai coborite în nordul țării, iar 
cele maxime între minus 3 și plus 7 
grade. Ceață locală. La munte, ninsoa
re viscolită. în București : Vremea 

•va fi in general închisă, cu cerul mai
m-ult acoperit. Precipitații sub formă 
de ploaie, Lapoviță și ninsoare. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
grade și plus 1 grad, cele maxime între 
3 și 6 grade. (Meteorolog de serviciu : 
Corneliu Pop).

o O NOUĂ IPOTEZĂ 
ASUPRA GLACIATIUNI- 
LOR PE PĂMINT. Un
de savanți francezi a procedat la 
măsurarea concentrației de be- 

, riliu — 10 in stratul de gheață 
al Antarctidei. a cărui vîrstă 
este. Ia baza lui, de 35 000 de 
ani. in timp ce ultima perioadă 
glaciară s-a încheiat cu 10 000 de 
ani în urmă. Au fost obținute 
astfel rezultate interesante. în 
ultimul mileniu concentrația de 
beriliu din zăpezile antarctice a 

:/ variat destul de mult, dar ni
velul maxim a fost atins la sfîr-

' șitul veacului al XVII-lea si în
ceputul celui de-al XVIII-lea. 
Aceasta a fost o perioadă cind 
toate petele solare observate de 
Galileu au dispărut de pe dis

cul solar. A fost, în același timp, 
o perioadă foarte rece, așa-nu- 
mita „mica glaciațiune". Pornind 
de la aceste constatări, savanții 
au emis ipoteza că perioadele 
glaciare coincid cu perioadele 
în care Soarele nu are pete.

® TRAMVAIE DIRI
JATE PRIN COMPUTER. 
Asemenea tramvaie ar putea 
contribui la soluționarea unor 
probleme ale transportului ur
ban dacă experiențele efectuate 
de un consorțiu vest-german vor 
da rezultate satisfăcătoare. Sis
temul se bazează pe utilizarea 
unor vagoane de tramvai ce se 
deplasează, pe baza informații
lor furnizate unui computer cen
tral. pe o cale din beton si sint 
acționate cu ajutorul energiei 
electrice. Vagoanele, cu capaci

tatea de cîte 75 pasageri, pot 
realiza viteze maxime de 60 km 
pe oră.

• „ISTORIA AFRICII", 
în curind va fi editată o „Isto
rie a Africii", cuprinzind evolu
ția întregului continent din pe
rioada preistorică pînă în tim
purile moderne. Lucrarea repre
zintă rezultatul activității des
fășurate, timp de cîțiva ani 
de un comitet internațional, 
din care fac parte 39 de 
oameni de știință din Africa 
și din alte regiuni ale lumii. 
După cum a declarat profesorul 
Isarie Kimambo, de la Univer
sitatea din Tanzania, monumen
tala operă — în opt volume — va 
fl editată in limbile engleză și 
franceză, urmărind să contribuie 
substanțial la mai buna cunoaș

tere a istoriei populație! africa
ne și, totodată, la realizarea unei 
mai strînse unități a continen
tului. O versiune prescurtată a 
lucrării va apărea in arabă, 
Swahili și alte limbi de largă 
circulație în Africa.
• OMUL ZĂPEZILOR 

EXISTĂ ? Patru membri ai 
unei expediții științifice sovie
tice în munții Pamir au dat un 
răspuns afirmativ la această în
trebare. „L-am văzut pe omul 
zăpezii" — a declarat Igor Tatal. 
șeful expediției. „La*  plecare 
eram sceptic — a continuat el.

Acum însă sint convins de e- 
xistența omului zăpezilor". Enor
ma sa siluetă a apărut în fața 
membrilor expediției în noaptea 
de 8 spre 9 august. Expediția a 
adus un mulaj de ghips al urmei 
lui „Yeti" — cum a mai fost 
supranumit inițial omul zăpezi
lor — care este în prezent stu
diată de oamenii de știință: ea 
reprezintă urma unei labe de 
picior, cu o lungime de 49 cm. 
care are doar patru degete. Prof. 
Igor Burtsev se declară convins 
că regiunea Pamirului este lo
cuită sau frecventată de uriașe 
ființe omenești, necunoscute 
incă de știință, care se arată

numai noaptea și par a fi deose
bit de agile.

o TELEFON „ANTI- 
GRIPĂ". Pe străzile unor 
orașe elvețiene a fost instalat, 
în mod experimental, un nou tip 
de aparat telefonic public, care 
se deosebește de aparatele si
milare prin aceea că este pre
văzut cu un dispozitiv special 
de sterilizare. Noul tip de tele
fon este menit să evite răspin- 
direa infecțiilor in timpul epi
demiilor de gripă.

• POATE Fl MĂSU
RATĂ DUREREA ? Un 
de specialiști lituanieni a creat 
un aparat special pentru deter
minarea sindromului intensității 

’'durerii. Funcționarea aparatului

se bazează pe constatarea că, cu 
cit este mai mare durerea, cu 
atît este mai mică rezistența 
electrică a pielii în zona respec
tivă a organismului. Medicul are 
nevoie doar de 4—5 minute pen
tru a determina intensitatea du
rerii. Aceasta va permite o a- 
preciere obiectivă a efectului 
medicamentelor administrate și, 
eventual, corectarea tratamentu
lui stabilit.

• RADAR MONTAT 
ÎN ROTORUL ELICOP
TERULUI. Cercetătorii englezi 
s-au gindit să utilizeze palele 
rotorului ‘elicopterului ca antenă 
rotativă pentru radar, rezolvind 
astfel o problemă a cărei solu
ționare era de mult căutată. în 
acest sens, a fost pusă la punct

o paletă specială de care a fost 
fixată o antenă lungă de patru 
m. Paleta acționează ca un 
„scanner" (sistem de antenă ro
titoare) și poate acoperi un arc 
întreg de 360 grade. Cu acest 
nou sistem de radar, elicoptere
le pot găsi locul cel mai bun de 
aterizare.

® LUMINĂ SOLARĂ 
PENTRU... NOAPTE. -In 
parcul Kamogawa din localita
tea japoneză Kyoto au fost in
stalate 34 de felinare care folo
sesc energia solară. Pe un stîlp 
de susținere de cinci metri 
înălțime a fost montat un co
lector solar avind dimensiunile 
de 90x50 cm. Acesta înmagazi
nează in timpul zilei energia 
solară, din care se alimentează 
noaptea becurile de iluminat.

(



„Președintele Nicolae Ceausescu acționează
cu consecventă pentru edificarea securității 
in Europa, pentru asigurarea păci in lume"

Ample comentarii în presa internațională consacrate inițiativelor 
țării noastre pentru soluționarea problemelor majore ale contempo

raneității

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
tehnico-științifică

Poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu în probleme ma
jore ale contemporaneității, relațiile de strînsă cooperare cu alte state 
promovate de țara noastră rețin atenția unor organe de presă din străi
nătate, care evidențiază principialitatea, consecvența politicii externe ro
mânești, rolul hotărîtor al secretarului general al partidului în elaborarea 
și traducerea ei în viață.

în articolul intitulat „România și 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa — Bucureștiul, 
purtătorul de cuvînt al țărilor miri", 
revista lunară vest-germană „WIS-. 
SENSCHAFTLIECHER DIENST 
FUR SUDOSTEUROPA" prezintă pe 
larg poziția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu în proble
mele securității europene, subli
niind : „Din momentul alegerii sale, 
la cel de-al IX-leat Congres al 
P.C.R., în funcția de secretar gene
ral al partidului, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a declarat în 
favoarea dezvoltării unui sistem de 
securitate mondial care să fie viabil 
și a pus acest principiu în centrul 
politicii sale externe. In cei peste 
18 ani care au trecut, el nu a pier
dut aproape nici un prilej pentru 
a-și exprima concepția cu . privire 
la modul cum ar trebui să arate 
un, asemenea sistem. El a acționat 
cu consecvență în spiritul acestor 
principii atunci cînd a depus efor
turi pentru aplanarea mai multor 
conflicte ce amenințau pacea mon
dială".

Subliniind că „poziția președinte
lui Nicolae Ceaușescu față de pro
blematica securității se caracterizea
ză printr-o consecvență remarcabi
lă", revista redă ample extrase din 
rapoarte și cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din alte docu
mente de partid și de stat, din arti
cole de presă, care pun in lumină 
inițiativele și acțiunile românești în 
scopul edificării securității și coope

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
LA BAGDAD au început lucră

rile celei de-a doua conferințe a 
miniștrilor muncii din țările neali
niate si din alte țări in curs de dez
voltare. consacrată examinării și 
definirii principiilor, metodelor și 
domeniilor de colaborare între țările, 
în curs de dezvoltare în problemele 
muncii, in special in legătură cu 
pregătirea profesională a cadrelor, 
protecția muncii, mediul de mun
că, politica utilizării forței de mun
că și a resurselor umane. La con
ferință participă și o delegație din 
România, condusă de Maxim Ber- 
ghianu. ministrul muncii.

CONVORBIRI E. HONECKER— 
H. SCHMIDT. Sîmbătă au început 
convorbirile oficiale dintre Erich 
Honecker, președintele Consiliului 

rării pe continentul european, hotă- 
rirea fermă a țării noastre de a nu 
precupeți nici un efort în lupta 
pentru cauza păcii, pentru crearea 
unui climat de deplină înțelegere 
într'e toate popoarele și statele din 
Europa, de a milita in continuare, 
cu consecvență, pentru înfăptuirea 
principiilor cuprinse în Actul final 
de la Helsinki.

Sub titlul „România — o intensi
ficare puternică a cooperării cu lu
mea rf treia", ziarul „AL BAYANE" 
din Maroc a publicat un amplu ar
ticol, în care arată: „Pentru Româ
nia, cooperarea economică între ță
rile în curs de .dezvoltare reprezintă 
o componentă importantă a noii or
dini economice internaționale. Lăr
girea și diversificarea cooperării 
economice, tehnice și științifice in
tre aceste state au, de asemenea, 
o importanță politică, prin aceea că 
ele contribuie la întărirea solidari
tății și unității de acțiune a țărilor 
în curs de dezvoltare, la afirmarea 
și manifestarea plenară pe plan in
ternațional a identității lor și a en
tității lor naționale, la promovarea 
aspirațiilor lor spre o lume mai 
justă și mai bună".

„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
se relevă în continuate, consideră 
că instituirea unor relații reciproc 
avantajoase între țările in curs de 
dezvoltare este expresia solidarită
ții în lupta comună pentru dezvol
tare economică și socială indepen
dentă a fiecărui popor, pentru pro
movarea unei politici de egalitate 

de Stat al R.D.G.. și Helmut 
Schmidt, • cancelarul1 R.F.G. In ca
drul primei runde de negocieri au 
fost abordate principalele probleme 
internaționale, îndeosebi relațiile 
Est-Vest. în cursul după-amiezii 
a avut loc o nouă convorbire, in
formează A.D.N,

ÎNTREVEDERE CHINO-INDIA- 
NA. Agenția China Nouă infor
mează că Huang Hua, vicepremier 
al Consiliului de Stat, ministrul 
afacerilor externe ai R.P. Chineze, 
l-a primit pe Eric Goncalves, se
cretar la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Indiei. Cu acest prilej au 
fost apreciate optimist perspective
le cooperării prietenești dintre cele 
două țări și s-a convenit să se în
tărească contactele și consultările 

și respect între națiuni, de echitate 
deplină, pentru abolirea vechii po
litici' imperialiste de dominație și 
opresiune".

Articolul prezintă dinamica rela
țiilor României cu țările în curs de 
dezvoltare și încheie afirmînd că 
„admiterea României în Grupul «ce
lor 77» a reprezentat recunoașterea 
de jure a solidarității și amplelor 
relații de colaborare stabilite între 
România și țările în curs de dez
voltare".

Revista grecească „ELEFTHERA" 
a publicat articolul „Relațiile ele- 
no-române“, în care subliniază. între 
altele : „Legăturile tradiționale de 
prietenie, bună vecinătate și colabo
rare fructuoasă dintre România și 
Grecia, cu îndelungate tradiții isto
rice, au dobîndit în ultimii ani noi 
dimensiuni și s-au dezvoltat cores
punzător intereselor fundamentale 
ale celor două țări și popoare". „în 
evoluția lor ascendentă, o impor
tanță primordială au avut-o con
tactele și convorbirile la nivel înalt 
prilejuite de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în martie 1976, 
în Grecia, și de vizitele efectuate în 
România de Constantin Karamanlis, 
în 1975, ca prim-ministru, și, în 1980, 
ca președinte al republicii.

Dealtfel, cu prilejul ultimei vizi- 
teks-a reafirmat deplinul atașament 
al celor două state față de ideile 
și principiile înscrise in «Declarația 
solemnă comună», semnată, în mai 
1975, la București, și care își păs
trează în întregime valoarea și ac
tualitatea.

Evoluția neîntrerupt ascendentă a 
relațiilor bilaterale româno-elene pe 
multiple planuri este deosebit de 
evidentă în ceea ce privește schim
burile comerciale și cooperarea eco
nomică dintre cele două țări" — re
levă publicația. (Agerpres) 

bilaterale la diferite niveluri. îm
bunătățirea relațiilor chino-indienfe 
— s-a subliniat în cursul convorbi
rilor — reprezintă nu numai dorin
ța celor două popoare, dar este si 
în interesul întăririi păcii si stabi
lității în Asia si în întreaga lume.

JUNTA DE GUVERNĂMlNT 
DIN ARGENTINA, în calitatea sa 
de organ suprem al puterii execu
tive. a hotărît înlocuirea generalu
lui Roberto Viola în funcția de șef 
al statului cu generalul Leopoldo 
Galtieri, comandant-șef. al armatei 
terestre, membru al Juntei de gu- 
vernămînt. Noul șef al statului își 
va păstra funcțiile deținute în ca
drul forțelor armate și îh Juntă. In
stalarea sa oficială ca șef al statu
lui va avea loc la 22 decembrie. 
Pînă atunci, tara va fi condusă de 
un președinte interimar — viceami
ralul Carlos Lacoste,

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a 24-a a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare tehnico-științifică, la care au 
participat conducători ai organelor 
centrale pentru știință și tehnică din 
țările membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I.

Delegația română a fost condusă de 
Ion Ursu, prim-vicepresedinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

La ședință s-a examinat modul în 
care se îndeplinesc sarcinile stabilite 
de ședința a XXXV-a a sesiunii 
consiliului și ședința a 101-a a Comi
tetului Executiv al C.A.E.R. Astfel, o 
atenție deosebită s-a acordat exami
nării acțiunilor concrete privind 
organizarea colaborării tehnico-știin- 
țifice și economice în domeniul pro

In spiritul dezvoltării conlucrării prietenești 

dintre România și R.D.G.
BERLIN 12 (Agerpres). — La invi

tația Comitetului regional Karl 
Marx-Stadt al Partidului Socialist 
Unit din Germania, o delegație a ju
dețului Bacău, condusă de tovarășa 
Alexandrina Găinușe, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Bacău al P.C.R.. a efec
tuat, în perioada 7—12 decembrie, o 
vizită de prietenie în regiunea Karl 
Marx-Stadt.

Delegația a avut convorbiri la Co
mitetul regional de partid Karl 
Marx-Stadt și la consiliile populare 
ale orașelor Karl Marx-Stadt și 
Zwickau. Cu acest prilej a fost

Extinderea cooperării economice româno-daneze
COPENHAGA 12 (Agerpres). — La 

Copenhaga s-a desfășurat a X-a se
siune a Comisiei mixte româno-da
neze de cooperare economică, indus
trială, tehnologică și științifică. în 
cadrul lucrărilor a fost examinat 
stadiul de dezvoltare a schimburilor 
comerciale bilaterale și a acțiunilor 
de cooperare dintre cele două țări, 
precum și al cooperării pe terțe piețe.

Au fost stabilite măsuri vizînd dez
voltarea și diversificarea în conti
nuare a schimburilor comerciale. în 
conformitate cu înțelegerile stabilite 
cu prilejul vizitei de stat pe care 
președintele României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat-o în Dane
marca. în mod deosebit prin creșterea 
exporturilor de produse românești cu 
grad înalt de prelucrare și. în primul 
rind, de produse obținute din acțiuni 
de cooperare. Se prevede, de aseme
nea, intensificarea acțiunilor de 
cooperare, în special în domeniile 
industriei construcțiilor de mașini.

Protocol româno-cehoslovac
privind schimburile comerciale în anul 1982
PRAG A 12 (Agerpres). — La Praga 

a fost semnat protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plățile pe 
anul 1982 între Romania si Ceho
slovacia. care prevede creșterea în 
continuare a livrărilor reciproce de 
mărfuri în comparație cu volumul 
schimburilor comerciale pe 1981.

România va livra în Cehoslovacia, 
printre altele, mașini-unelte, apa- 
rataj electric, tehnică de calcul, lo
comotive diesel hidraulice, utilaje 

ducției manipulatoarelor automate 
cu comandă-program (roboți indus
triali), precum și al dezvoltării și fo
losirii în economiile naționale a teh
nicii de microprocesare,

în timpul ședinței a fost adoptat 
programul de colaborare tehnico-ști- 
ințifică in domeniul combustibililor 
și energiei pe perioada pînă în 1990. 
Totodată, s-au examinat stadiul 
elaborării prognozei tehnico-științi- 
fice privind soluționarea problemelor 
de combustibili și energie pînă în 
anul 2000, precum și propuneri pri
vind organizarea colaborării econo
mice, pe baza rezultatelor tehnico- 
științifice obținute în cadrul colabo
rării reciproce în legătură cu fo
losirea de noi surse de energie, 
și anume energia solară, chimică, 
geotermală și energia vîntului.

evocată. într-o atmosferă cordială, 
prietenească. în spiritul stimei si res
pectului ț-eciproc, al întîlnirilor si în
țelegerilor dintre tdvarăsii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, evolu
ția ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală din
tre P.C.R. și P.S.U.G., dintre țările 
și popoarele noastre.

Delegația a vizitat întreprinderi in
dustriale și agricole, șantiere de 
construcții, edificii social-culturale 
din regiunea Karl Marx-Stadt. Dis
cuțiile purtate au prilejuit efectuarea 
unui rodnic schimb de experiență în 
probleme ale activității de partid si 
de stat.

industriei navale, metalurgiei, chimiei 
și petrochimiei, energeticii, agricultu
rii și industriei alimentare, inclusiv 
prin constituirea de societăți mixte 
pe plan bilateral si pe terțe piețe.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de Ion Stanciu. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, președintele 
părții române în comisie, si de Jens 
M. Barfoed. președintele Comitetului 
de cooperare economică si industrială 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
Danemarcei, președintele părții da
neze în comisia mixtă.

La semnare a fost de fată Stana 
Drăgoi. ambasadorul tării noastre în 
Danemarca.

Ion Stanciu a avut întrevederi cu 
R. Wagner Hansen, subsecretar pen
tru comerțul exterior în M.A.E., 
Aage Rask Pedersen, președintele 
Camerei de comerț, și Erik Windfeld- 
Lund, vicepreședinte al Federației in
dustriilor daneze, precum si cu re
prezentanți ai unor firme industriale 
și comerciale.

metalurgice, utilaj petrolier, autove
hicule, diverse mașini agricole, pre
cum și bunuri de larg consum.

La rîndul său. Cehoslovacia va ex
porta în tara noastră mașini-unelte, 
utilaje metalurgice și energetice, ma
șini pentru industria pielăriei și în
călțămintei. mașini textile, tehnică 
de calcul, motoare diesel, autoturis
me de oraș, cărbuni cocsificabili, cocs 
metalurgic, produse chimice si bu
nuri de larg consum.

Conferința internațională de solidaritate 
cu lupta popoarelor arabe și africane
LUANDA 12 (Agerpres). — Confe

rința internațională de solidaritate cu 
lupta popoarelor arabe și africane, 
desfășurată la Luanda, s-a încheiat 
prin adoptarea unei declarații, a pro
gramului de acțiune si a unui comu
nicat final.

Declarația de la Luanda exprimă 
îngrijorarea participantilor fată de 
creșterea tensiunii internaționale, de 
apariția unor teorii privind posibili
tatea izbucnirii „unui război nuclear 
limitat", precum si față de hotărîrea 
N.A.T.O. de amplasare a unor noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune pe continentul european. Do

Planul R. P. Bulgaria 
pe 1981-1985

SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, la lucrările că
reia au luat parte Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului de ' Stat al 
R.P.B., alți conducători de partid și 
de stat. în cursul lucrărilor au fost 
examinate și adoptate legile privind 
planul unic de dezvoltare economică 
și socială a R.P.B. pe perioada 
1981—1985 și pe anul 1982, precum și 
legea cu privire la bugetul de stat 
pe anul viitor.

După cum transmite agenția B.T.A., 
potrivit prevederilor noului plan cin
cinal. venitul național va crește, pină 
în 1985, cu 20 la sută, producția in
dustrială — cu 28 Ta sută, producția 
agricolă — cu 18 la sută, iar produc
tivitatea muncii cu 25 la sută.

Acord în privința desemnării noului 
secretar general al O.N.U.

Consiliul de Securitate recomandă aleqerea în această funcție 
a diplomatului peruan Javier Perez de Cuellar

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a căzut de acord să recomande Adu
nării Generale pe diplomatul peruan 
Javier Perez de Cuellar pentru func
ția de secretar general al O.N.U. în 
intervalul 1 ianuarie 1982 — 31 de
cembrie 1986.

Adunarea Generală urmează să de
cidă la începutul săptămînii viitoare 
asupra acestei recomandări. Viitorul 
secretar general al 6.N.U. îi succede 
lui Kurt Waldheim.

Jurist de profesie, Perez de Cuellar,

ÎN CONSILIUL MINISTERIAL AL N.A.T.O.

Opoziție față de sporirea cheltuielilor militare
BRUXELLES 12. — Trimisul Ager

pres, N. Chilie, transmite : La car
tierul general al N.A.T.O. din apro
piere de Bruxelles au luat sfîrșit 
lucrările sesiunii de iarnă a Consi
liului ministerial al N.A.T.O.

în comunicatul final, deși se afir
mă că pârtieipanții și-ău exprimat 
„hotărîrea de a acționa pentru pace 
și securitate bazate pe un echilibru 
stabil al forțelor, pe o reducere a 
tensiunilor și relații mai constructive 
între Est și Vest", sînt înfățișate o 
serie de idei, concepte și măsuri con
trare obiectivelor opririi și reducerii 
cursei înarmărilor,

în timpul sesiunii, miniștrii de ex
terne au semnat protocolul privind 
aderarea Spaniei la N.A.T.O., care va 

cumentul condamnă înființarea de 
baze militare pe continentul african 
și în regiunea Orientului Mijlociu.

Conferința s-a pronunțat pentru 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, pentru re
cunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv crea
rea unui stat propriu independent, 
sub conducerea O.E.P. Totodată, se 
subliniază necesitatea menținerii in
tegrității și suveranității Libanului, 
instaurării unei păci globale în 
Orientul Mijlociu, a acordării inde
pendentei Namibiei, lichidării re
gimului de apartheid din R.S.A.

Plenara Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii 

din Coreea
PHENIAN 12 (Agerpres). — La 

Phenian s-a desfășurat plenara lăr
gită a Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, con
sacrată examinării planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
anul 1982, informează agenția 
A.C.T.C. în cadrul lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, care a trasat sar
cini cu caracter programatic privind 
îndeplinirea planului, creșterea ni
velului de viată al locuitorilor și dez
voltarea dinamică a construcției so
cialiste.

Plenara a adoptat hotărîri în a- 
ceastă problemă — menționează 
agenția.

in virstă de 61 de ani, a reprezentat 
țara sa in calitate de ambasador in 
mai multe capitale, ale lumii. In 1971 
a fost numit reprezentant permanent 
al Perului la O.N.U., unde a deținut 
in două rindurl funcția de președinte 
al Consiliului de Securitate. A fost, 
de asemenea, președinte al. grupului 
țărilor latino-americane la O.N.U., 
precum și președinte al „Grupului 
celor 77". In perioada 1979—1981, di
plomatul peruan a ocupat postul de 
secretar general-adjunct al O.N.U. 
pentru probleme politice speciale.

fi supus spre ratificare parlamentelor 
statelor respective.

Observatorii de la Bruxelles re
marcă faptul că actuala sesiune, cit 
și reuniunile de lucru care au pre
cedat-o au scos la iveală o serie dă 
divergente, mai accentuate ca in tre
cut. Sint relevante in acest sens re
zervele serioase ale unor state mai 
mici din N.A.T.O. față de amploarea 
programelor de înarmare ale S.U.A. 
și temerile lor față de proiectele de 
instalare a rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune in Europa — 
care ar spori riscurile de război pe 
acest continent —, opoziția fermă a 
acestor state față de cererile S.U.A. 
privind noi majorări ale cheltuielilor 
militare ale membrilor alianței.

Idei majore, realități fundamentale evidențiate 

in cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară din Capitală

Eliminarea uriașului potențial nuclear
- o necesitate vitala 

a salvgardării civilizației umane

(EZefiardbc/u/nâu&z
Valoarea lui Zero

„Amplificarea considerabilă a arsenalului atomic de pe conti
nentul nostru creează pericolul unui război nuclear care poate 
distruge întreaga Europă, întreaga lume. Sînt în pericol minunatele 
cuceriri ale științei, roadele evoluției naturii, mărețele realizări ale 
societății umane. Este în pericol creația cea mai de preț, creația su
premă a naturii - omul, viața însăși!“

NICOLAE CEAUȘESCU
în cuvîntarea rostită la marea adu

nare populară din Capitală consacra
tă dezarmării și păcii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, deose
bit de pregnant, gravitatea excepțio
nală a pericolelor generate de con
tinuarea și intensificarea cursei înar
mărilor. înfățișarea proporțiilor reale 
ale arsenalelor nucleare, acumulate 
pe planeta noastră are drept unic și 
nobil scop să mobilizeze popoarele la 
acțiuni unite, arătîndu-le sincer și 
descb’s ce primejdii le amenință, ce 
riscuri ->e creează dacă omenirea va 
manifesta pasivitate fată de conti
nuarea cursei nesăbuite a înarmări
lor, care o im; :nge spre catastrofă.

O IMENSĂ CAPACITATE DIS
TRUCTIVA. Prin capacitatea lor 
distructivă, armele nucleare repre
zintă la ora actuală cea mai puJ 
ternică forță distructivă cunoscută 
în istorie. Prima bombă atomică, lan
sată lă 6 august 1945 asupra Hiro- 
shimei, avea o forță de 20 kilotone (1 
kilotonă = 1 000 tone.explozibil con
vențional TNT). Bomba explodată 
acum 36 de ani și care a făcut 200 000 
de yictime a fost apoi, în scurt timp, 
tot mai mult depășită. In prezent, o 
singură „suprarachetă", dotată cu 
mai multe încărcături nucleare, poa
te ajunge la o forță de distrugere de 
3 000 de ori mai mare decit a bom
bei de la Hiroshima

Intr-o perioadă relativ scurtă (Pri
mele trei decenii postbelice), poten
țialul global de substanțe explozive 
acumulat în lume a crescut de la 6 
megatone (cit s-a utilizat în ansam
blu de către tarile beligerante în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial) la 60 090 megatone. adică A 
SPORIT DE 10 000 DE ORT. Arsena
lele nucleare înmagazinează o capa
citate explozibilă prin care Europa ar 
putea fi devastată de 20 de ori : cal
culată în explozibil „clasic", forța 
nucleară de distrugere ce revine de 
fiecare locuitor al planetei ar ajunge 
gă-1 ucidă de 15 090 de ori !

. Armele nucleare au o uriașă pute
re distructivă nu numai prin suflul 
exploziei, ci si prin radiațiile răspîn- 
dite, care ucid instantaneu sau cu 
timpul și pe acei locuitori aflati mai 
departe de centrul exploziei: intr-ade
văr, chiar la „supraviețuitorii" explo
ziilor atomice efectele mortale au 
continuat să apară după ani sau 
chiar decenii.

CREȘTERE NUMERICĂ FĂRĂ 
PRECEDENT. Armele nucleare au 
nu numai cea mai puternică forță 
distructivă cunoscută în istorie, ci 
au ajuns și din punct de vedere nu
meric la proporții uriașe. Există, ce-i 
drept, un tratat international de ne- 
prolifenare a armelor nucleare. însă 
acesta vizează doar limitarea numă

rului statelor posesoare de asemenea 
arme ; în schimb, existenta tratatului 
nu a împiedicat cîtusi de puțin pro
liferarea numerică accelerată a ar
melor atomice, sporirea vertiginoasă 
a arsenalelor țărilor care dețin ase
menea arme. Studii efectuate de or
ganisme specializate ale O.N.U. eva
luează la 50 000 totalul focoaselor nu
cleare existente în prezent în lume, 
în ultimii zece ani. numărul focoa
selor nucleare strategice a crescut de 
la 5 500 la 17 000. Experiențele efec
tuate de puterile nucleare, din 1945 
și pînă în prezent, au depășit cifra 
de 1 250. Expertii apreciază că iradia- 
țiile produse in urma acestor experi
ențe au cauzat, pină la ora actuală. 
150 000 de decese premature.

UN SUBMARIN...
ȘI 3 EUROPE

CURSA
MEGATONELOR

O singură salvă a celor 24 de 
rachete nucleare, aflate la bordul 
unui submarin atomic, ar putea 

pustii un teritoriu cit trei Europe

In decurs de trei decenii, forța de 
distrugere a arsenalelor nucleare 

a crescut de 10 000 de ori 
Desene de T. ISPAS

O FORȚA DE DISTRUGERE NE
ÎNGRĂDITĂ. Perfectionarea tehnicii 
nucleare militare, precizia imprimată 
rachetelor capabile a fi lansate, prac
tic la orice distanță, cu viteze de 
20—30 mii de kilometri pe oră. au ge
neralizat pericolul distrugerii la sca
ră planetară. Declanșarea unui con
flict nuclear ar afectai prin conse
cințele sale, populația întregii plane
te. Norii cu pulberi radioactive ce 
s-ar forma în urma exploziilor nu 
ar putea fi „reținuți" în cadrul strict 
al unor frontiere, ci ar cuprinde în
treaga planetă. Explozia bombei ato
mice în insula Bikini din Pacific in 
1954 a contaminat prin răspîndirea 
îradiațiilor 112 oameni, aflati la o 
distantă de 185 km de locul deto
nării. Indiferent unde au fost de
clanșate. toate exploziile atomice ex
perimentate în atmosferă au împrăș
tiat nori radioactivi ajunși la mii de 
kilometri depărtare pe alte continen
te. e drept la mari înălțimi, dar cu 
efecte nocive sesizabile pentru pă- 
mînteni. De pildă, nori formați dea
supra Pacificului au circulat pînă 
deasupra Europei.

FALSITATEA TEORIEI „RĂZBO
IULUI NUCLEAR LIMITAT". Este 
evident că, odată declanșat, un con
flict în care s-ar recurge la- arma ato
mică, ca lovitură sau ca „avertizare", 
ar scăpa oricărui control, ar atrage 
automat riposta și represaliile adver
sarului — ceea ce ar impinge întrea
ga omenire spre catastrofă. Și mai 
grav este faptul că un asemenea de
zastru ce planează asupra planetei 
s-ar putea produce dintr-o simplă 
eroare de calcul, dintr-o alarmă fal
să, din proasta funcționare a unui 
mecanism din complicata și sofistica
ta aparatură a centrelor de supra
veghere și avertizare, dintr-o gre
șeală omenească. Sînt cunoscute pes
te o sută de accidente implicînd 
arme atomice. și nucleare, care, ce-i 
drept, nu au ajuns pînă la punctul 
declanșării exploziei, dar nu se aflau 
nici prea departe de momentul ca- 
tastrofal.

PRIMEJDIILE IMPLICĂ ȘI STA
TELE NEUTRE SAU ÎNDEPĂRTA
TE DE ZONA OPERAȚIUNILOR. Se 
poate spune, de aceea, că absolut 
toate națiunile lumii sînt amenințate 
de armele nucleare, că în eventuali
tatea unui conflict nuclear nu s-ar 
putea proceda la împărțirea statelor 
în beligeranți și nebeligeranți. în an
gajați direct în operațiuni sau neutri, 
în membri ai alianțelor sau neali- 
niați. Rachetele și armele nucleare în 
general amenință nu numai omul, 
viata lui. ci sînt capabile să distrugă

tot ce-i determină existența. Un 
război nuclear ar pustii mediul în
conjurător, ar afecta fauna și flora, 
ar infesta apele, ar modifica condi
țiile atmosferice și geosferice care 
permit existenta omului. Chiar dacă 
ar fi ferită de efectul direct al explo
ziei — suflu, căldură — chiar și nu
mai sub efectele radioactivității eli
berate în timpul unui război nuclear, 
specia umană ar fi condamnată la 
pieire treptată. Existenta armelor 
nucleare poartă, deci, in sine marea 
primejdie de a angaja intr-un con
flict nimicitor nu numai un număr 
restrîns de state beligerante, ci toate 
țările lumii, fără a fi cel puțin con
sultate. In acest fel, continuarea 
cursei înarmărilor, amplificarea ar
senalelor nucleare generalizează pri
mejdia războiului la scară mondială, 
impunînd ca o necesitate vitală ac
țiunea unită a popoarelor pentru în
lăturarea pericolului comun.

DUBLA ÎNȘELĂTORIE A „IN
DUSTRIEI ADĂPOSTURILOR". In 
aceste împrejurări. în unele țări a 
înflorit în ultimii ani o adevărată in
dustrie a adăposturilor antiatomice. 
Se construiesc, după posibilitățile fi
nanciare ale clienților, bunkere parti
culare sau colective, cu instalații și 
depozite pentru a „supraviețui" unui 
cataclism atomic. Operațiunea con
stituie o dublă înșelătorie. In primul 
rind, creează o falsă impresie de secu
ritate. în scopul derutării și demobi
lizării opiniei publice. In al doilea 
rind, neguțătorii de adăposturi anti
atomice realizează cîștiguri grase ex- 
ploatînd deruta unor oameni.

întreaga evoluție a situației in
ternaționale evidențiază temeiurile 
profunde ale nobilului demers, izvorît 
dintr-o înaltă responsabilitate față de 
soarta întregii umanități, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care s-a 
adresat popoarelor din întreaga lume 
cu apelul de a acționa pină nu este 
prea tirziu pentru a se pune capăt 
politicii de înarmare, pentru a eli
bera omenirea de pericolul unui de
zastru nuclear. Cu încrederea neclin
tită în forța unită a nonoarelo-. 
România socialistă, președintele tării 
cheamă masele largi de pretutindeni 
la acțiuni energice pentru a se opri 
evoluția periculoasă a evenimente
lor, prin impunerea unor măsuri con
crete de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară.

Intr-adevăr, popoarele pot făuri o 
armă incomparabil mai puternică de
cit cea atomică, arma UNITĂȚII, a 
PĂCII și COLABORĂRII.

Petre STANCESCU

Adevărul este că vreme îndelungată, cel puțin de la Pitagora 
încoace, matematicienii au cam dezinformat omenirea, susținind că 
zero - singur, neatașat altei cifre — ar fi nul ca valoare. Adică ar fi 
egal cu nimic.

A trebuit să intervină problema rachetelor nucleare în Europa pen
tru ca zero să fie restabilit în drepturile

Adevărul a început să iasă la lumină 
analize matematice — ci pur și simplu 
trotuare. De regulă, cînd oamenii doreau 
stradă, se adunau în piețe și demonstrau, solicitînd, după împrejurări, 
slujbe, drepturi, alocații etc. Cereau, de regulă, cit mai mult — așa-i 
firea omului. Acum îhsă dimpotrivă, vor zero, cer zero. Ba chiar, pe 
alocuri, pentru zero înfruntă gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc.

Fiind atît de revendicat, zero este privit de unii ca o modă; s-ar 
putea să-i vedem, purt’nd la butonieră, pentru succes de public, insigne 
gravate cu „0". Deși ar avea propria posibilitate să inverseze anumite 
operații matematice și, în loc de adunări și înmulțiri, să treacă la scă
dere. Pînă s-ar ajunge la zero.

Desigur, zero este întotdeauna egal cu zero, aceasta e o axiomă. 
De aceea nu ar fi corect să se considere că unii ar avea drept la un 
zero mai mare, iar alții la unul mai mititel, adică un fel de zerouaș 
care să mai păstreze ceva pe lingă el (măcar cîteva sutișoare de 
rachete), deși matematica spune clar că nu pot exista „plus zero" sau 
„minus zero" — decît ca aberații.

Dealtfel, zero implică în mod inerent corectitudine ; cine are zero 
are mîinile goale, curate, adică nu ascunde nimic — nici în mînecă, 
nici în rampele din păduri, nici în silozurile subterane.

Fiind echivalent cu nimic, zero ar trebui să fie invizibil. Dar 
aceasta nu înseamnă că tot ce nu-i vizibil ar fi egal cu zero: cu 
ochiul liber nu se pot vedea nici submarinele de titaniu care se scu
fundă și se ascund la multe sute de metri odîncime și nici super- 
bombardierele stratosferice. A căror menținere ar face ca zero să nu 
mai fie zero...

în fizica lichidelor, la zero grade și presiune atmosferică normală 
apa îngheață. Cu zero militar evoluția e inversă — cu cît nivelurile 
s-ar apropia mai mult de zero, cu atît ar scădea tensiunea din 
atmosferă, cu atit s-ar accelera dezghețul și s-ar topi sloiurile.

In principiu, din punct de vedere biologic, zero nu poartă nici un 
virus, nici un microb, fiind deci perfect steril; spre deosebire, zero 
militar poate fi deosebit de contagios. De pildă, de la un continent 
cu zero arme nucleare s-ar putea molipsi alt continent și apoi altul 
și altul, pînă la generalizare. Tot așa cum dacă zero ar afecta 
rachetele, epidemia s-ar putea lesne extinde la avioane, cuirasate 
sau tancuri, care nu-s vaccinate anti-zero. Cu binefăcătoare efecte 
mortale pentru toate.

După postulatele fizicii, zero își are limitele sale : la minus 273 de 
grade se ajunge la zero absolut. Or, dacă epidemia de zero militar 
ar ajunge la absolut, echivalentul nu ar mai purta semnul 
dimpotrivă, ar însemna, numai la nivelul anului actual, un plus sub
stanțial, de peste 500 miliarde de dolari I Sau un cîștig de peste 
milion de dolari pe minut, la fiecare minut, zi și noapte. Se 
poate, deci, susține ecuația că zero — nimic?

De fapt, forța lui zero constă și în forma lui - ca un ou, 
spunem, pentru circumstanță, de porumbel. Or, porumbeii pot fi 
tari decît uliii.

Mai ales că forța lui zero decurge din obligativitatea sa. 
„opțiunea zero" nu are decît o singură alternativă:

O planetă cu numărul de locuitori zero.
...Care, de această dată, ar însemna nimic.

lui legitime.
nu prin calcule .teoretice sau 
s-a născut pe caldarîm și 
ceva cu intensitate, ieșeau în

minus;

un 
mai

să-i 
mai
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