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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii a patra
a celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate miercuri,
23 decembrie 1981, la ora 10.
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Prima ediție

„însuflețitoarele chemări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu ne mobilizează
la acțiuni ferme, hotărîte pentru apărarea
păcii, pentru înfăptuirea dezarmării"
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C C AL P. C. R.
Sub președinția tovarâșului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, marți, 15 decembrie,
a avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.
In vederea îndeplinirii obiectivelor stabi
lite de Congresul al Xll-lea al partidului,
a sarcinilor ce decurg din înfăptuirea în
țara noastră a noii revoluții agrare, Comi
tetul Politic Executiv a examinat și stabilit
o serie de măsuri privind stimularea unită
ților agricole socialiste și a celorlalți pro
ducători in creșterea producției la hectar
și sporirea livrărilor la fondul de stat prin
acordarea de prime peste prețurile de
bază pentru livrarea produselor vegetale
la fondul de stat, de furaje și de sămință.
Primele se vor acorda, incepînd cu anul
1982, pe tona de produs livrat la toate
produsele vegetale și vor fi diferențiate în
funcție de cantitățile de produse ce se vor
livra la hectar.
S-a subliniat că măsurile adoptate aco
peră în întregime cheltuielile, elimină neconcordanțele intre costurile de producție
și de livrare, asigurind, totodată, creșterea
rentabilității și sporirea substanțială a ve
niturilor, constituind un important mijloc
de stimulare pentru toți cei ce lucrează în
agricultură.
In acest sens, Comitetul Politic Executiv
a adoptat o hotârire care se dă publi
cității.
In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat noi măsuri de îmbunătă
țire a activității de mecanizare a agri
culturii, care urmăresc asigurarea tu
turor condițiilor pentru executarea lu
crărilor agricole in perioadele opti
me, cu respectarea tuturor normelor
tehnologice, folosirea mai buna a parcu
lui de tractoare și mașini agricole, re
ducerea costurilor de producție.
S-a hotărît ca secțiile și formațiile de
mecanizare organizate la unitățile agricole
de stat și cooperatiste să funcționeze cu
dublă subordonare. Personalul muncitor
din secțiile și formațiile de mecanizare or
ganizate la unitățile agricole de stat va
fi integrat în activitatea unităților respec
tive, încadrat și retribuit de acestea. Per
sonalul muncitor din aceste secții și for
mațiile de lucru din cooperative vor fi in
tegrate in activitatea cooperativelor agri
cole de producție ca membri cooperatori și
retribuiți de stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii, menținindu-și în continuare
calitatea de personal muncitor, cu toate
drepturile ce decurg din aceasta. S-a
hotărit ca în zonele necooperativizate sâ
se organizeze stațiuni pentru mecanizarea
agriculturii, care să asigure executarea
lucrărilor specifice acestor terenuri, acționind în vederea sprijinirii producătorilor,
a creșterii producției agricole. Au fost sta
bilite, totodată, sarcinile ce revin stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii și uni
tăților agricole in vederea realizării la timp
și de calitate a lucrărilor agricole mecani
zate, potrivit normelor tehnologice, a în
treținerii și reparării în cele mai bune
condiții a tractoarelor și mașinilor agrico

le, pentru realizarea integrală a planului
de producție agricolă.
Comitetul Politic Executiv a analizat, de
asemenea, un raport cu privire la modi
ficările de prețuri in anul 1982.
S-a subliniat că actualizarea și îmbu
nătățirea prețurilor de producție în indus
trie și creșterea prețurilor de contractare
și achiziție în agricultură — care au fost
determinate de ridicarea prețurilor la o
serie de materii prime și energie — fac
necesară trecerea la îmbunătățirea prețu
rilor de desfacere cu amănuntul la o serie
de produse. Noile măsuri au in vedere o
corelare mai judicioasă între costuri, pre
țurile de producție și prețul cu amănun
tul, precum și cu creșterea retribuției și a
veniturilor realizate de populație. Noile
prețuri de producție și de livrare pe pro
duse, sortimente și tipodimensiuni se vor
aplica de la 1 ianuarie 1982, cu încadra
rea in nivelurile de rentabilitate stabilite.
Comitetul Politic Executiv a subliniat că
asigurarea unui echilibru corespunzător ai
prețurilor constituie un factor hotăritor al
bunei desfășurări a activității economice,
păstrarea unor raporturi normale intre
prețul de cost, prețul de producție și pre
țul de desfacere constituind o cerință
legică, obiectivă a bunei conduceri in ac
tivitatea economică, în desfășurarea cu
succes a operei de construcție a socialis
mului.
Pe baza hotârîrilor adoptate încă de Ia
sfîrșitul anului 1980, a noilor măsuri de
creștere a prețurilor de producție in indus
trie și de achiziție a produselor agricole,
precum și in conformitate cu hotăririle re
centei plenare a C.C. al P.C.R. și preve
derile Planului pe anul 1982, urmează ca,
la o serie de produse, să se treacă la ma
jorarea prețurilor de desfacere cu amă
nuntul. La stabilirea lor se va ține seama
de necesitatea unei corelări mai judi
cioase intre costuri și prețuri și, totodată,
a unei strinse corelări a acestora cu creș* terea retribuției și veniturilor, in așa fel
incit pe întregul cincinal 1981—1985 să se
asigure sporul veniturilor reale ale popu
lației prevăzute de Congresul al Xll-lea al
partidului.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și
aprobat raportul cu privire la stabilirea de
limite maxime de pierderi tehnologice.
S-a apreciat că, deși s-a acționat pen
tru diminuarea continuă a pierderilor teh
nologice, la produsele industriale, situația
în acest domeniu rămine încă nesatisfăcă
toare, continuînd să existe mari decalaje
între întreprinderi și chiar sectoare ale
economiei. Pornind de la această situație,
Comitetul Politic Executiv a stabilit nivelu
rile limitelor maxime ale pierderilor teh
nologice pe produse, care țin seamă de
structura sortimentală a producției, ne
cesitatea introducerii unor noi procedee
tehnologice, asimilarea în fabricație a
unor sortimente cu performanțe tehnice
ridicate, de exigențele beneficiarilor in
terni și externi, de stadiul atingerii para
metrilor proiectați la instalațiile noi. Prin

aplicarea acestor măsuri, la nivelul anului
1982, volumul pierderilor tehnologice ur
mează să se diminueze cu circa 9 la sută,
comparativ cu cele înregistrate in anii precedenți.
Pentru atingerea acestui obiectiv, Co
mitetul Politic Executiv a cerut ministere
lor, centralelor industriale și întreprinde
rilor să analizeze, împreună cu institutele
de cercetări și inginerie tehnologică și de
proiectare, procesele tehnologice la fie
care produs și semifabricat la care se în
registrează pierderi și sâ stabilească mă
suri suplimentare de perfecționare și mo
dernizare a tehnologiilor sau a fazelor
procesului de producție, ținindu-se seama
de nivelul actual al tehnicii pe plan
mondial.
Comitetul Politic Executiv a examinat și
a adoptat, de asemenea, o hotărire cu
privire la organizarea sărbătoririi Reve
lionului 1982 și a pomului de iarnă. Tradi
ționalele sărbători de iarnă vor avea loc,
in acest an, sub semnul importantelor
succese obținute de poporul nostru, sub
conducerea partidului și a secretarului
său general, în opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, al
angajării plenare a oamenilor muncii de
la orașe și sate — fără deosebire de na
ționalitate — de a încheia cu rezultate cit
mai bune primul an al actualului cincinal,
de a pregăti toate condițiile pentru reali
zarea, la un nivel calitativ superior, a pla
nului pe 1982, de a înfăptui neabătut ho
tăririle Congresului al Xll-lea al P.C.R., al
hotăririi ferme a întregii națiuni de a con
tribui la triumful cauzei păcii, destinderii,
securității, dezarmării, înțelegerii și cola
borării în Europa și in lume. Comitetul Po
litic Executiv a stabilit ca organele și orga
nizațiile de partid, comitetele sindicatelor,
consiliile oamenilor muncii, organizațiile
U.T.C. și de pionieri, comisiile de femei,
organizațiile democrației și unității socia
liste să ia măsuri pentru desfășurarea, in
perioada de sfirșit de an și de început al
Anului nou, a numeroase manifestări cu
caracter politico-educativ, să fie organi
zate programe cultural-artistice, cuprinzînd lucrări literare, muzicale și coregra
fice care sâ reflecte transformările calita
tive survenite in activitatea economicosocială, sâ redea în mod veridic viața
nouă, demnă și fericită a poporului
nostru.
Pentru sărbătorirea pomului de iarnă,
Comitetul Politic Executiv a hotărît să se
aloce de la bugetul statului suma de
61 983 840 lei, căreia i se adaugă fondu
rile realizate de organizațiile de masă și
obștești din acțiuni cultural-educative și
prevederi bugetare. Astfel, suma totală fo
losită anul acesta pentru organizarea
pomului de iarnă se ridică la 187 088120
lei. Totodată, s-au indicat măsuri pentru
buna organizare a vacanței de iarnă a
elevilor și studenților.
Comitetul Politic Executiv a soluționat,
de asemenea, probleme ale activității cu
rente de partid și de stat.

HOTĂRÎREA

COMITETULUI PULITIC EXECUTIV Al C.C. AL P.C.U.
cu privire la aplicarea de noi măsuri de stimulare a producătorilor
agricoli care livrează cereale, plante tehnice, cartofi legume, fructe
si struguri la fundul de stat, de furaje si semințe
în conformitate cu obiectivele
Programului partidului de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate, pornind de la preve
derile planului național unic de
dezvoltare a agriculturii în 1982 și
ale programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea te
ritorială pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, animale
și vegetale, elaborate din inițiati
va și sub conducerea nemijlocită a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România,
legiferate la recenta sesiune a
Marii Adunări Naționale, Comi
tetul Politic Executiv stabilește
un ansamblu de măsuri în vede
rea stimulării unităților agricole
socialiste și a gospodăriilor popu
lației în direcția sporirii produc

ției la hectar și, pe această bază, a
livrărilor la fondul de stat
Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. pornește de la prin
cipiul de bază al economiei noas
tre naționale privind corelarea și
reașezarea prețurilor în raport cu
schimbările care au loc în procesul
de producție, în cheltuielile mate
riale și de muncă, în prețurile
mondiale, precum și în concor
danță cu creșterea veniturilor
populației, cu ridicarea generală a
nivelului de trai general al po
porului.
în cadrul acțiunii organizate pe
întreaga economie în anul 1981, de
corelare șl actualizare a prețuri
lor în toate domeniile producției
materiale, de așezare a acestora
pe principii economice, este nece
sar ca și în domeniile contractării

și achizițiilor de la producătorii
din agricultură să se introducă
noi măsuri de stimulare și cointe
resare în creșterea producției și
livrarea către fondul de stat, în
vederea realizării obiectivelor sta
bilite de partid și de stat privind
sporirea substanțială a producției
vegetale și animale, realizarea
noii revoluții agrare în România,
asigurarea bunei aprovizionări a
populației și satisfacerea cores
punzătoare a celorlalte cerințe ale
economiei naționale.
Măsurile stabilite țin seama de
faptul că o serie de prețuri ale
materialelor și produselor necesare
agriculturii — combustibil, ener
gie, îngrășăminte chimice, mașini
și tractoare — ca și retribuția for
ței de muncă au crescut în ultimii
ani, în timp ce prețurile de con

tractare șl livrare a produselor
agricole vegetale au rămas în li
nii generale aceleași, ceea ce are
repercusiuni nefavorabile asupra
bunei desfășurări a autogestiunii
unităților agricole și stimulării ce
lorlalți producători în valorificarea
la maximum a potențialului nostru
agricol.
Pentru a elimina decorelările
dintre prețurile de producție și
prețurile de livrare și a asigura o
rentabilitate corespunzătoare tu
turor produselor agricole, precum
și pentru cointeresarea tot mal
bună a producătorilor agricoli de
toate categoriile, Comitetul Politic
Executiv stabilește ca pe lîngă
prețul de bază la produsele agri
cole să se acorde prime de produc(Continuare In pag. a V-a)

In pagina a V-a

FESTIVALUL NATIONAL „CINTAREA ROMÂNIEI"
-festiva! al muncii și creației libere,

tribună vastă a afirmării conștiinței socialiste
„O largâ mișcare de educație și creație,
un adevărat festival al muncii și creației libere,
o tribună vastă a manifestării spiritului militantrevoluționar, a afirmării conștiinței noi, socialiste"
— iată cum a definit secretarul general al partidului
Festivalul național „Cintarea Ramâniei", cea mai
amplă manifestare de masă în domeniul culturii so
cialiste, al cărei obiectiv suprem este făurirea omului
nou, constructor conștient al socialismului în patria
noastră. Educația patriotică, revoluționară a tuturor
cetățenilor se împletește indisolubil cu formarea lor
în cultul valorilor muncii, al acelor valori menite să
îmbogățească patrimoniul civilizației socialiste, ilustrind elocvent geniul creator al poporului român,
capacitatea lui de a scoate la lumină noi și noi măr
turii ale dragostei lui de viată, de frumos, permanent
însoțită de nobila credință in marile idealuri umaniste,
în viitorul liber și pașnic al omenirii întregi. Și ce
mărturie mai elocventă, mal convingătoare despre
hotărirea unui popor, a unei națiuni de a-și consacra
toate forțele apărării și fructificării valorilor supreme
ale vieții putem găsi decât tocmai în această antrenare
entuziastă, copleșitoare a Întregului popor Intr-o largă
și permanentă activitate de creație liberă și pașnică,
activitate ce strânge intr-un unic șuvoi forța construc
tivă, dimensiunea creativității populare devenită con
știentă de ea Însăși 1
Amploarea unei mișcări de educație șl creație cum
este Festivalul național „Cintarea României", strălu
cită inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
vorbește de la sine despre idealurile supreme ce
călăuzesc voința, puterea de muncă și de creație a
poporului român, hotărirea lui de a întruchipa aceste
idealuri în valori ale artei și culturii, valori ale pro
pășirii României socialiste, capabile să o Înscrie cu
demnitate în istoria prezentă și viitoare a civilizației
întregii umanități.
Pretutindeni în patria noastră, Festivalul național
„Cîntarea României" a făcut și face să răsune cu
putere vocea distinctă, amplă șl generoasă a talentelor
din popor, talente manifestate nu numai în poezie,
muzică, artă plastică, teatru, dansuri, ci și in vastul
domeniu al creativității tehnico-științifice, in afir
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Producția anului viitor

MAI SÎNT

1

marea largă a inventivității consacrate creșterii rit
mului de dezvoltare, sporirii producției materiale. Căci
patriotismul, ce constituie dimensiunea esențială a
festivalului, este un patriotism al faptei, al partici
pării nemijlocite a tuturor la dezvoltarea rapidă a
societății, al prezenței susținute și responsabile, entu
ziaste și calificate acolo unde se hotărăște soarta
producției de valori: în întreprinderi și pe ogoare,
in laboratoare "șl combinate. Acolo,. în tumultul și in
clocotul muncii fără preget se formează personalitățile
de seamă ale societății, se plămădesc talentele auten
tice, menite să dea prin fapta lor de muncă și. creație

realizată exemplar!

anului

Zile de sfirșit de an — zile în care, concomitent cu eforturile pentru realizarea Integrală a planului pe 1981,
trebuie să se acționeze stăruitor pentru asigurarea unui bun demaraj al activității economice din anul viitor. Investi
gațiile noastre în două Întreprinderi constructoare de mașini, consacrate măsurilor care se iau pentru pregătirea
producției din noul an de plan, au urmărit răspunsuri la trei întrebări :

1. Care este stadiul contractării producției planificate pe anul 1982?
2. Cum este asigurată aprovizionarea tehnico-materială ?
3. Ce se întreprinde în secții și ateliere pentru buna organizare și desfășurare
a fabricației ?

întreprinderea metalurgică
din Bacău:

In

întreprinderea „Metalotehnica**
din Tîrgu Mureș :

RITMURILOR SUPERIOARE
DIN IANUARIE 1982

MĂSURI MAI ENERGICE PENTRU
CONTRACTAREA INTEGRALĂ
A PRODUCȚIEI

Interlocutor : Neculai LECA

Interlocutor : KISS Adalbert

director

director

decembrie

1. Față de anul acesta,
planul pe 1982 prevede o
creștere de 16,8 la sută Ia
producția netă și 3,6 la sută
la producția-marfă. Pentru
a înfăptui această sarcină
este necesar să se asigure
toate condițiile ca, din pri
ma zi a noului an. mașinile
și utilajele să lucreze la în
treaga capacitate. La ora
actuală sint stabilite toate
sortimentele care vor fi in
troduse in fabricație. De
fapt, sint cele pe care
le-am realizat și în 1981.
dar într-o gamă mult mai
diversificată. Mă refer. în
deosebi, la armăturile in
dustriale din fontă, a căror
gamă va spori cu circa 65
noi tipodimensiuni intens
solicitate de industriile chi
mică, metalurgică, alimen
tară și de agricultură. Pînă
acum au și fost omologate
52 de noi tipuri de armături
industriale, care vor intra
in producția de serie odată

-

la nivelul

cu prima zi de lucru a
noului an. Cit privește con
tractarea producției pe în
tregul an, aceasta s-a reali
zat pînă acum doar in pro
porție de 60 la sută, pentru
trimestrul I desfacerea fiind
asigurată prin contracte in
proporție de 80 la sută.
Continuăm să prospectăm
atit piața internă, cit și cea
externă, și sperăm ca. avînd
și ajutorul forurilor noastre
de resort, să asigurăm pînă
la finele acestei luni desfa
cerea întregii producții pla
nificate pentru 1982.
2. Se poate aprecia că „în
mare" baza materială pen
tru producția anului viitor
este asigurată. Mai precis,
in proporție de 80 la sută.
Aceasta, bineînțeles, la ni
velul repartițiilor. In aceste
zile ne aflăm in plină ac
țiune de contractare a ma-

(Continuare in pag. a III-a)

1. La capitolul ..contracta• rea producției anului 1982“
n-aș putea spune, la această
oră. că sîntem pe deplin
satisfăcuti. Iată de ce :
sintem pe cale de a con
tracta toate produsele soli
citate pină acum de unită
țile din cadrul Ministerului
Industriei Ușoare. Am în
vedere, in principal, mași
nile de tricotat rectilinii,
mașinile de tricotat circu-,
lare. piese de schimb etc..
ceea ce. la un calcul esti
mativ. Înseamnă o acoperi
re cu comenzi de aproape
77 Ia sută din capacitate.
Necazul e altul: secția cea
mai mare din întreprindere
— mecanică II. care reali
zează circa 50 la sută din
producția-marfă a Între
prinderii — are asigurate
pînă acum comenzi ferme
pentru numai 35 la sută din
capacitate. Cauza rezidă. în
principal, ta reducerea so

licitărilor la asemenea uti
laje din partea Centralei
industriei tricotajelor. So
luția? Deocamdată avem
promisiuni din partea mi
nisterului nostru de resort
că vom contracta fabrica
rea unei serii de utilaje
pentru unități din cadrul
ministerului. Ne aflăm însă
incă în faza... tatonărilor, a
discuțiilor. Colectivul nostru
a sugerat Centralei indus
triei tricotajelor moderniza
rea unor mașini vechi din
dotarea unor întreprinderi.
E vorba de trecerea de
la mașinile vechi P 3 A.
P 3 ATr si PT 4 D.C. la ma
șinile modernizate R11 A
și R12, însă problema a
rămas ta suspensie din
simplul motiv că nu s-a
convenit tacă asupra prețu
lui de transformare-modernizare. Este un motiv ta

(Continuare in pag. a III-a)
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Lebede la Midia
Smulgindu-î mării o impor
tantă suprafață de teren pentru
construirea noului Combinat
petrochimic
Midia-Năvodari,
constructorii au amenajat și un
ochi de apă. care poate fi admi
rat acum ca un veritabil para
dis al lebedelor. Grațioasele pă
sări. venite tocmai din zonele
arctice pentru a-și petrețe iar
na la noi. au găsit aici, in apele
care nu îngheață din cauza salinltății, nu numai hrană din bel
șug. ci și o vegetație abunden
tă de stuf și păpuriș. La care se
adaugă marea grijă a gazdelor,
constructori și petrochîmiști,
care le ocrotesc și le admiră.

O faptă

de nota 10
Mașina tosită de ta depozitul
de combustibil a lăsat la poarta
casei lemnele și cărbunii, după
care a plecat. „Fiind bătrini și
suferinzi — soțul meu are 80 și
eu 74 de ani — stăteam și ne
gindeam cum să facem să le
ducem înăuntru, să le punem la
adăpost".
In continuarea scrisorii. Elena
Ștefănescu din Craiova ne istorisește că, la un moment dat, a
văzut trei prichindei care s-au
oprit la poartă și, fără multă
vorbă, au inceput să care lemnele, cărbunii, „Parcă-i văz si
acum, cînd scriu, cum trebăluiau voinicește si cum nu s-au
lăsat pină nu le-au terminat.
Am aflat că cei trei băieței —
Victor, Marian și Gheorghiță —
toți trei pionieri, tint in clasa
a IV-a la Școala generală nr. 13
din Craiova. Nu știu ce note au
la invățătură, dar pentru gestul
lor de a ne ajuta pe noi. doi oa
meni bătrini și suferinzi, merită
10 la purtare".

Două bilete

de tren
Un cititor al ziarului s-a pre
zentat la corespondentul „Scinteii" pentru județul Olt. Emilian Jlouă, cu o nedumerire, intrebindu-l :
— Cit credeți că m-a costat
un bilet de tren de la Slatina
la Băilești și un bilet de tren de
la Eăilești la Slatina, pe aceeași
rută ?
— Păi tot cit v-a costat și la
ducere.
Nu. Să vezi și să nu crezi. Un
bilet de tren de la Slatina la
Băilești l-a costat 29 de lei. iar
de la Băilești la Slatina — 33 de
lei. Concret, este vorba de bile
tele de tren cu nr. 1911 și, res
pectiv, 0236 pentru tren de per
soane clasa a doua. Să fie oare
o simplă neglijență sau o vari
antă a poveștii cu peștele care
de la cap la coadă măsura atita,
iar de la coadă la cap... atitica ?
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| Jaluzelele

demodate
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In casa lui Nicolae Damian
din satul Dorobanți, județul
Botoșani, a poposit un musafir,
pe nume M. Sintimbrean, de
prin părțile Bihorului.
— Astea-s jaluzele, bădie 7 —
l-a întrebat musafirul pe gospodar.
— Dar ce au. taică 1
— Sint demodate. Nu se mai
poartă.
Omul a rămas pe ginduri :
— Tot așa zicea și consătea
nul meu. Ion Clocotici, că doar
amindoi ni le-am luat in același
timp. Dar de unde să iau altele
mai bune ?
— Cum de unde ? De la b4iatul ! E mai mare ritul ti te
găsească an-noul fără jaluzele
faine.
Gazda a închis ochii și a des
chis punga. La fel cum au făcut
și alți amatori de chilipir...
Acum, „băiatul" dă seamă în
fata legii. După cum decurge an
cheta. are toate șansele si
schimbe pentru o vreme jalu
zelele cu gratiile.

Șapte inși
și curtea goala
Dintotdeauna, locuitorii sate
lor care și-au ținut cite un ciine
in gospodărie l-au ținut pentru
a le păzi ograda, vitele, orătă
niile. Numai familia lui Gheorghe Lăuran din Fărcașa. jude
țul Maramureș, hrănește si în
grijește nu un dine, ci o haită
intreagă, pentru a păzi... nime.
Absolut nimic, intrucit in res
pectiva gospodărie nu intîlnești
fulg de pasăre sau picior de
porc, de oaie, de vită. Este ade
vărat că unit membri ai respec
tivei familii lucrează în indus
trie. dar din șapte inși, citi nu
mără. este greu de Crezut că nu
s-ar găsi cineva care să dea de
mincare la un porc, la o găini...

Clipa
de neatenție
Despre consecințele, uneori
nefaste, ale neatenției la vo........mai scris ...
lan .am
in rubrica
noastră. Si dacă revenim, o fa
cem din dorința de a mai da un
claxon de alarmă, pornind de la
cazul șoferului Nicolae Fasolă
de la I.T.A. Bacău. Circulind
seara cu autobuzul plin cu pa
sageri, de la Bacău la Frumușelu. șoferul a început o discu
ție aprinsă cu pasagerii. A fost
suficientă o clipă de neatenție,
pentru ca mașina să părăsească
șoseaua și să Intilnească o por
țiune de teren denivelat si cu
ghea'ă. nemainutlndu-so opri
decit in albia piriului Berbeci,
la o diferență de nivel de șapte
metri, cu ro'ile in sus. Patru
călători și-au pierdut viata, iar
trei au fost grav răniți.
Rubricâ realizată de

P. PETRE
și corespondenții „Scînteii"

- un important factor al democrației noastre socialiste
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Constituie o realitate evidentă
faptul că, în condițiile democrației
noastre socialiste, dialogul viu cu
masele largi de cetățeni, prin scrisori
și audiențe, a devenit o formă im
portantă de atragere a cetățenilor la
conducerea treburilor țării. Oamenii
muncii se adresează cu încredere or
ganelor de partid și de stat, atît cu
probleme de larg interes cetățenesc,
cit și personale, avînd convingerea că
opiniile și sugestiile lor îndreptățite
vor fi luate in considerare, că pro
blemele ce îi preocupă își vor găsi
soluționarea corespunzătoare.
Sint realități sociale care îsl găsesc
vii confirmări în practica majorității
covirșitoare a organelor de partid si
de stat. De pildă, la Comitetul jude
țean Vaslui al P.C.R. a crescut pre
ocuparea pentru a se asigura rezol
varea competentă și operativă a scri
sorilor, din al căror conținut rezultă
că tot mai mulți cetățeni se referă la
probleme de interes general, făcînd
propuneri și sugestii pentru îndepli
nirea exemplară a sarpinilor de pro
ducție. răspîndirea experienței înain
tate, pentru perfecționarea muncii în
toate domeniile de activitate; ei cri
tică. totodată, stările de lucruri ne
satisfăcătoare. neajunsurile din unele
locuri sau sectoare, manifestă spirit
combativ fată de abaterile de la
normele eticii și echității socialiste,
față de orice încălcare a legilor sta
tului.
De pildă, pe baza sesizărilor unor
membri ai cooperativelor agricole de
producție din comunele Lipovăt, Voinești, Tătârani.' Drînceni, Epureni,
Pădureni. Bogdănești, Alexandru Vlahuță și altele, s-au luat un" sir de
măsuri importante pentru folosirea
judicioasă a terenurilor, mai buna
organizare și normare a muncii, în
lăturarea neajunsurilor din sectorul
zootehnic, sancționarea unor abateri
de la disciplina muncii și curmarea
unor abuzuri și ilegalități, combate
rea unor tendințe de căpătuială și
tragerea la răspundere a vinovatilor
in diferite cazuri de prejudiciere a
avutului obștesc.
Astfel, in urma unei scrisori veri
ficate la întreprinderea mecanică
Vaslui, s-a constatat că maistrul Mihai
Tereja. care avea și unele sarcini pe
linie de partid, se purta abuziv și
neprincipial cu muncitorii, favoriza și
ponta fictiv pe unii lucrători, folosea
persoane din atelierul pe care-1 con
ducea pentru diverse lucrări din
gospodăria personală, persecuta pe
cei care criticau aceste apucături.
Pentru toate acestea, a fost schimbat
din funcție, iar plenara comitetului
de partid din întreprindere care i-a
analizat abaterile a hotărît sancțio
narea sa, eliberarea din funcția de
secretar adjunct al comitetului de
partid și scoaterea sa și din com
ponența comitetului.
Tot la sugestiile și propunerile
cetățenilor s-a intervenit pentru îm
bunătățirea aprovizionării unităților
comerciale din municipiile Vaslui și
Birlad. din orașul Huși, comunele
Iana, Fălciu. Zorleni și altele, pentru
întărirea disciplinei în rîndul lucră
torilor din comerț, pentru ridicarea
calității serviciilor către populație și
diversificarea acestora. La fel. a fost
corectat graficul de circulație al au
tobuzelor pe rutele Vaslui—Bălteni,
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IAȘI: 1 000 de unități
de cooperației
de consum
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Pentru buna aprovizionare si ser
vire a populației de la sate, coope
rația de consum din județul Iași
acordă o atenție deosebită dezvol
tării. diversificării și modernizării
rețelei sale comerciale, turistice și
de alimentație publică. în satele
județului există acum peste 1 000 de
unități ale cooperativelor de con
sum. Cea mai mare parte funcțio
nează in localuri noi si moderniza
te. construite din fondurile coope
rației de consum și prin contribuția
bănească a cetățenilor. Concomi
tent. s-a pus un accent deosebit pe
extinderea unităților de reparație a
aparatelor de radio, televizoarelor și
a altor obiecte de folosință în
delungată. în ultima vreme -s-au
lărgit mult și activitățile de pro
ducție proprie, vălorificindu-se ma
teriile prime locale, secundare si
refolosibile.
Cea mai nouă și modernă unitate
dată în folosință in ultimul timp în
rețeaua cooperației de consum
ieșeană este Complexul de alimen
tație publică și de cazare turistică
de la Tirgu Frumos. Magazine uni
versale s-au mai dat recent in folo
sință si în comunele Erbiceni.
Strunga. Schitu Duca. Vînători si
altele. (M. Corcaci).

Cu tinerii din Luncavița.
într-o seară, despre rosturi
le lor în viata satului...'
Marcel Gherghișan a fost
macaragiu in portul Galati.
— Priveam de sus tot
portul — povestea el. Mă
simțeam puternic. Mașina
mea ridica greutăți, conteinere, le strecuram în calele
vapoarelor, le scoteam de
acolo și le depuneam pe
chei. Eram, intr-un fel, ci
neva. Priveam lumea de
sus, in pumnul meu vibrau
mari puteri electrice, le pu
neam la lucru...
— Nu aveți nostalgia acelor clipe, acum cînd...
— Deloc ! îmi pare bine
că am trăit experiența aceea. dar nu-mi pare rău
că am încheiat-o. Mi-ar fi
părut rău dacă nu as fi
trăit-o. De acolo, de sus.
din cabina mea. priveam
spre Dobrogea. spre Luncavita și-mi părea că o
deslușesc uneori prin cețu
rile Dunării. E greu de spus
ce simțeam. îmi era dor...
Si apoi trebuie să vă gindiți că am și eu o obligație
fată de părinți, să fiu cu ei.
să-i ajut la bătrinete.
★

— A. sigur, mi-a părut
rău că nu am reușit la ad
miterea în facultate —
mărturisea tînărul Nicolae
Burghelea, fiul tovarășului
Stefan Burghelea. președin
tele C.A.P. A fost si o pro
blemă de șansă, a fost si de
pregătire...
— Si v-ati întors în sat.
— Oricum mă întorceam.
Dar nu am renunțat la fa
cultate. E dreptul meu. Voi
da din nou. Simt că pot. Nu
pot trăi cu nemulțumirea
in mine, voi învinge.
— Si veți reveni, dacă nu
veți învinge, in sat ?

Vaslui—Laza. Birlad—Iana. In funcție
de programul unităților industriale.
Alte scrisori s-au referit la activita
tea consiliilor populare, la mai buna
gospodărire și înfrumusețarea loca
lităților. întreținerea drumurilor, res
pectarea normelor de sistematizare
etc.. în legătură cu care în comunele
Solești. Bogdănlta. Dragomirești. Ivânești. Ștefan cel Mare si altele s-au
rezolvat multe probleme, fiind an
trenați și cetățenii. De un real folos
s-au dovedit a fi și sesizările din do
meniul sănătății, pe baza cărora s-au
luat măsuri de respectare a progra-

Din preocupările Comitetului
județean Vaslui al P.C.R.
privind rezolvarea sesizărilor
și propunerilor cetățenilor
mului de consultații, de creștere a ca
lității acestora, de sporire a solicitu
dinii față de pacienți din partea per
sonalului medical din unități sanitare
ale municipiului Vaslui, orașului Ne
grești. comunelor Deleni, Drînceni,
Băcani, Epureni.
Este de remarcat faptul că multe
din scrisorile adresate comitetului
județean de partid au fost cercetate
și soluționate. Ia fața locului, de
către colective de activiști instituite
special în acest scop și conduse de
cadre de conducere. în numeroase
cazuri, concluziile rezultate, precum
și măsurile adoptate au fost dezbătu
te. analizate în colective de oameni
ai muncii. în plenare ale comitetelor
de partid. în ședințe cu activul, in
sesiuni ale consiliilor populare.
Este locul să menționăm o expe
riență pozitivă Intîlnită la Comitetul
județean de partid Vaslui. Este vorba
de întocmirea unor fișe în care sint
nominalizate pe localități persoanele
care s-au adresat prin scrisori si
problemele sesizate. Stabilirea acestei
evidențe face posibilă o mai bună
urmărire a modului cum sint soluțio
nate problemele, a frecventei sesiză

rilor, a cauzelor unor fenomene,
putîndu-se in acest fel interveni ope
rativ pentru înlăturarea neajunsu
rilor.
Dincolo de aceste bune rezultate, nu
pot fi insă trecute cu vederea o sea
mă de neajunsuri care persistă în
activitatea de soluționare a propune
rilor. sesizărilor și scrisorilor oameni
lor muncii, pe care le-am întilnit la
unele unități din județul Vaslui. în
deosebi manifestări de formalism si
practici birocratice. De pildă, la în
treprinderea județeană de gospodărie
comunală și locativă Vaslui, scriso
rile și audiențele nu sint încă folosite
ca un mijloc important de cunoaș
tere mai aprofundată a realităților,
acestei activități nu i se acordă aten
ția și răspunderea cuvenite. Așa se
și explică faptul că la această în
treprindere scrisori în care cetățenii
semnalau grave defecțiuni în întreți
nerea și gospodărirea fondului loca
tiv. in alimentarea cu apă potabilă,
in funcționarea unor mori sătești etc.
stăteau de multă vreme nesolutionate prin sertarele unor cadre de
conducere din unitate. în alte cazuri
nu se urmărește cu consecventă re
zolvarea Pină la capăt a probleme
lor reieșite din scrisori și la au
diente.
O situație total necorespunzătoare
am întilnit la Birlad. în legătură cu
modul de finisare și predare a apar
tamentelor noi — problemă ce revine
frecvent în scrisorile cetățenilor, dar
care n-a fost rezolvată în mod
energic și consecvent, așa cum s-ar
fi cuvenit.
Soluționarea operativă, cu princi
pialitate și competentă a tuturor scri
sorilor reprezintă pentru fiecare lu
crător din aparatul de partid și de
stat o obligație de mare răspundere,
în vederea respectării neabătute a
acesteia se impune întărirea controlu
lui de partid asupra activității de so
luționare a scrisorilor, a modului cum
se aplică prevederile hotărîrilor de
partid privind rezolvarea scrisorilor
oamenilor muncii.

UN AJUTOR PREȚIOS
PENTRU GOSPODINE

Azi vă informăm despre

Este o mașină automată pen
tru cusături decorative si uti
litare. realizată la nivelul produselor similare pe plan mon
dial. Actionarea electrică a ma
șinii este simplă si sigură. Ma
șina electrică de cusut ..Sanda"
execută următoarele operațiuni :
cusătură dreaptă (cu un ac sau
cu ac dublu) ; cusătură in zig
zag ; cusătură invizibilă (tip in
vizibil) ; tiv îngust, mediu și
lat ; tivirea si. concomitent, aplicarea dantelei : cusătură cu
rabaterea materialului ; cusătu
ră paralelă cu marginea mate
rialului ; coaserea înainte si îna
poi ; coaserea nervurilor ; coa
serea șnurului : coaserea nastu
rilor ; butoniere (netede sau in
relief) ; stopat : vătuit : surfilat ; broderie (inclusiv ochiuri) ;
3 modele de broderie cu cusă
tură în zig-zag ; 16 modele de
cusătură decorativă (cu un ac
sau cu ac dublu) ; 6 cusături utilitare. elastice (cu un ac sau cu
ac dublu).
Magazinele și raioanele spe
cializate ale comerțului de stat
pun la dispoziția cumpărătorilor
mașina electrică de cusut ..San
da", la prețul de 3 270 lei.

Gheorqhe PÎRVAN
Petru NECULA

Oferta de servicii - adaptată la cerințele populației
Cu numai 5—6 ani în urmă. Uniu
nea cooperativelor meșteșugărești din
județul Covasna se afla pe unul din
ultimele locuri în întrecerea dintre
uniunile din țară, activitatea ei
constituind o temă frecventă a criti
cilor. Meșteșugarii din Covasna
și-au reevaluat însă forțele, și-au re
organizat activitatea, ajungînd in
1979 pe locul I pe țară, pentru ca în
acest an să se afle din nou în frun
tea întrecerii socialiste dintre unită
țile cooperației meșteșugărești. Care
este secretul acestor reușite ?
— în reorganizarea activității noas
tre — ne-a declarat Mike Lehel. pre
ședintele Uniunii județene a coope
rației meșteșugărești din Covasna —
am pornit de la cerința adaptării mai
atente a serviciilor și a producției
de bunuri la solicitările populației.
Nu fac aici o simplă declarație de
principiu, ci exprim un adevăr de
care ne-am convins în activitatea
curentă : orientindu-ne cu tot mai
multă atenție spre cerințele popu
lației. ne-am putut tripla in ultimii
cinci ani volumul activității.
în primul find ne-am preocupat
de extinderea rețelei de unități: in
cinci ani am dublat suprafața spa
tiilor de producție, aproape două tre
imi din unitățile actuale fiind ampla
sate în construcții noi — în complexe
de prestări (realizate în regie pro
prie) și la parterele noilor blocuri de
locuințe. Acolo unde nu am dispus
de spații noi am apelat la unități
mobile, provizorii — chioșcuri si tonete. Odată cu dezvoltarea rețelei de
unități am desfășurat o acțiune de
modernizare a atelierelor (vechi și
noi), inzestrîndu-le cu mașinile si
dispozitivele necesare. In paralel s-a
acționat pe linia specializării unită
ților și cooperativelor, creindu-se o
rețea de ateliere capabile să realize
ze produse și servicii din cele mai
diverse solicitate de cetățeni.
Aflăm, de asemenea, câ. în cadrul
dezvoltării de ansamblu a producției
meșteșugărești, o atenție deosebită a
fost acordată extinderii și diversifi
cării serviciilor publice. De la o ofertă de servicii. în medie pe locui
tor. de 606 lei în 1975, s-a ajuns în
prezent la 1175 lei pe an; numărul
meseriașilor care stau la dispoziția
localnicilor s-a dublat in această pe
rioadă. De asemenea. în numai 5 ani.
s-a dublat gama serviciilor meșteșu
gărești, localitățile în care își des
fășoară activitatea cooperația mește

— Văd eu că mă cam
suspectați de fugă I Păi,
cum să n>u revin ? Mie îmi
plac animalele. îmi place să
stau la coada vacii, cum se
spune. Meserie gingașă,
complicată. Mă mir că unii
o mai consideră rușinoasă.
Nu înțeleg. Este o prostie
imensă. Citi oameni se pri
cep cu adevărat să’ crească
animale 7 Eu vreau să fac
meseria aceasta cit mai
bine. De aceea vreau să
învăț mai mult. Și mai e
ceva : aici este familia
mea. sint cu ei. mă simt in
tr-adevăr acasă. Si asta
nu-i deloc puțin lucru.

șugărească dispunînd încă din acest,
an de numărul de servicii prevăzut
in baremul minimal al U.C.E.C.O.M.
pentru anul... 1985.
Iar acțiunea de diversificare con
tinuă. indicele de divereificâre urmind să ajungă în 1985 la 171,1 la
sută.
Cu ce mijloace materiale s-au
putut atinge aceste ritmuri înalte ?
în primul rind prin faptul că
s-a creat în județ o putemieă bază
proprie de producere a materi
ilor prime din resurse locale. In
acest cadru, in orașul Covasna a
fost organizată o cooperativă anume
profilată pe valorificarea resurselor

Inițiative și măsuri eficien
te în copperativele mește
șugărești din județul Co
vasna
locale de materii prime si materiale
recuperabile — cooperativa ..Textila".
— Noi prelucrăm anual resturi
textile de peste 15 milioane lei —
ne-a spus Kădâr Iuliu, președintele
acestei cooperative. Din materialele
recuperate obținem — prin prelucra
rea meșteșugărească — peste 600 000
mp țesături de' lină și tip lină. într-o
gamă sortimentală de cîteva sute de
modele. Pină in 1985 ne-am propus
să mărim de 2,5 ori producția, trecind la forme noi de prelucrare a de
șeurilor și resurselor locale de ma
terii prime. Astfel, din 1982 vom În
cepe să colectăm din întreaga tară
deșeurile care rămîn în urma prelu
crării stofelor livrate atelierelor de
cohfeclii. Intenționăm totodată să achiziționăm lină de la crescătorii de
oi. care doresc — in schimbul tari
felor de prelucrare — să primească
in loc stofe sau confecții din stofe
de lină. Pentru completarea cu ma
terie primă a capacității de produc
ție’ din secțiile de prelucrare, vom or
ganiza, începind tot din 1982. o stină proprie, cu cel puțin 3 00Q de oi.
Despre gradul de eficientă af activi
tății de valorificare a resurselor lo
cale și a materiilor recuperabile, ca
și despre posibilitățile de extindere
a volumului nostru de activitate în
acest domeniu vorbește de la sine
următorul fapt: am reușit să îndepli

— Nu. De ce să le invi
diez ? Ele cu ale lor. noi
cu ale noastre. Eu una însă
asta o spun : aici mă simt
bine, aici e viața mea. îmi
place la sat și. cum să vă
spun eu. faptul că sint o
fată de la tară mă face să
fiu mîndră. Pentru că s-a
dus vremea cînd fetele de
la tară puteau să fie privi
te de către unii. așa. de
sus. Carte am învățat și eu.

vine în contact, oriunde
s-ar întoarce, cu ce este
viu. fie că e plantă, fie că
e vacă,, oaie sau cal. O lu
me intreagă deninde de el.
de priceperea lui. de dra
gostea lui de a spori mereu
totul, rodnicia plantelor sau
a animalelor. Toate acestea
ii impun un fel aparte de
a gindi. de a acționa.
— Este o întreagă filozo
fie în ceea ce spuneți.

nim încă de la sfîrșitul lunii no
iembrie toți indicatorii de plan pe acest an. angajindu-ne să obținem
pină la 31 decembrie a.c. un beneficiu
suplimentar de 1,5 milioane lei.
Tot prin forțe proprii își asigură
meșteșugarii din Covasna și alte ma
terii prime locale: argila (pentru că
rămizi și țiglă), materialele de balas
tieră (pentru unitățile de construcții
și poligoanele de prefabricate), pia
tra de riu (pentru fundații și artico
le de uz gospodăresc), foile de po
rumb. papura, paiele de grîu și ovăz
(pentru diverse împletituri si artico
le de artizanat), răchita (pentru obiecte de uz casnic) etc. In acest cin
cinal volumul produselor realizate
din resurse locale și materiale recu
perabile va crește de peste 12 ori,
ajungînd în 1985 la 100 milioane lei.
La fel de rodnică ește preocuparea
cooperației meșteșugărești din jude
țul Co-fasna și pe linia valorificării
bogate&r tradiții locale de artă popu
lară. Cooperativele de aici au atras in
activitatea artizanală peste 2 000 de
oameni, care confecționează — mai
bine de jumătate din ei. cu muncă la
domiciliu — țesături cu alesâturi. co
voare, cusături artizanale, obiecte de
artizanat din lemn specifice zonei
în care trăiesc. Față de 1975. produc
ția de artă populară și artizanat a
meșteșugarilor din Covasna s-a mă
rit de peste 6 ori. urmind să creas
că în 1985 la peste 110 milioane lei.
Ambițiile meșteșugarilor din jude
țul Covasna sint în continuare mari.
Departe de a se lăsa în voia automulțumlrii, ei și-au propus pentru
acest cincinal dublarea prestărilor
de servicii oferite populației, dubla
rea volumului de bunuri de consum,
de articole de uz casnic și gospodă
resc puse la dispoziția cumpărători
lor. a producției de artă populară și
artizanat, creșterea de aproape 5 ori
a producției realizate în cooperare cu
marea industrie, obținerea peste plan
a unui volum suplimentar de pro
duse de peste 400 milioane lei
(echivalentul producției realizate in
anul 1980).
Rezultatele, ca și proiectele de ex
tindere a volumului activității în
cadrul cooperației meșteșugărești din
județul Covasna probează cit de largi
sint posibilitățile de perfecționare a
muncii in acest sector de larg inte
res cetățenesc.

Noi și importante capacități
de producție in industria
de produse făinoase
Zilele acestea, conducerea partidu
consumului de materiale, a costului
lui și -statului nostru ă aprobat o
investițiilor, în general, precum si o
serie de programe privind lărgirea și
scurtare a termenelor de punere in
imbunatătirea sortimentelor de pro
funcțiune. Sint cunoscute de pe acum
duse alimentare derivate din cereale.
amplasamentele pentru capacitățile
•lnscriindu-se în cadrul recentelor
care se vor construi in anii 1982—1983.
măsuri adoptate prin decrete ale
Intr-o primă etapă, asemenea unități
Consiliului de Stat in vederea spori
vor fi instalate la întreprinderile de
rii fondului (ie produse agroalimentamorărit si panificație din Alexandria,
re, a unei mai bune aprovizionări a
Constanța, Piatra Neamț. Focșani,
populației, aceste programe vizează,
București, Sf. Gheorghe, Giurgiu.
in principal, dezvoltarea și diversifi
— Ce ne puteți spune despre ni
carea, in perioada actualului plan
velul tehnic al utilajelor cu care var
cincinal, a producției de griș. produ
fi acestea înzestrate ?
se expanuate, biscuiți, paste făinoase.
— Dotarea noilor capacități exclu
Se vor dubla capacitățile actuale de
de orice manipulări manuale. între
producție a fulgilor și expandatelor
gul proces de producție desfășurindin porumb, astfel incit asemenea ca
du-se in spații închise, prin conduc
pacități. să existe in toate județele
te. dulapuri și malaxoare. Toate ope
țării. Datorită montării de noi insta
rațiunile a>u un inalt grad de mecani
lații de fabricație in întreprinderile
zare
șl automatizare. începind cu
existente, producția de biscuiți va
preluarea
făinii din depozit, dozarea
spori pină in 1985 cu 35 la sută și va
ei cu o instalație specială, ca dealtfel
cunoaște o largă diversificare.
și a celorlalte materii prime <si pină
Astăzi informăm cititorii noștri
la presare, unde aluatul ia forma
despre programul de creștere a pro
produsului finit, uscare și apoi amba
ducției de paste făinoase. După cum
lare. Trebuie menționat și faptul că
se știe, pastele făinoase întrunesc un
vor
fi mai multe tipuri de instalații
șir de calități nutritive care le con
destinate fabricării celor trei mari
feră un loc important in rindul pro
grupe de produse : paste scurte
duselor alimentare de bază. Tlnind
(melcișori. spirale, steluțe, orzișori.
seama de aceste calități, precum și
scoici, tubulețe). paste de dimensiu
de necesitatea de a se asigura popu
ne mijlocie (fidea, tăiței) și paste
lației o hrană cit mai echilibrată, in
lungi (macaroane, spaghetti, lazane).
concordantă cu cerințele unei alimen
In cazul pastelor făinoase extra,
tații raționale, științific fundamenta
făina se obține din griu selecționat,
te, programul prevede creșterea can
de culoare mai albă, cu bobul plin
titativă și calitativă a producției de
și sticlos. Preparate din acest griu,
paste făinoase, lărgirea gamei Sor
pastele făinoase au calități deosebite :
timentale și sporirea ponderii lor in
colorit
gălbui, aspect neted, rezisten
consumurile individuale, colective și
tă la rupere, au gust plăcut si. ceea
de alimentație publică. Fată de ni
ce este foarte important, un conținut
velul relativ scăzut al consumului
de proteine de 11—12 la sută, față de
anual actual de circa 2,5 kg paste
făinoase pe un locuitor, la sfirșitul . circa 10 la sută în cazul pastelor
făinoase obișnuite. Aceste calități le
cincinalului se va ajunge la o can
sint conferite, pe de o parte, de În
titate de 8,5 kg. Prin înfăptuirea aseși
calitățile griului și făinei. iar pe
celuiași program se va asigura și o
de altă parte de tehnologia aplicată
substanțială' îmbunătățire a structu
si instalațiile modeme care reglează
rii produselor, cantitatea de paste
automat temperatura, umiditatea,
extra ajungind să crească de 8 ori.
ceilalți parametri de fabricație. Pro
în timp ce volumul de paste făinoase
gramul de dezvoltare a producției de
obișnuite se va menține la nivelul
paste făinoase prevede utilizarea
de producție actual,. Despre princi
griului din specia „Triticum durum",
palele orientări cuprinse în acest
care conferă produselor o calitate su
program ne-a vorbit tovarășul ingi
perioară. In acest scop, se va intro
ner Ionel Costin, director tehnic in
duce in cultură această specie de
Centrala industriali de morărit și
grîu începind cu anul agricol 1982/
panificație :
1983. împreună cu Institutul de cer
— In momentul de fată, pastele
cetări pentru chimia alimentară, cen
făinoase obișnuite se obțin pe linii de
trala noastră va studia noi tehnologii
fabricație mai vechi. Pentru atin
care să cuprindă încă din fabricație
gerea unor indici de calitate superi
diferite adaosuri, cum sint sucul de
oară a acestor produse. încă în 1930
roșii, spanacul, morcovii, cașcavalul. ■
a început construirea unor capacități
brinza ș.a. Aș dori să adaug că pe
modeme, care asigură fabricarea ce
lingă toate capacitățile amintite se
lor trei sortimente principale de paste
vor
construi. începind din anul viitor,
făinoase. In perioada 1982—1985 se
și unități pentru prelucrarea orzului
vor construi rtoi capacități care vor
și griului sub formă de crupe, gris,
produce in total 500 tone de paste făi
arpacaș etc., care vor fi amplasate în
noase in 24 de ore. în vederea realiză
județele Mehedinți. Botoșani. Satu
rii acestor obiective, s-au asigurat
fondurile de investiții necesare, eșa
Mare. Teleorman și Hunedoara. In
lonate pe ani. execuția lor revenind
1983 vor incepe lucrările de construcMinisterului Indpșțriej Constructiij<K , tie a unei .unități producătoare de
de Mașini și Ministerului Agriculturii ' fulgi de ovăz, prima de acest fel in
șt Industriei Alimentare. Pentru un
țara noastră.
demarat cit mai rapid si. in același
La precizările făcute de tovarășul
timp, pentru reducerea costurilor,
director se cuvine să adăugăm că
s-au studiat posibilitățile de amplaeste necesară întocmirea unui retetar
sare a noilor capacități în spatiile de
cit mai inspirat, care să contribuie
producție ale fabricilor de ni ine și
la îmbogățirea meniurilor din paste
întreprinderilor de morărit. unde
făinoase, oferind gospodinelor posibi
există utilități comune : clădiri, apă.
litatea de a pregăti în minimum de
energie electrică și termică, mijloa
timp noi feluri de bucate variate și
ce de transport, grupuri sociale.' pre
gustoase, la care își vor da concursul
cum și personal calificat sau cu o
experiența si fantezia maeștrilor ar
pregătire înrudită. Avantajele ce
tei culinare. în colaborare strinsă cu
decurg din aceasta nu se limitează
producătorii.
doar la asigurarea frontului de lucru.
Gabriela BONDOC
Se obțin, in același timp, reducerea

încălzitoare

Practice și economice, încălzitoa
rele electrice de apă cu acumulare
de căldură sub presiune răspund
unor necesități cotidiene in orice
gospodărie. Ele pot fi utilizate pen
tru prepararea apei calde necesare
in bucătării — la spălatul vaselpr
și la gătit — in gospodării particu
lare, grădinițe, ferme. Preturile de
vinzare ale acestor aparate diferă
in funcție de capacitatea lor : cele
de 15 litri costă 1 247 lei ; de 50 li
tri — 1 632 lei ; de 80 litri — 1 862

frumoasă. Dar eu am vorbit
despre ce îmi place mie
aici, despre viata pe care o
prefer eu. Altuia, de exem
plu. ar putea să-i placă să
trăiască intr-un bloc. Am
văzut la oraș blocuri mari,
într-unul singur trăiește
atîta lume cit intr-un sat.
Nu zic că nu e bine, dar
eu prefer aici unde fiecare
copil știe despre fiecare
gospodărie de pe ulița lui

vorbeau nu despre sondele
din îurul Comarnicului, ci
despre rezultatele muncii
de un an de zile, de recol
te bune de griu și porumb,
de recolte legumicole re
cord. se bucurau că din
miinile și prin priceperea
lor, pămîntul sărac al aces
tui colt de tară, de la poa
lele Măcinului. iese mereu
Învingător, se îmtiogăteste
mereu, justificind an de an

CE GlNDESC DESPRE VIAȚA LA ȚARĂ TINERII CABE AU PRINS -RĂDĂCINI IN SATUL LOR

„Sint țăran. Pină nu simt eu mirosul
pămintului nu-mi tihnește piinea“
casă frumoasă si mare am.
sănătoasă și harnică sint.,
ce-mi mai trebuie 7

★

Ni s-a părut că Ion Stan
este cel mai tînăr dintre
toți. Ne-am și mirat că ti
nerii Luncavitei l-au ales
secretar al comitetului co
munal U.T.C. Dar. ascultindu-1...
— Satul este o comuni
tate de rudenii, de familii
prietene. Totul s-a făcut
prin legături de muncă, de
viață, de-a lungul timpului.
Totul este adine, trainic, se
petrece totul dună rînduieli
care s-au născut firesc. în
procesul muncii, la cimp.
în grădina cooperativei, pe
pășunile unde priveghem
animalele noastre. Omul

— Poate. De mic simți că
apasă asupra ta responsa
bilitățile : cum creste plan
ta dacă o îngrijești, cum dă
vaca lapte dacă o îngrijești
și așa mai departe. Sint
responsabilități pe umerii
tăi de cînd prinzi joarda în
mină, dar nu te turtesc. îtl
înmulțesc forțele, te fac să
te simți important...
— Si chiar ești.
— Sigur, chiar ești 1
— Si credeți că tînărul
de la oraș este altfel, nu
simte tot așa responsabili
tățile, . importanta actelor
Iul ?
— Eu n-am spus asta, să
nu mă înțelegeți greșit. Au
si cei de la oraș munca si
responsabilitățile lor. viata
lor care e și ea, în felul ei.

de

apă

lei și de 100 litri — 2 147 lei.
Iată și citeva date tehnioe ale aparatului : izolație termică foarte
bună, sistem de protecție la suprapresiune, temperatura apei poate fi
reglată după preferință între 20 și
80 grade C prin termostat ; func
ționarea încălzitoarelor electrice de
apă cu acumulare de căldură sub
presiune in condiții optime nu
duce la costuri ridicate, ci. dimpo
trivă, contribuie la realizarea de
economii importante.

Mihai IONESCU

★

— Da, la noi nu s-a pier
dut obiceiul — a răspuns
Sanda Baronescu întrebării
dacă în Luncavița fetele
își mai pregătesc lada cu
zestre. Sigur, altele sint lu
crurile de zestre, acum. Dar
nu poți să nu ti le pregă
tești. începi o nouă viată,
ai nevoie de multe. Viata
noastră însăși s-a îmbogă
țit. a devenit mai plină, mai
pretențioasă, cu nimic mai
prejos decit viata la oraș.
Ba. as spune, uitindu-mă la
casele noastre, la cum ara
tă acum satul, la cum arată
oamenii — chiar și după
fata lor iți dai seama —
multi orășeni ne pot invi
dia Sigur, poți cumpăra la
magazin de toate : dar pre
gătind tu însuti ceea ce va
avea nevoie noua familie,
te gîndești ne încetul la ce
va fi. te pregătești si sufle
tește. Nu te arunci în via
tă așa. la întîmplare. Por
nești cu gîndul că nu-ti e
permis să faci un pas ca
ăsta de două ori...
— Spuneți-ne. fată de fe
tele de la oraș aveți, cum
se zice, complexe 7 Le in
vidiat! 7

electrice

și ce culoare are pisica. Eu
cu munca și cu viata asta
de aici mă simt bine si
gata... Asta-i viata satului
și trebuie s-o ducă mai de
parte cineva. Simt asta ca
pe o datorie personală.
★

...Coborîse de mult noap
tea peste Luncavița. O se
ceră subțire de lună atîrna
deasupra Dunării. Simțeam
in depărtare freamătul pă
durilor care pornesc de aici
spre Babadag. si dincolo de
el. și-mi spuneam, privind
pe fereastră peisajul, că.
dacă nu aș ști că sint în
Dobrogea. din cauza dealu
rilor m-as crede undeva,
pe la Comarnic. Dar tinerii
care se întilniseră la cămi
nul cultural în seara aceea

distincția ..Meritul Agricol"
clasa I conferită cooperati
vei lor. Intîlnirea din acea
seară nu fusese consacrată
însă, in principal bilanțu
lui economic, cu toate că el
era chiar la temelia gindurilor lor. Organizația comu
nală U.T.C. programase o
întîlnire a tinerilor cu tema
„Ce oferă satul tinerilor
săi, pentru ca ei să se rea
lizeze ca oameni, ca mun
citori ai pămintului" ? Dis
cuțiile au fost libere, de o
sinceritate cu adevărat ti
nerească, spontane prin jo
cul de idei care lumina cînd
o fatetă. cînd alta a vieții
satului. Unii dintre cel de
fată părăsiseră satul la un
moment dat. atrași de mi
rajul construcțiilor indus

triale de la Tulcea. Galați
sau Brăila.
Iată-1 pe Costel Militaru.
care vreme de 13 ani a lu
crat in zootehnie : ..Am
plecat la Tulcea, la Combi
natul de alumină — poves
tea el. Nu puteam să nu
plec cînd alții o făceau, era
ca o chemare... Si m-am
calificat. Eram bine apre
ciat. cîstigam bine, dar mi
s-a părut tot timpul că ceea
ce făcusem eu înainte —
creșterea animalelor — aceea fusese adevărata mea
chemare. O tăiasem spre
Tulcea fără ginduri prea
multe. Cele rămase m-au
intors pină la urmă aici
Marcel Gherghișan — tînă
rul cu ale cărui ginduri am
început acest reportaj —
își amintește : ..Ani locuit
bine la Galați, cîstigam 2—3
mii de led. aveam program
de opt ore. Viata era inte
resantă. în felul ei. dar nu
m-am putut rupe de pămînt. Sincer să fiu. nici nu
mă rupsesem definitiv, aveam un picior acolo, altul
aici, unde mă întorceam,
cînd si cînd. Nu puteam...
Plinea mi-o fac eu aici, nu
o cumpăr de la magazin,
am casa mea. perna mea.
Știți, sint țăran, si oină nu
simt eu mirosul pămîntului. nu-mi tihnește oîinea".
Cam la fel se exprima șl
Sandu Suerică, fost insta
lator la oraș, al cărui destin
se aseamănă cu cel al lui
Costel Militaru. ..Mi-am
zis că va fi o viată mai
ușoară... Poate că si era. în
felul ei : program de opt
ore. cămin de nefamiliști.
cu tot confortul, atmosfera
bună... Chiar simțeam câ
intru într-o viată de colec
tiv. Si totuși înțelegeam că
pentru mine viata nu mer

ge rotund. Puteam mai
mult, știam să fac mai
mult. Umblam cu fiare
reci, nu cu pămintul mus
tind de alte puteri, vii". „Si
poți mai mult !“ — i-a zis
careva din sală. „Sigur câ
pot ! Păi. glumă este să
crești recolte și animale 7
Mi-am făcut o casă nouă,
cu trei camere. Urmează să
mă însor".
Cu toate că ultimele cu
vinte aveau o nuanță de
umor, ele n-au stîmit decit
zimbet aprobator in aduna
re. Problema era foarte se
rioasă. in fond, și ne-am
intors cu gîndul la spusele
Sandei Baronescu. întelegind că fiecare cuvînt. aici,
la Luncavița, iși are greu
tatea lui.
Ce oferă satul tinerilor
săi ? —' ne întrebam și noi
in tim-p ce luncavitenii iși
expfimau p'la_._-rile de vii
tor. „Aici, în Luncavița —
afirmase într-o discuție an
terioară primarul comunei.
Ion Bădilaș. se construiesc
case. n.u dispar ca în alte
părți". Afirmație care, sîntem convinși, explică foar
te dar de ce gindurile ti
nerilor. in acea adunare, aveau adincime și aripi vi
guroase, vădind maturitate,
conștiința faptului că price
perea și puterile lor tinere
stau la baza înfloririi sa
tului de care sint legate
toate speranțele și ginduri
le lor de viitor. Ce oferă
satul tinerilor săi deci ?
Certitudini, credința pro
fundă că ei sint inima pu
ternică a satului de azi și
de miine. făuritorii plinii
aburinde pe masa fiecăruia
dintre noi.

Dionisie ȘINCAN
Mihai CARANFIL
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Proba priceperii, hărniciei și calității:

Modernizarea construcțiilor zootehnice
se poate face și cu bani puțini!

PLAN (JL LA EXPORT
DEPĂȘIT
Magazinul de încălțăminte din str.
Smîrdan nr. 37, București Oră de
vîrf. Ne amestecăm printre cumpă
rători. Cei mai multi dintre ei pleacă
satisfăcuti de cumpărarea încălță
mintei dorite. Iar cind gusturile cum
părătorilor nu se întilnesc cu marfa
expusă într-o largă gamă sortimen
tală. vînzătorii îșl notează produsul
lipsă, pentru a-1 solicita prompt uni
tății producătoare. Un gest firesc de
solicitudine, născut din certitudinea
că întreprinderea producătoare poate
onora în condiții de calitate irepro
șabilă orice comandă. Nu numai pen
tru beneficiarii interni, ci si pentru
export. Dar să nu anticipăm...
Cîteva ore mai tirziu ne aflam la
producător — întreprinderea de piele
și încălțăminte „Progresul" din Ca
pitală — o unitate unde se spune că
moda se află la ea acasă. Nu pier
dem ocazia de a afla de la tovarășul
Constantin Nechita, directorul uni
tății, cum se realizează dificila ope
rație de adaptare a produselor la di
versitatea tipologică a cumpărători
lor, împăcînd gusturi, trăsături spe
cifice, prin ceea ce tehnicienii nu
mesc efortul de individualizare per
manentă a produsului.
— Unui cumpărător, ne spune in
terlocutorul, îi pot plăcea cinci pe
rechi de pantofi, dar nu le va cum
păra Pe toate, se înțelege. Va pre
fera o singură pereche. Aici e partea
sensibilă a nuanțării gusturilor de
care trebuie să ținem seama în pro
ducție. Pornind de la aceste consi
derente. noi producem articole care
să corespundă cerințelor de modă și
sezon, diversificînd permanent pro
ducția. Astfel am reușit să ne facem
un nume atît pe piața internă, cit si
pe cea externă. De fapt, considerăm
că adevărata capacitate profesională
a colectivului a început să fie măsu
rată în urmă cu 7 ani. cînd unitatea

noastră s-a înscris in circuitul eco
nomic international. Iată si cîteva
cifre grăitoare : în acest an, 70 Ia
sută din întreaga producție este des
tinată exportului. în anul viitor ex
portul va crește cu peste 80 la sută
față de acest an. Azi, întreprinderea
„Progresul" este prezentă în comer
țul național și internațional cu aproape 1 000 modele de încălțăminte,
pentru toate vîrstele, intr-o gamă di
versificată de tipuri și culori.

lor ireproșabilă, și de modernizarea
continuă a producției. Adică, de re
ceptivitatea producătorului față de
cerințele fiecărui partener, de capa
citatea sa de adaptare la evoluția so
licitărilor și, chiar, de anticiparea ce
rințelor de pe piață. Bunele rezultate
obținute în domeniul înnoirii și mo
dernizării producției sînt ilustrate
concludent de două cifre : în ultimii
cinci ani, producția destinată expor
tului a crescut de 6 ori, iar consumul

La întreprinderea „Progresul" din București
— Cum atl ajuns să clștlgatl în
crederea partenerilor străini ?
Drept răspuns, directorul ne invită
să vizităm expoziția permanentă
amenajată la intrarea în întreprinde
re. care este tot mai des frecventată
de clienții străini. Aici, ei vin nu din
simplă curtoazie, ci cu dorința ex
presă de a încheia contractul Iar
pentru punerea în valoare a dotării
de care dispune unitatea, parteneri
lor externi le-au fost prezentate toate
colecțiile de modele. Aprecierea 7
Nu întîmplător, acum, produsele de la
„Progresul" pot fi întîlnite în maga
zine din Moscova. Amsterdam. Bonn
sau New York. Dealtfel. întreprinde
rea bucureșteană este o participantă
tradițională la numeroase tîrguri și
expoziții internaționale. iar marca
„Tomis" a reușit să-și cistige un solid
renume, care explică contribuția im
portantă adusă de către centrala de
specialitate la obținerea. în anul
trecut, a trofeului „Mercurul de aur".
Interesul partenerilor comerciali
pentru produsele de la „Progresul"
este determinat, alături de calitatea

de piele la o mie lei productie-marfă
s-a redus cu 25 Ia sută. Un salt într-adevăr spectaculos. Cum reușiți
să vă raportați permanent la cerin
țele Dietei externe ?. am întrebat-o pe
tovarășa Olga Pădureanu, secretara
comitetului de partid al întreprin
derii.
— în primul rînd, asigurăm prin
atelierul de creație
înnoirea cu o
frecventă ridicată a ofertei de măr
furi — aproximativ 1000 modele de
încălțăminte anual. în al doilea rînd.
s-a micșorat substantial timpul din
tre concepție, producție și punerea
efectivă in vînzare a mărfurilor.
Căutînd factorii care au contribuit
la obținerea succesului pe piața ex
ternă. mărturisim că nu am găsit ni
mic spectaculos. De la planificare
și contractare pînă la livrarea sl ex
pedierea produselor. totul demon
strează clar că preocuparea perma
nentă si responsabilă pentru respec
tarea riguroasă a obligațiilor con
tractuale constituie explicația succe
sului de pînă acum și garanția unor
realizări asemănătoare în viitor. Prin

strînsa colaborare cu întreprinderea
de comerț exterior „ARPIMEX", uni
tatea și-a asigurat acoperirea cu
contracte a întregii producții planifi
cate pentru export. Practica consti
tuirii unor delegații mixte la contrac
tările cu firmele străine a devenit
aici o regulă.
, *
— Această modalitate de lucru,
precizează Ion Rozescu. șeful servi
ciului plgn, contribuie la stabilirea
celor mai realiste și eficiente căi de
realizare a produselor contractate,
ținîndu-se seama de posibilitățile
tehnico-materiale ale întreprinderii.
Bunăoară, printr-o permanentă ur
mărire a consumurilor normate si
valorificarea soluțiilor propuse de
compartimentul de concepție, numai
în 10 luni din acest an au fost eco
nomisiți 13 000 mp de piele, cu o va
loare de 1 570 mii Iei.
Care este perspectiva?
— Pentru anul viitor, planul este
mult mai bine pregătit, comparativ
cu alti ani, ne precizează ing. Con
stantin Nechita, directorul unității.
Practic, contractele cu partenerii din
țările socialiste sînt nominalizate.
Stadiul contractării este îmbucurător
și în privința partenerilor occiden
tali. care ne solicită tot mai multă
încălțăminte pentru „timpul liber".
Altfel spus, am prins pulsul pieței
datorită diversificării, executării la
timp și de bună calitate a producției
pentru export.
Succesele obținute de colectivul
întreprinderii „Progresul" din Capi
tală au ca suport dăruirea si respon
sabilitatea pentru realizarea zilnică și
la un înalt nivel calitativ a sarcinilor
de plan. Nu întîmplător. unitatea
bucureșteană s-a situat constant pe
locuri fruntașe în întrecerea socialis
tă pe acest an.

Gheorghe ANGHEL

La întreprinderea „Vulcan" din București

se monteazâ un nou lot de

reductoare pentru unitățile de pompaj

Foto : S. Cristian
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Producția anului viitor—pregătită temeinic,

realizată exemplar!

în decembrie-Ia nivelul ritmurilor
superioare din ianuarie 1982
(Urmare din pag. I)
terialelor cu furnizorii. Sînt asigurate
in întregime cantitățile necesare de
fontă, fier vechi, profile si tablă.
Avem încă probleme cu asigurarea
cocsului metalurgic, bronzului-bloc.
rășinilor fenolice. nisipului de turnă
torie și a azbestului. Pentru rășinile
fenolice. de exemplu, avem repartiții
doar pentru 70 la sută din necesar.
Și. accentuez, este vorba de necesarul
strict fundamentat prin norme de
consum. Menționez că si pentru aceste materiale, încă din luna martie
a.c., am depus planul de aprovizio
nare la centrala noastră de resort.
Spre deosebire de - alti ani stăm
mai bine șl la capitolul cooperare
interuzinală. Au fost emise de acum
comenzile și încheiate contractele cu
întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" din Capitală, întreprin
derea mecanică din Cîmpina. între
prinderea de utilaj petrolier „1 Mai"
din Ploiești, întreprinderea mecanică
„Ceahlăul" din Piatra Neamț și cu
celelalte unități cu care realizăm. în
colaborare, un mare volum de piese
și subansamble.
3. în toate secțiile și atelierele de
producție au fost luate măsuri teh
nice și organizatorice pentru ca
munca să se desfășoare la nivelul
cerințelor și în ritmurile prevăzute
pentru luna ianuarie 1982. Au rost
revizuite și completate S.D.V.-urile
necesare atît pentru producția cu
rentă. cit și pentru cea nou asimila
tă. au fost eliminate strangulările de
pe fluxul de producție, s-a îmbună
tățit sistemul de transport al piese
lor de la turnătorie spre secțiile pre
lucrătoare.
La turnătorie se află în stadiu final
de montaj două noi cuptoare cu in
ducție, care, puse in funcțiune,, vor

mai 679 000 lei. Stîlpii de susținere a
acoperișului sînt din țevi metalice,
procurate din materiale recuperabile,
iar pereții — din cărămidă. Geamu
rile — de format clasic pentru adă
posturi — sînt duble, asigură o bună
luminozitate. Cornii și grinzile sînt
din lemn. Acoperișul, prevăzut din
loc în loc cu guri de aerisire vertica
le acoperite, este și el dublu, din
plăci de azbociment ondulate, între
care s-a așezat un strat izolant de
vată, spre a nu se produce condens.

Din experiența C.A.P.
Groși, județul Maramureș
Pe mijlocul longitudinal al adăpostu
lui există o alee betonată la nivelul
iestelor, care permite transportul fu
rajelor cu căruța. La zidărie au lu
crat meșteri din sat : Pavel Goja,
Samoilă Nicoară, Dumitru Belbe, iar
acoperișul, aducțiunea apei și siste
mul de evacuare a așternutului au
fost făcute tot de meșteri locali pricepuți, între care tîmplarii Nicolae
Costin, Crăciun Zoicaș, Anton Pustai. Nicolae Lupan, precum si fie
rarii loan Catoca si Vasile Boldan.
în prezent aici se află în construc
ție un alt grajd, de aceeași capaci
tate, căruia îi va urma o maternitate,
pentru viței.
în ce măsură eforturile de moder
nizare a construcțiilor zootehnice se
regăsesc în producțiile de laDte si
carne realizate ? In acest an, de
exemplu, de aici s-au livrat la fondul
de stat cite 3 000 litri de lapte de
fiecare vacă furajată, precum și o
cantitate totală de 34 400 kg carne. Au
fost vîndute, de asemenea, animale
de reproducție de mare valoare,
între care 13 tauri pentru montă,

precum și 65 de vitele din lotul de
elită.
Este semnificativ faptul că, într-o
lactatie. una din vacile de aici
a atins o producție de lapte de
9 615 litri, că de la astfel de vaci
cooperativa obține tăurași de mare
valoare, care sint deja contractați și
care la vîrsta de numai 5 luni ating
un preț de vînzare de 38 000 lei.
Pentru sporirea producției de fura
je, aici a început o acțiune cuprinză
toare de îmbunătățire a pajiștilor. Nu
departe de ferma zootehnică, buldo
zerele și tractoarele se aflau la lucru
pentru drenarea și nivelarea unei
suprafețe de vreo 15 hectare pe care,
începind din primăvară, se vor cul
tiva trifoliene. Totodată, s-a luat mă
sura ca nu departe de grajduri să se
amenajeze o pășune, suprafață care
în această iarnă va fi fertilizată. Iar
pentru ca de pe suprafețele destinate
furajelor să se obțină producții su
perioare de masă verde, a înio^ut de
pe acum transportul celor peste 2 000
tone de gunoi de grajd, astfel ca pe
fiecare hectar să ajungă pînă la 50
tone de îngrășăminte. E drept că te
renul acum e moale, dar cu cei 26
de cai pe care îi are ferma transpor
tul se poate face și cind pămintul
este desfundat.
Județul Maramureș și-a propus ca
la finele anului 1985 sectorul său zoo
tehnic să aibă peste 200 000 bovine
și tot pînă atunci numărul animalelor
de prăsilă livrate altor județe să
atingă cifra de 6 000, iar la fondul de
stat să se livreze 57 300 tone carne
și 720 000 hl lapte. în acest program
de dezvoltare pe termen lung a zoo
tehniei maramureșene cooperativa
agricolă din Groși are un important
rol prin experiența dobîndită și cali
tatea animalelor pe care le crește cu
sîrguință și pricepere.

Gheorghe SUSA
corespondentul

„Scînteii"

Bunăvoința este... bună, dar nu tine
locul utilajelor de producție
■>

r

j

Pornind de Ia o scrisoare adresată redacției de conducerea întreprinderii de scule, dispozitive și verificatoare auto din Costești-Argeș

0 gamă largă
de articole tehnice
din cauciuc*
Nu mai puțin de 22 000 de
repere realizează in prezent
harnicul colectiv de oameni ai
muncii de la Combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc Pi
tești. Ele sînt solicitate in toate
sectoarele de activitate ale eco
nomiei naționale, precum și la
export. în minele și exploată
rile forestiere din iară, de un
bun renume se bucură benzile
transportoare, care ușurează efortul- fizic al muncitorilor. De
un real folos pentru petroliști
se dovedesc furtunurile Rotary,
care sint prezente în echipa
mentul instalațiilor construite
de întreprinderea „1 Mai" din
Ploiești. După cum ne-a in
format tovarășul Nicolae Ciobanu. directorul comercial al
combinatului, pentru beneficia
rii interni și partenerii externi
se livrează numeroase repere
aflate în fabricație, la cerere,
fără repartiție, cit și la coman
dă. Este de remarcat faptul că
în combinat se acordă o mare
atentie diversificării producției,
creșterii calității acesteia și ri
dicării neîncetate a eficientei economice. (Gheorghe Cîrstea).

La cooperativa agricolă din Groși,
județul Maramureș, 65 la sută din
venituri se realizează din sectorul
zootehnic. Ce contribuie la obținerea
unor asemenea rezultate ?
„Aș propune să începem cu adăpos
turile — este de părere brigadierul
zootehnic loan Horje, cel care de zeci
de ani se ocupă neîntrerupt și stărui
tor de dezvoltarea și modernizarea
acestui sector al cooperativei și, mai
ales, de formarea unor buni crescă
tori de animale și stabilizarea acesto
ra. Am să vă arăt un grajd, pe care
abia l-am terminat, cum n-ați mai
văzut în județ" — ne previne briga
dierul, vorbindu-ne apoi pe larg
despre acțiunea de modernizare a
adăposturilor si mecanizarea opera
țiilor de întreținere.
Pentru ca grajdul să fie atît mo
dern, cit și ieftin, brigadierul s-a de
plasat în mai multe localități din țară
pentru a vedea cu ochii lui cele mai
bune construcții de acest fel. La
C.A.P. Petrești, în județul Satu Mare,
a întîlnit ceva asemănător cu ceea ce
dorea să realizeze. A invitat un pro1 iectant si au schitat viitoarea con
strucție. Asa a început proiectarea
grajdului cu o capacitate de 112 ca
pete, care a fost dat recent în folo
sință.
Este o lucrare ireproșabilă, în care
nu se produce nici un fel de condens,
cu un sistem de aerisire impecabil,
cu o bună luminozitate, prevăzută
cu racleți pentru evacuarea așternu
tului. De asemenea, transportul fura
jelor se face pînă în fața ieslei cu
căruța, adăparea se bazează pe că
derea liberă a apei, bazinul de cap
tare aflîndu-se într-un loc mai ri
dicat, nu departe de grajd. într-un
cuvînt, este o construcție în care orice
crescător de animale simte o plăcere
să lucreze.
Aflăm că acest grajd a fost
construit în regie proprie, cu
meșterii din sat. Față de deviz, care
era de 1,2 milioane lei, a costat nu

contribui atît la obținerea unei fonte
calitativ superioare, cit și la reduce
rea consumului specific de metal
prin valorificarea in întreprindere a
întregii cantități de șpan de otel și
fontă. Curind va intra în funcțiune
și o stație-pilot pentru formarea prin
vidare, ceea ce nc va permite di
minuarea substanțială a consumurilor
de nisip de turnătorie, material pe
care îl aducem tocmai de prin părțile

Clujului. Ne preocupăm in continua
re de reducerea importurilor. în
acest scop au fost asimilate panourile
de comandă, precum și unele sub
ansamble pentru acționări hidraulice
la liniile automate din turnătorie.
Avem însă și aici probleme nere
zolvate. Mă refer la componentele electronice și electrice pentru noile
linii de turnare si formare ne care
le-am mai amintit si De care nu
le putem realiza în unitatea noas
tră, ele necesitînd o tehnologie spe
cială. Am dori ca acestea să fie asi
milate cit mai curind în întreprinde
rile de profil din tară. S-ar rezolva
astfel, o problemă dificilă pentru in
dustria noastră și s-ar- reduce tot
odată substantial importul unor ase
menea subansamble și piese de
schimb.

Măsuri mai energice pentru contractarea
integrală a producției
(Urinare din pag. I)
plus de a acționa cu cea mal mare
rapiditate, știut fiind că ciclul
pregătirii de fabricație a noilor
tipuri de mașini de tricotat este
de circa 5 luni. Ar mai fi o soluție
pentru acoperirea într-o măsură mai
mare cu comenzi a secției mecani
că II. Dat fiind că. la secția meca
nică III. solicitările de produse pen
tru anul 1982 se ridică la 8 000 bucăți
mașini de cusut (mult peste capaci
tatea secției), avem în vedere ca
cele două secții să lucreze în coope
rare.
2. Și In ce privește asigurarea ba
zei materiale cu contracte, întreprin
derea „Metalotehnica" are destule
probleme nesolutionate. Deși, con
form legii, contractele pentru se
mestrul I 1982 trebuiau Încheiate de
multă vreme, iar întreprinderea a
„notificat" necesarul de materiale în

timp util, furnizorul principal —
B.J.A.T.M. Mureș — nu ne-a înain
tat contractele pentru 100 tone mate
riale metalurgice, lacuri, vopsele sl
scule necesare producției primului
semestru. Nici alti furnizori. între
care combinatele siderurgice din Hu
nedoara și Galati și „Laminorul" din
Brăila, n-au încheiat în timp util
contractele pentru 383 tone materiale
metalurgice. De . asemenea, unitatea
nu are asigurate o serie de oteluri
aliate, benzi otel arc. fără de care
se pune sub semnul întrebării pre
gătirea fabricației anului viitor. Și
încă ceva: experiența acestui an arată
clar că B.J.A.T.M. Mureș trebuie să
asigure. în baza contractului, nu nu
mai în „tone" totalul cantităților pre
văzute, ci. mai ales, sortimentele so
licitate. Ce a însemnat neînțelegerea
acestui lucru elementar reiese din
următorul exemplu : neasigurarea
sortotipodimensiunilor necesara a

făcut ca în acest an să fie date
peste 13 000 de derogări calitative și
dimensionale, soldate cu însemnate
pierderi materiale și de manoperă.
3. Pentru anul 1982 o serie de
loturi de mașini au și fost lan
sate in fabricație. Este vorba. între
altele, de un lot de 170 de mașini
de tricotat rectilinii, de mașina de
cusut tip clasic și de o serie de pie
se de schimb. Un alt lucru demn de
subliniat: întrucit în anul 1983 se
trece la fabricarea unei noi familii de
mașini de cusut rapid, modernizată,
recent a fost omologat reperul „Stopmotor" (adus pînă acum din import),
urmînd a fi introdus în fabricația de
serie la o întreprindere din Sfîntu
Gheorghe. Totodată, la secția meca
nică III. la care solicitările de mașini
sint peste capacitatea reală de pro
ducție, s-au luat, încă de pe
acum, măsuri de multiplicare a
SDV-urilor existente, de introducere
a unor verificatoare suplimentare
pentru corpurile mașinilor de cusut,
în sfîrșit. pentru că anul 1982 va
însemna si introducerea in fabricație
a mașinii C-4-311 (de mare perfor
manță, din care s-a realizat seria
zero), colectivul de la ..Metalotehni
ca" a trecut la fabricarea cu forte
proprii a tijei de honuit tip SUNNEN
(adusă pînă acum din import), prin
utilizarea căreia viteza de lucru a
mașinilor de cusut industrial din
noua generație va crește de la 4 000
la peste 7 000 turații pe minut.

★
Din răspunsurile la întrebările
noastre rezultă clar că în domeniul
desfacerii producției și asigurării aprovizionării tehnico-materiale mai
sînt încă neclarități, mai sînt multe
de făcut. Cu deosebire este necesară
prezenta specialiștilor din centralele
și ministerele de resort Ia fata locu
lui, in întreprinderi, pentru rezolva
rea efectivăr pină la capăt a tuturor
problemelor aflate incă in suspensie,
astfel incit noul an să găsească între
prinderile cu toate pregătirile în
cheiate.

Gheorghe BALTA
Gheorghe GIURGIU
corespondenții

„Scînteii"

La redacție
a sosit o scrisoare
semnată de Ilie Păduroiu, secretarul
comitetului de partid, președintele
consiliului . oamenilor muncii de la
întreprinderea de scule, dispozitive
și verificatoare auto din Costești, și
M. Dragomir, directorul unității. Este
vorba de unul din noile obiective
economice, ridicate recent pe plat
forma industrială a orașului Costesti.
care, pe lingă un rol bine precizat
în cadrul Centralei de autoturisme
din Pitești,- eațe menit să contribuie
la dezvoltarea economică și socială
a acestei localități.
Care este obiectul scrisorii ? Sem
natarii ei ne sesizează faptul că
buna funcționare a întreprinderii de
pinde de finalizarea urgentă a cen
tralei termice de zonă. Acest obiec
tiv, al cărui termen de punere în
funcțiune era planificat în luna sep
tembrie a.c., trebuie să asigure ener
gia termică atît întreprinderii de
scule, dispozitive și verificatoare
auto, cît și orașului Costești. Dar
construcția centralei termice nu a
fost termipată nici pînă la această
dată. Motivul ? O serie de furnizori
de utilaje nu și-au onorat contrac
tele încheiate cu întreprinderea din
Costești. Iată de ce tovarășii din
conducerea unității fac un apel către
întreprinderile restantiere. prin in
termediul „Scînteii". pentru livrarea
grabnică a utilajelor așteptate pe
șantier de luni de zile.
O întreprinderea de utilaj tehno
logic din Buzău — datoare cu expan
dor puriă si filtru dizolvator sare :
termenul de livrare a expirat în tri
mestrul III 1980.
• întreprinderea „Unio" Satu Mare
— restanțieră cu 3 transportoare mo
bile cu bandă de 18 m și două trans
portoare cu bandă de 69 m și, res
pectiv, 52,6 m ; termen de livrare :
30 august 1981 și, respectiv. 30 sep
tembrie 1981.
• întreprinderea „Automatica"
București — solicitată să trimită
două manometre cu tub V de 1200
mm ; termen de livrare : 30 mai 1981.
• întreprinderea mecanică de ma
șini și utilaj minier Baia Mare —
datoare cu două concasoare cu valturi ; termen de livrare : 30 septem
brie 1981.
• I.R.E. Periș — în restantă cu 6

transportoare cu melc : termen de
Una dintre cele mai dificile pro
livrare : 30 septembrie 1981.
bleme cu care se confruntă între
prinderea o constituie lipsa aparaturii
• întreprinderea „Metalica" Bucu
de măsură și control. Cum se știe,
rești — solicitată să livreze un
într-o
asemenea producție, orice mi
separator de masă cationică ; terme
cron contează foarte mult. Nu poți
nul de livrare a expirat la 30 sep
vorbi de calitate în condițiile în care
tembrie 1981.
aici, unde produci sculele, le măsori
• întreprinderea de utilaj petro
cu șublerul, iar la beneficiar, pe bună
lier Tîrgoviște — are restanță un
dreptate, sînt măsurate cu aparatură
ventil de reglare cu două scaune ;
de cea mai; mare finețe. Dacă într-o
termen de livrare: 31 decembrie 1980.
fierărie, sau într-un atelier simplu
In zilele cînd scrisoarea pornise,
Ppti face călirea sau un alt tratament
către redacție ne aflam în întreprin- ? termic „dih ochi", privind la culoa
dere. în secția sculărie vedem numai
rea metalului după introducerea lui
tineri, foarte multe fete. întrebăm :
repetată în aDă. aici, unde o abatere
„Sînt elevi Ia practică ?“. „Sint și
oricît de mică de la această operație
elevi la practică, dar majoritatea sînt
poate produce pagube imense, nu se
muncitori ai întreprinderii". Colecti
mai poate continua multă vreme cu
vul acestei întreprinderi are și el
starea de Improvizație, cu metode
caracteristicile tinereții : entuziasm,
meșteșugărești. Deocamdată, lipsa
dar și lipsă de experiență. Să notăm,
aparaturii de măsură și control nu
de exemplu, că doar 10 la sută din
își arată în întregime consecințele —
personalul tehnico-inginereso are
care ar putea fi foarte serioase —
practică în domeniu. Lipsa de expe
întrucît întreprinderea, care lucrează
riență în meserii de mare dificultate
in prezent doar cu 50 la sută din ca
fină are, desigur, o mare influentă
pacitate. nu a început să producă dis
asupra randamentului muncii, ca și
pozitive de mare complexitate și de
asupra calității. Aici, ca in multe
mare finețe. Trebuie continuate efor
alte domenii, hotărîtoare pentru îm
turile și din partea organelor cen
bogățirea experienței, pentru crește
trale de specialitate pentru a solu
rea calificării este instruirea la fața
ționa în timp util aceste probleme,
locului, „pe văzute", cum se spune.
pentru a nu se trezi în situația că
Dar cine să o facă, la ce nivel ?
trecerea la producerea aparatelor de
Pentru aceasta este nevoie de oameni
mare complexitate va fi însoțită de
cu multă experiență, cu multă pri
procente de rebut absolut nedorite.
cepere profesională, care, deocam
întîrzierea unor lucrări de con
dată, sînt în număr insuficient. Există
strucții și montai, mai ales, de mon
multă bunăvoință din partea celor
taj, de către Trustul de instalații și
ce pot ajuta întreprinderea din acest
montaj București — la stația de repunct de vedere. Dovadă că. în luna
circulare a apei și la stația de commai a acestui an. la o ședință a bi
presoare — creează foarte serioase
roului executiv al Centralei de auto
probleme.
turisme. care a avut loc chiar aici,
Revenind la scrisoarea conducerii
în întreprindere, s-a hotărît, între
Întreprinderii cu privire la situația
altele, detașarea unui număr de ca
centralei termice, mai notăm un fapt
dre cu bogată experiență pentru o
văzut în întreprindere : pe multe
perioadă de trei luni, care să ajute
mașini aduse din import era aplicată
la pregătirea personalului. Bună
o placă pe care se putea citi : „în
voință a existat, există și acum, dar.
hala în care lucrează utilajul să se
din păcate, decizia amintită nu a fost
asigure în mod obligatoriu o tempe
dusă la îndeplinire decît în mică
ratură constantă de 20 grade Cel
măsură. Mai recent a fost prezenta
sius". Lucrătorul de la mașină mai
tă conducerii centralei cererea de a
poate
pune pe el o haină mai groa
fi detașate temporar un număr de 30
să, dar mașina nu o poți îmbrăca in
de cadre și a fost întocmită în acest
cojoc.
sens o listă pe meserii. Din nou
Subliniem în Încheiere că fată de
bunăvoință și din nou o decizie care
noile întreprinderi, fată de noile lo
să satisfacă această cerere justificată,
calități industriale trebuie manifesta
dar care, iarăși din păcate, nu s-a
tă mai multă grijă atunci cînd aces
tea sînt proiectate, trebuie manifes
aplicat.
tate în continuare bunăvoință, înțe
legere față de problemele pe care le
au. dar aceasta trebuie să se concre
tizeze în fapte, în măsuri. Tînărul
A mai trecut un an, dar fermele
oraș Costești. ca și alte localități,
este o așezare industrială nouă, fără
tradiție, fără experiență fără altă
de la I.S.C.I.P. Giurgiu tot nu-s gata
posibilitate de a rezolva problemele
cu care se confruntă decît apelind
Cu trei ani In urmă, ferme. S-a acceptat nu s-a gîndit că din
la sprijinul localităților și unităților
mai precis la 30
sfirsitul primului tri cauza lipsei lor de răs
cu experiență, cu tradiție, la spriji
septembrie 1978, la mestru al anului 1979. pundere nu s-au năs
nul organelor competente și datoare
I.S.C.I.P. Giurgiu tre
S-a mai pierdut o cut in 1980 nu mai pu
6ă-l dea. Să sperăm că așa se vor
buiau date in exploa „Șarjă" de purcei prin țin de 82 000 de purcti.
petrece lucrurile și cît mai curind.
tare fermele de înmul
tre cofrajele și schele
Ultimul termen, dar
țire Oinac 1 si 2, care
le lăsate in debandadă. absolut ultimul, a fost
Gh. CÎRSTEA
se construiau la al doi Dar, după 1 aprilie, stabilit la 30 martie
corespondentul „Scînteii"
lea complex al acestei constructorul a solici
1981. Dar a trecut și
întreprinderi. Potrivit
tat o nouă amânare și acesta si nici acum
proiectului, aici ar fi aceasta a împins ter
construcția nu este
trebuit să se obțină
menul de dare in func
gata. Șefii de șantier
PE ȘANTIERUL
anual 82 000 de purcei. țiune la sfirsitul se se schimbă după cum
Construcția nu este mestrului. Nici acesta
bate vintul, angaja
gata nici astăzi, cu nu a fost respectat, mentul conducerii trus
HIDROCENTRALEI
toate urmările negati așa că beneficiarii au
tului, luat intr-o ple
ve care, decurg de aici.
acordat un alt termen nară a Comitetului ju
PORȚILE DE FIER II
Este suficient să amin — la sfirsitul anului dețean de partid Giur
1979.
tim că, in trei ani,
giu (in luna iulie), a
246 000 purcei incă
rămas si el vorbă-n
Din termen în ter
n-au apucat să se nas men, a mai trecut un
vint. Lucrătorii de la
Brigadierii și-au depășit
că pentru simplul mo an, constructorii, in I.S.C.I.P. așteaptă cu
tiv că cele două ferme frunte cu directorul lor adevărat ultimul ter
angajamentul anual
moderne n-au ajuns general, tovarășul R.
men. Care va fi aces
incă să fie terminate.
ta
?
Greu
de
spus.
Suman, au petrecut re
După cum se știe, în luna apri
Cind dai milioanele, velionul in bună dis De aceea, conside
lie din acest an, la Ostrovul Mare,
răm necesară inter
pe mina unui construc poziție, cu sărmăluțe
unde se înalță hidrocentrala Por
tor serios (cum se pe masă (dar nu din venția promptă a or
țile de Fier II, s-a inaugurat șan
ganelor ierarhic su
spune că este Trustul carne de porc de
tierul național al tineretului. Ti
perioare pentru a obli
de construcții indus la noile ferme ale
nerii brigadieri, veniți de pe atriale și agrozooteh
I.S.C.I.P. Giurgiu). La ga Trustul de con
proape tot cuprinsul țării, s-au an
nice
București). ai sfirsitul anului 1980, strucții industriale șr
gajat să realizeze numai în acast
convingerea că trebu
din totalul investiției agrozootehnice Bucu
an lucrări de construcții-montaj în
rile vor merge bine,
de peste 30 milioane rești să-și îndeplineas
valoare de 50 milioane lei. Alături
că termenele vor fi lei, se realizaseră nu
de ceilalți constructori și montori
respectate. Dar nu s-a mai 20,8 milioane lei. că obligațiile asumate
de pe marele șantier, brigadierii au
prin
contract.
intimplat așa! La 30 Și din nou constructo
realizat pină acum lucrări de conseptembrie 1978 con
rii au petrecut in liniș
strucții-montaj in valoare de peste
Petre CRISTEA
structorul a cerut un
te revelionul cu săr
85 milioane lei. Cu 35 milioane lei
corespondentul
nou termen pentru
măluțe de porc pe
peste angajamentul asumat. (Virgiterminarea celor două
„Scînteii"
masă, dar nici unul
liu Tătaru).
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(---------------- FES TI VA L UL---------------NATIONAL „Ci NTAREA ROMÂNIEI"
— festival al muncii și creației libere,
tribună vastă a afirmării conștiinței socialiste
(Urmare din pag. I)
o nouă si nepieritoare strălucire 51 forță „Cîntării
României", cîntării patriei socialiste.
Fiind un festival al muncii, este de la sine înțeles
că astfel acreditează cu putere legea de bază a socie
tății noastre : nimic nu se creează fără muncă, fără
efort propriu, constant 5i permanent, zi de zi, la ni
velul moral 5i profesional cerut de exigențele actuale.
Festivalul consfințește, astfel, faptul că nu există alt
privilegiu decit privilegiul muncii, suprema unitate
de măsură a fiecăruia și singura formă de afirmare
sigură și adevărată, de dobîndire a stimei și prețuirii
pe care societatea noastră le acordă celor mai harnici,
celor mai talentațl prin propria lor minte, imaginație
și perseverență.
Fiind un festival al creației, este de la sine înțeles
că astfel se instituie o largă democrație a participării
la făurirea valorilor de tot felul: artistic^, etice și
politice, valori ale conștiinței de sine a națiunii noas
tre socialiste. Ele sint valori active, formative, cu uh
Înalt coeficient de înriurire, accesibile unor largi
categorii de oameni.
Fiind un- festival al educației patriotice șl revoluțio
nare a oamenilor muncii, a tineretului, a tuturor —
este firesc ca. in acest cadru, să milităm pentru acțiuni
eficiente, pentru manifestări cu o vie și durabilă
rezonantă în sufletele și mințile oamenilor, ale con
structorilor socialismului în România. Eficiența lui
educativă se măsoară, de aceea, nu numai în numărul
de cintece și dansuri, al pieselor de teatru și al fil
melor, al tablourilor și poeziilor create, dar mai ales
In creșterea gradului de participare a fiecăruia la
muncă, la activitatea direct productivă, precum și prin
sporirea calității acestei participări : socialismul pro
movează larg democrația calității, a participării entu
ziaste și responsabile, dinamice și calificate la tre
burile cetății, la deciiție, cit și la fructificarea rezul
tatelor din toate domeniile. De aceea, în roadele
amplei întreceri desfășurate în cadrul Festivalului
național „Cintarea României", în cifrele care arată
atit de elocvent caracterul său într-adevăr popular
de largă mișcare de masă, avem a citi astfel nu doar
o simplă statistică, dar însăși noua calitate a muncii
și creației, gradul de implicare a tuturor, o implicare
calificată și conștientă în vastul și neîntreruptul pro
ces de edificare a societății socialiste : un proces pe
care secretarul general al partidului l-a asemuit in
atitea rinduri cu o măreață ascensiune spre înălțimi
altădată nevisate și inaccesibile, dar pe, care astăzi,
cu dirzenia bărbătească a romantismului revoluționar,
putem cuteza cu deplin temei să le cucerim.
Iată spiritul și sensul educativ al Festivalului
național „Cintarea României", obiectivele sale, funda
mentale ce se întrezăresc în minunatele Egalizări obți
nute în toate sectoarele lui, în opere de artă, în cin
tece 5i poezii. în picturi și sculpturi, ca și în activitatea
brigăzilor artistice sau a cercurilor de creație tehnicoștiințifică. In toate acestea se descoperă și se dez
voltă puternic însușirile omului nou, acel om multila
teral pregătit, chemat la un drum lung, presărat cu
dificultăți, dar neasemuit de frumos : drumul nou pe
care patria noastră pășește spre culmile mărețe ale
socialismului.

N. GROZA:

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu în mijlocul minerilor'

EROU AL VREMII NOASTRE
Cînd zicem : Ceaușescu I ne luminăm o țară,
Orașele și satul le stringem in izvod,
Blind ne sărutăm spicul din lanuri, bunăoară,
Și-oțelul din furnale ni-l curățăm de glod.

*

puternic
sub privirile celor pentru care au fost create
Festivalul national ..Cin
tarea României", asa cum a
fost el definit de secretarul
general al partidului, tre
buie să fie. în ansamblu, o
amplă mișcare de educație,
de făurire a conștiinței inaintate. revoluționare, pro
prie omului societății noas
tre. un om cu un vast ori
zont cultural, cu temeinice
cunoștințe, sensibil la me
sajul si limbajul propriu
artei umaniste. Cum este
urmărit un astfel de obiec
tiv în marile colectivități
muncitorești ?
Cu această Întrebare
ne-am adresat oamenilor
muncii, responsabililor culturali din întreprinderea
bucuresteană I.I.R.U.C. —
întreprinderea pentru în
treținerea și repararea uti
lajelor de calcul si de elec
tronică profesională. O în
treprindere cu peste 5 000
de muncitori, cu 80 de filia
le răspîndite pe cuprinsul
întregii țări, cu numeroase
relații de colaborare stabi
lite cu beneficiari străini.
O intrenrindere cu zeci de
laboratoare din care zilnic,
către numeroase întreprin
deri din Capitală si din tară
se îndreaptă zeci de apara
te electronice.
într-unul
din aceste ..avanposturi ale
noului" l-am întilnit oe di
rectorul întreprinderii, tov.
Cornel
Moldovan. care
ne-a vorbit despre «o suită
de acțiuni desfășurate în
cadrul Festivalului național
„Cintarea României", a că
ror inițiativă a avut-o or
ganizația U.T.C.. acțiuni
menite să-i apropie, să-i
familiarizeze pe numeroșii
oameni ai muncii ce-si des
fășoară activitatea aici cu
probleme ale artei plastice.
Expoziții de artă plasti
că în întreprindere. Printre
manifestările pe care Fes
tivalul național „Cintarea
României" le-a încetățenit
în foarte multe locuri se
înscriu acelea menite să aducă valorile artei și cultu
rii mai aproape de oameni,
chiar in mijlocul lor. Este
un faot îmbucurător că
multe întreprinderi s-au
văzut. adesea. ..invada
te" de luminile si cu
lorile artei plastice, ele
devenind veritabile galerii
de expunere pentru pic
torii noștri. Și la I.I.R.U.C.
au fost organizate numeroa
se expoziții chiar în incinta
întreprinderii. Am putea
aminti printre acestea ex
poziția organizată in co
laborare cu Uniunea ar
tiștilor plastici cu lucrări de
Ion Musceleanu, Margare
ta Sterian, Semproniu Iclozan, Dan Hatmanu etc., ex
poziția cu lucrări aparținind
membrilor cenaclului U.A.P.
din Slatina, expozițiile per
sonale semnate de Cristina
Szighetti, de artiștii ama
tori Graziella Doicescu, V.
Buga șl multe altele. Iată
deci o varietate de mani
festări menite să stabilească
y o comunicare fertilă între
V________________________

produsul artistic și un pu
blic foarte larg, să asigure
condițiile unui dialog cu
multiple ecouri educative.
Vorbindu-ne despre aceste
expoziții, despre proiectele
de viitor ale organizației
U.T.C. printre câre figurea
ză și organizarea unor ex
poziții itinerante mai ales
în filialele mari .ale între
prinderii, cum ar fi acelea
de la Brașov sau Baia
Mare, ing. Sergo Baboian,
secretar adjunct cu proble
mele organizatorice din co
mitetul U.T.C., preciza că la
I.I.R.U.C. aproape întreg
colectivul este foarte tinăr,
media de vîrstă nedepășind
21 de ani. Dintre acești ti
neri muncitori electroniști,
numeroși sint seraliști, pre
ocupați de problemele mun
cii lor, deci cu mai puțin
timp pentru a se deplasa
și a vizita sălile de expo
ziții. Prezența unor opere
de calitate, aici, în acest
mediu muncitoresc, apelea
ză deci la o înțelegere mai
adincă a legăturilor dintre
cultură și educație și pe un
plan cu mult mai larg la
dezvoltarea armonioasă mo
rală și intelectuală a privi
torilor.
O șalutară intensificare a
dialogului direct cu creato
rii de artă. Festivalul na
țional „Cîntarea României"
asigură un dialog direct in
tre creatorii de artă și be
neficiarii artei, oamenii
muncii. Expozițiile organi
zate in întreprinderi sint și
un prilej de dialog cu pro
funde rezonanțe educative,
scoțînd la iveală disponibi
litatea oamenilor, receptivi
tatea lor, dorința de a înțe
lege valorile artistice, infi
nitele nuanțe ale frumosu
lui. Este ceea ce mărturi
sesc chiar ei : „Expozițiile
acestea, ne spunea econo
mista Aurica Drăgan, sint
binevenite. Ele îmbogățesc
sufletul și mintea celor ce
le privesc și au stirnit un
asemenea interes in rindul
tinerilor uteciști, incit i-am
auzit pe mulți că ar dori să
mai vadă asemenea lu
crări". „Nerăbdarea lor de
a vedea, de fiecare data,
mai repede montate lucră
rile, a precizat muncito
rul electronist Constantin
Ion, secretarul unei orga
nizații U.T.C., a fost atit
de mare incit printr-o
spontană acțiune de mun
că patriotică uteciștii noștri
au confecționat cîrlige spe
ciale pentru fixarea lucră
rilor pe care le-au montat
în citeva ceasuri".
„Desigur, rezolvarea pro
blemelor de strictă specia
litate își are rolul ei. foar
te însemnat, în activitatea
noastră — preciza munci
toarea electronistă Paula
Ghiță, Faptul că aici,
locul în care lucrăm,
tem admira tablouri
sculpturi mi se pare deose
bit de important. Pe lingă
activitățile din clubul „Femina", pe lingă dezbaterile

din cadrul cercului ateistștiințific, expozițiile de pic
tură contribuie, cred, mai
mult decit la o simplă de
conectare. Ar contribui în
mod salutar la aceasta și
prezenta mai frecventă în
mijlocul nostru, cu ocazia
expozițiilor sau cu orice
altă ocazie, a pictorilor și
criticilor de artă ale căror
opinii autorizate ne-ar fi
de un real folos în înțelegerea stilurilor creației
Dialogul,
contemporane.
dezbaterea împreună cu ei
a unor probleme de artă
plastică ar fi forme foarte
prețioase de educație este
tică, schimburi utile de
opinii pe marginea atit
de diversului peisaj al
artelor plastice". Este si
părerea operatoarei Ale
xandra Groza sau a munci
torilor electroniști Ion Răduță și Costel Luca. Ei își
afirmau preferința pentru
lucrări inspirate de reali
tăți Contemporane, pentru
imaginea unor peisaje fru
moase, pline de lumină și
căldură umană.
Transformări Importante
In evoluția gustului artis
tic. Universul de imagini al
picturii noastre contempo
rane cuprinde, fără îndoia
lă, o vastă gamă de sti
luri, de viziuni artistice.
Complexa diversitate pe
care vizitatorul constant al
expozițiilor de artă plasti
că o poate constata incită,
in același timp, la descifrări mai adinei, la, deslușirea unor raporturi, inedite, uneori tulburătoare, în
tre lucruri, între om și univers. Vorbindu-ne des
pre încercarea sa de a des
luși gindul artistului din
colo de imaginea concretă
pe care fiecare tablou o
oferă, inginerul Ilie Ionescu arăta că orice manifes
tare de artă, și mâi ales
una care are loc intr-un
mediu industrial cu o lar
gă circulație de masă, are
valoarea unui adevărat

neficlu spiritual. „Oamenii,
spunea el, vin în contact
cu lucrări de artă, se
opresc, comentează și, trep
tat, în conștiința lor au loc
adevărate mutații, transfor
mări importante in evolu
ția gustului, de pildă de ia
banalele tablouri cu fructe
care împodobeau odinioară
sufrageriile, spre o inter
pretare la nivel calitativ
superior a realității încon
jurătoare". „Cînd muncești
într-un domeniu tehnic, afirma și inginerul Cristian
Nicolau, ca dealtfel în orice
domeniu în care munca are
o demnitate mare, e bine
să pui în funcțiune cît mai
multe resurse ale spiritului
și gîndirii umane. Chiar și
o lucrare mai slabă își are
rolul ei în aceste condiții.
Cu atit mai mult o lucrare
de calitate poate declanșa
comentarii, poate determi
na reacții diferite care, in
ultimă instanță, te fac să
gîndești altfel, mai bine,
nu numai in legătură cu
ceea ce ai văzut, ci și Cu
propria ta muncă". Același
rol il au, așa cum au sub
liniat șl alți interlocutori,
printre care muncitorii electroniști Sorin Văduva și
Marian Balaban, albumele
de artă cu imagini aparținînd patrimoniului de va
lori al culturii românești și
universale. Ca și in expo
zițiile la care ne refeream,
privitorii încearcă să des
cifreze în multe din aceste
opere fondul uman al te
mei, dimensiunea adevăru
lui rostit cu mijloace de
exprimare specifice artei
plastice. Sint, așa cum
ne-au arătat-o discuțiile
purtate în spațioasele și
ateliere
ale
modernele
I.I.R.U.C., condiții impor
tante de pătrundere a me
sajului specific artelor plas
tice în conștiința publicu-

Vacanța școlară de iarnă Începe
«îmbată 19 decembrie 1981 după ul
tima oră de curs. Un amplu program
de acțiuni politico-eduoative sț cultural-distractive sinț pregătite pen
tru a asigura elevilor și studenților
condiții prielnice de odihnă si re
creație după efortul de muncă si În
vățătură al primelor luni din acest
an de studiu.
După cum ne-a relatat tovarășul
Marin Iliescu, director în Ministerul
Educației si învățămintului. aproape
250 000 de elevi și studenți îsi vor
petrece zile de vacantă in tabere de
odihnă, din stațiuni montane șl alte
zone pitorești ale tării. în tabere de
profiluri (matematică, fizică, meta
lurgie, chimie, electrotehnică s.a.l, in
care, pe lingă odihnă vor fi inițiate
acțiuni menite să stimuleze capacită
țile de creație ale elevilor. In tabe
rele de instruire Si odihnă ale U.T.C.
se vor întilni tineri muncitori, țărani,
studenți, elevi și pionieri. Cluburile de
vacantă, organizate în toate localită
țile țării — cel puțin unul în fiecare
comună, la căminele culturale sau îh
școli, iar la orașe pe cartiere și pe
grupuri de blocuri. în unităti de invățămint. case si cluburi ale tinere
tului și studenților — vor oferi copii
lor și tinerilor spectacole culturalartistice. seri de muzică si poezie pa
triotică si revoluționară, cenacluri literar-artistice, carnavaluri și seri de
dans etc.
Manifestările politico-educative ini
țiate de organizațiile U.T.6. si de
pionieri, de consiliile A.S.C.. sub În
drumarea organizațiilor de partid, in
tabere si la cluburile de vacantă —
conferințe, simpozioane. întilniri cu
activiști de partid si de stat, cu oa
meni de știință și cultură, cu vete
rani ai războiului antifascist — vor
înlesni cunoașterea de către tineretul
studios a politicii interne si externe
a partidului și statului nostru, a po
ziției constructive adoptate de țara
noastră in problemele majore ale lu
mii contemporane, a noii initiative
de pace a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. președintele Republicii, a
Apelului Frontului Democrației si
Unității Socialiste adresat tuturor
forțelor iubitoare de pace din lume.
Dorința de pace a tinerilor cetățeni
va fi exprimată plastic în spectacole
de cintece si dansuri sub deviza „Co
piii României socialiste doresc pacea"
și în ștafeta pionierească „Porumbe
lul păcii".
Un accent deosebit se va mine, in

Petre TANASE
librar, Rîmnicu Vilcea

• 3 845 439 oameni al muncii, care își desfă
șoară activitatea în 129 024 formații artistice și
45 446 cercuri artistice ale amatorilor, au parti
cipat în perioada 1979—1981 la manifestările din
cadrul Festivalului național „Cîntarea României”.

® 4 MILIOANE de oameni au fost antrenați în
activitatea de creație tehnico-științifică de masă.
Au fost soluționate 270 000 teme de cercetare și
creație, cu o eficiență totală de 47 miliarde lei
spor de producție.

• 17 634 formații de teatru (223 074 membri),
22 704 coruri (1 024 640 membri), 20 789 brigăzi
artistice (257 068 membri) au participat în peri
oada 1979—1981 la diversele etape ale festiva
lului.

PARTID IUBIT,
IZVOR DE TINEREȚE
Urcușul nostru-i pururea spre stele
E drumul ce-l străbatem printre stinci
Urcușul nostru-i salbă de tunele
E fructul simțămintelor adinei.
Urcușul nostru-i cintec de furnale
Și'pacea ce în inimi o purtăm
Urcușul nostru-i drum de cincinale
E viitorul de-aur ce-l durăm.

1

*

*
*

Urcușul nostru-i drumul spre mai bine
Spre noi izbinzi, spre piscuri mai semețe
E gindul ce-l purtăm mereu spre tine
Partid iubit, izvor de tinerețe.
Urcușul nostru-i pururea spre stele
Spre căi de vis ce-n față se deschid,
E drumul glorios al țârii mele,
E drumul gloriosului Partid.

f*

I <șna tie MOATAR
Cenaclul literar „Columna* - P, Neamț

Marina PREUTU

După ce a debutat cu schite si
povestiri in care talentul epic pu
nea in valoare o fină intuiție psiho
logică. Nicolae Crlstache ne oferă
acum. In „Vinovății nu știu
nimic", o suită de anchete încadrabile. formal vorbind. la
cronica judiciară. Insă reoortenil-scrittor nu se lasă prea des se
dus de caracterul senzațional pe
care-1 are mai totdeauna confrun
tarea acuzatului cu oamenii legii.
Interesante sint anchetele care des
chid larg usa vieții, de dincolo de
proces, din spatele lui năzuind să
descopere caractere omenești Si să
refacă „momehtul fatal", să recon
stituie situația asa zictnd originară,
clipa cind cineva săvîrșeste un gest
menit să-i schimbe condiția de om
liber în aceea de vinovat ori vic
timă. Reporterul nu se consideră in
atare cazuri un neutru „transcriptor" de situații, un grefier impar
țial si insensibil al cauzelor judeca
te. El ia pe cont propriu cercetarea
anevoioasă, plină de semne de în
trebare, de neclarități și incertitu
dini a împrejurărilor externe si in
terne (sufletești) care au putut face
ca un om întreg si integru să trea
că granița invizibilă dintre legal și
ilegal, moral și imoral. Nu încape
Îndoială că efectul unor asemenea
anchete, mai mult sau mai puțin
judiciare, trebuie să fie consoli
darea simțului echității sociale, res
pectarea spiritului legalității. Dar
dacă reporterul s-ar fi mulțumit să
rel'acă in chip moralizator scena
riul unor procese desigur că efec
tul ar fi fost minim. Unele din în
semnările din „Vinovății nu știu ni
mic" au doar acest caracter. Altele,
citeva. puteau lipsi fără nici o pa
gubă : simple marginalii gazetă
rești, nu tot ce publici azi mai in
teresează si miine (dar asta este o
meteahnă mai întinsă decit se cre
de...). De asemenea, nu toate aces
te anchete scapă tentației senzațio
nalului, dorinței greu de reprimat
de a produce „dezvăluiri" șocante,
hrana dintotdeauna a unei anumite
curiozități flămînde. Insă dincolo
de aceste inerente facilități ale me
seriei si spiritului ce o patronează
rămîne. in primul rînd. o patimă
puțin obișnuită de a răscoli cauze
le „clasate", de a pune Ia îndoială
infailibilitatea, atunci cînd este vor
ba de a decide soarta unui om. Re
porterul se arată neobosit, inventiv
și ingenios in descoperirea unor un
ghiuri din care vinovatul apare și
ca victimă a propriei ignorante sau
a manevrării faptelor de către mar
torii mincinoși, interesați să-și apere, acuzînd. propria reputație.
Consemnînd merituoasa pasiunea
adevărului ce-I animă pe reporter,
credința lui demnă de respect în
echitatea socială și lăudabilul spirit
civic al gazetarului am fi nedrepți
neobservînd în „Vinovății nu știu
nimic" calitățile scriitorului, arta
construcției si talentul epic. Numai
că. de astă-dată. atare calități nu
sint relevabile in ele însele, ci doar
subordonate mobilurilor cetățenești
pe care aceste anchete le presupun.
De câteva ori, însă, avem de-a tace
cu o perfectă suprapunere a mobi
lurilor cu mijloacele. „Cerere des-
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Telex
Teleșcoală
Tragerea Pronoexpre»
îndrumări tehnice pentru lucrăto
rii din agricultură. Obiective ale
noii revoluții agrare. Folosirea In
tensivă a fiecărui metru pătrat de
pămint
17,40 Actualitatea muzicală
18,00 Gala laureaților Festivalului natio
nal „Cintarea României" 1979—
1981. Transmisiune directă de Ia
Sala Palatului Republicii Socialista
'■
România
18,00
18,05
17,05
17,13

Amintirea străbunilor

Florica DIXULESCU

Un prozator în umbra
reporterului)

*) Nicolae Cristache : „Vinovății
nu știu nimic“ (Editura „Albatros").

SABIN BALAȘA :

zilele vacantei de iarnă, pe acțiunile
și manifestările in aer liber, pe învă
țarea și practicarea sporturilor de
iarnă. Acolo unde va fi nevoie de ei.
elevi și studenți. pionieri si uteciști
vor fi prezenți pe șantierele con
strucției economice. în acțiuni de
muncă patriotică de larg interes cetă
țenesc. pe plan local sau național.
De asemenea, pentru elevii care intimpină unele dificultăți la învăță
tură, in scoli se vor iniția ore dc me
ditații și consultații la diferite disci
pline de studiu. Nu vor lipsi, din
programul vacantei de iarnă specta
colele teatrale și muzicale. „Săptâmina filmului pentru copii si tineret",
excursii, drumeții si alte manifestări
tradiționale.
Un moment de mare atracție al
manifestărilor sfirsitului de an il vor
constitui revelioanele tineretului.
Pregătite de organizațiile U.T.C. ju
dețene. municipale, orășenești si co
munale. in toate casele de cultură,
ale științei și tehnicii pentru tineret,
in cămine culturale, baze turistice și
în tabere, acestea vor avea ca invi
tați tineri muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi și studenți care au obți
nut rezultate deosebite in aotivitatea
profesională si obștească. Tinerii
bucureșteni vor întimpina sărbăto
rește noul an la revelioaneile organi
zate la Complexul expozițional din
Piața Scânteii, la 4 cluburi ale tinere
tului din sectoarele Capitalei, la can
tinele studențești Regie și Grozăvești,
împreună cu colegii lor români, stu
denți din alte țări care învață în tara
noastră vor petrece revelionul in
tabere de odihnă, la case de cultură
și cămine studentesti.
Pe șantierele naționale ale tinere
tului — ..Canalul Dunăre-Marea
Neagră". „Midia-Năvodari". Combi
natul minier „Oltenia", platforma in
dustrială Zalău, construcția centralei
termoelectrice sj exploatarea șisturi
lor bituminoase Anina, Porțile de
Fier II — tinerii vor sărbători îm
preună. în „revelioane ale brigadie
rilor". sosirea noului an.
In zilele de 2. 3 și 4 ianuarie 1982,
în cluburile si casele de cultură unde
au avut loc revelioane ale tineretu
lui. consiliile locale ale organizației
pionierilor vor iniția carnavaluri ale
copiilor, cu spectacole cultural-artistioe prezentate de formații pionie
rești. parăzi ale costumelor, jocuri si
concursuri distractive.

Cînd zicem : Ceaușescu I stejar e tricolorul,
Cu rădăcini in stinca de patrie și dor,
Erou al vremii noastre, il cintă tot poporul I
II cintă Oltu-n valuri și Dunărea-n pridvor.

Cind zicem : Ceaușescu I clădim in libertate,
Cu ploi de pace stingem arșițele-n frămint,
Cu umeri de lumină urnim in nopți deșarte,
Zidind o altă lume mai dreaptă pe pămint.

/
Cind zicem : Ceaușescu I ne adunăm străbunii
Și ne mindrim că țara a dat și dă eroi,
Că ard inalte flăcări pe solul rațiunii
Zidind la temelia măiastră-a vieții noi.

Cum se va desfășura
vacanța școlară de iarnă?

KOVACS ZOLTAN i

„Cetățuie

chisă pentru un recurs extraordi
nar" este o admirabilă nuvelă, con
struită cu o remarcabilă subtilitate,
cu o perfectă stăpinire a firului narativ. Este o ingenioasă punere în
scenă a „subiectului" derulat sub
presiunea exasperantă a unui gest
suspendat, menit să comprime
timpul narativ" intr-o unitate esentială : un om este lăsat, de-a
lungul întregii narațiuni, pe o stincă avind în mîna ridicată o sîrmă
ce va provoca moartea celui de jos :
imaginea insului care n-are nici o
sansă de a se opune fatalității.
Puțin lipsește ca o „anchetă" să
se transforme într-o excelentă nu
velă a intensității absurde luată de
„căutarea" unei- dreptăți a cărei
miză a dispărut de mult : mecanis
mul care a declanșat dorul de echi
tate rămîne să funcționeze absurd
în sufletele unor oameni în pofida
clarificării. în realitate, a „cauze
lor" lor. In asemenea cazuri proza
torul surprinde cu acuitate resusci
tarea sufletului primitiv, orbirea pe
care „nevoda de dreptate" neinsoțită
de rațiune, de claritatea mintii o
provoacă. De fapt, in această nouă
și, s-ar zice, „irepresibilă" dragoste
de echitate — ne lasă a înțelege au
torul — încolțește ca o floare otră
vitoare un străvechi gînd. al răzbu
nării. o ancestrală lege, a talionu
lui (.Drumul incredibil al unei
erori"). Iată premise excelente pen
tru o literatură substanțială cu care
Nicolae Cristache ne rămine dator,
la nivelul înzestrării sale. Episodic,
scriitorul, înzestrat cu atare calități,
mai este prezent și în alte locuiri
din „Vinovății nu știu nimic". Im
presionante sint cîteva fizionomii,
portrete, caractere surprinse in linii
esențiale, cu o mare concizie :
chipul împietrit dar nu învins al
unei femei care și-a pierdut bărba
tul într-o încercare de a salva via
ta altuia : destinul nenorocit al al
teia. analfabetă, sacrificată cu bună
știință pentru cariera unei surori
ingrate, doctoriță cu suflet meschin,
primitiv : fragilitatea bolnăvicioasă
a unui prezumtiv „agresor", cu o
tușă vag dostoievskianâ. în gene
ral. portretele copiilor indică in
Nicolae Cristache un fin analist al
sufletului apăsat de singurătate,
neîncredere, suspiciune. Autorul
surprinde adesea cu subtilitate, cu
o răbdare epică nespecifică repor
terului, ci prozatorului care știe
să-și „amine" descoperirile — reac
țiile neașteptate,
imprevizibile,
răbufnirile inocentei ultragiate, ca
racteristice sufletelor vulnerabile,
dramatismul existentelor mărunte,
anchilozate, care nu mai îndrăznesc
să zboare. Din această direcție cred
că se pot aștepta de la Nicolae Cris
tache lucruri deosebite. El este un
pătrunzător analist al caracterelor
complexe ori numai plăpinde. as
cunse sub carapacea unei durități
protectoare, un fin observator al
mentalității cu.lpabilizaților. avind
„ochi"
pentru
imperceptibilele
nuanțe ce pot dezvălui, aduse în
lumină, o altă față a omului, ade
văratul său chip interior. Prozatorul
ce stă modest, discret, uneori prea
discret, in umbra reporterului este
un scriitor adevărat, capabil de
surprize.

C. STANESCU
19.30 Telejurnal
20.00 Actualitatea economică
20.20 Telecinemateca : „Ultima șansă".
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor Italiene. Regia : Gian
franco De Boslo
21,50 Portativul fulgilor de nea. Emisiu
ne muzical-coregrafică
22,10 Telejurnal
22.30 Închiderea programului
PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Buletinul rutier al Capitalei
20,15 Muzică de jaz
20,55 Din țările socialiste a RD. Ger
mană — orașe industriale a Dan
suri tradiționale din R.P. Chineză
21.20 Liliacul — adaptare după opereta
lui Johann Strauss
22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

,' -

’ r

PAGINA

SClNTEIA — miercuri 16 decembrie 1981

HOTĂRÎREA

conoi

politic executiv ai C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I)

de bază, în medie de circa 30 la
sută, puțind ajunge pentru unele
produse chiar pînă la 60 la sută.
în vederea aplicării acestor prin
cipii și măsuri. Comitetul Politic
Executiv hotărăște :
1. Se acordă unităților agricole
de stat și cooperatiste și gospo
dăriilor populației prime pentru
produsele agricole livrate sau con
tractate și livrate la fondul de
stat, de furaje și semințe, după
cum urmează :

ție pentru cantitățile contractate
și livrate statului.
Noul sistem de prime constă în
acordarea peste preturile de pro
ducție și contractare a unor sume
de bani, diferențiate în funcție de
produs și în mod progresiv în ra
port cu cantitatea de produse pe
hectar livrate statului. Primele ce
se vor acorda producătorilor vor
reprezenta creșteri față de prețul

Specificare

— Grîu, secară
— Orz-orzoaică
— Porumb
— Fasole
— Soia
— Floarea-soarelui
— In pentru ulei
— In pentru fibră
— Cînepă
-Sfeclă
— Cartofi timpurii
— Cartofi de toamnă
— Legume cîmp
— Struguri
— Orez
— Plante medicinale
— Tutun
— Ricin
— Fructe

Preț de
contractare
lei/tonă

Primă
medie
lei/tonă

Procent
de creștere
față de
prețul de
contractare

1 500
1 300
1270
6 200
3 250
2 680
6 000
1 900
1 250
345
1 367
900
1 360
3 480
5 000
3 500
17 300
5 500
4 800

300
300
530
1 000
450
720
I 000
500
450
205
200
120
440
500
1 000
1500
700
1 500
300

20
23
42
16
14
27
17
26
36
59
15
13
32
14
20
43
4
27
6

în acest fel, unitățile agricole de
stat și cooperatiste, cît și gospodă
riile populației vor primi supli
mentar în anul agricol 1981/1982
circa 14 miliarde lei. Această sumă
acoperă în întregime cheltuielile de
producție și asigură rentabilitatea
tuturor produselor, permițînd ob
ținerea unui venit suplimentar al
producătorilor de circa 7 miliarde
lei.
Avînd în vedere că la stabilirea
primelor medii s-a pornit de la ni
velul producțiilor cuprinse în pla
nul pe 1982, unitățile agricole de
stat și cooperatiste, toți producă
torii agricoli dispun de toate con
dițiile să obțină venituri suplimen
tare, pe măsura creșterii producției
, i a cantităților de produse livrate
•’tului, aceasta constituind calea
iră pentru dezvoltarea econo
mică a unităților agricole, pentru
ridicarea nivelului de trai al țărănimji, al tuturor oamenilor muncii
care lucrează în agricultură, și, tot
odată. pentru creșterea contribuției
agriculturii la dezvoltarea generală
economico-socială a țării.

2. Unitățile agricole de stat și
cooperatiste, cît și producătorii
agricoli care încheie contracte de
livrare a produselor agricole au
obligația să cultive integral supra
fețele de teren stabilite, să asigure
creșterea continuă a producției
pentru livrarea în totalitate a can
tităților de produse prevăzute în
contracte.
3. Unitățile de preluare și de in
dustrializare a produselor au obli
gația să acorde unităților agricole
sprijinul necesar'în realizarea pro
ducției începînd cu amplasarea
culturilor pe sole, asigurarea de se
mințe, aprovizionarea cu îngrășă
minte, executarea la timp și de ca
litate a. tuturor lucrărilor stabilite
prin normele tehnologice, pînă la
livrarea și depozitarea în condiții
corespunzătoare a produselor con
tractate.
4. Primele se acordă Integral
după preluarea efectivă a produc
ției în condițiile prevăzute prifi
lege.
5. Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunea Na-

țională a Cooperativelor Agricole
de Producție, consiliile populare și
organele agricole au obligația să
stabilească cît mai judicios, în pro
fil teritorial, cantitățile de produse
agricole ce urmează a fi livrate la
fondul de stat. în acest scop,, este
necesar să fie corelate în mod ju
dicios sarcinile de sporire a pro
ducției cu baza materială existen
tă, asigurîndu-se condiții ca, în ra
port de producția realizată și li
vrată, toate unitățile agricole și toți
producătorii să obțină o creștere
continuă a veniturilor.
6. Consiliile unice agroindustria
le de stat și cooperatiste, condu
cerile unităților agricole au dato
ria să acționeze cu toată hotărîrea
pentru îndeplinirea și depășirea
planurilor de producție stabilite, în
vederea livrării unor cantități spo
rite la fondul de stat și ridicarea
continuă a veniturilor țărănimii, a
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură.
★

Comitetul Politic Executiv stabi
lește ca măsurile prevăzute în pre
zenta hotărîre să fie discutate în
cadrul tuturor organizațiilor de
partid de la sate și, totodată, să
facă obiectul unei largi dezbateri
de masă cu țărănimea cooperatis
tă, cu întreaga țărănime, cu toți
oamenii muncii din agricultură.
Comitetul Politic Executiv își
exprimă convingerea că această
hotărîre va fi primită cu satisfac
ție de toți oamenii muncii care
lucrează în agricultură, că ea va
determina un puternic avînt al ac
tivității de producție, în toate ra
murile și sectoarele, în toate ca
tegoriile de unități agricole și al
tuturdr producătorilor, și pe această bază sporirea veniturilor ță
rănimii, ridicarea nivelului de trai
al întregului popor.
Comitetul Politic Executiv apre
ciază că măsurile prevăzute vor exercita o influență pozitivă asu
pra înfăptuirii Programului de autoconducere și autoaprovizionare
teritorială, asigurînd satisfacerea în
condiții tot mai bune a cerințe
lor de consum ale populației și,
totodată, dezvoltarea bazei de ma
terii prime a industriei, soluțio
narea altor nevoi ale economiei na
ționale.
Comitetul Politic Executiv este
încredințat că transpunerea în
viață a noilor măsuri de stimula
re a producătorilor agricoli va asigurn o mai bună așezare pe prin
cipii economice a schimbului de
produse între sat și oraș, va adu
ce o contribuție însemnată la în
tărirea alianței muncitorești-țărănești, la înfăptuirea sarcinilor sta
bilite de Congresul al XII-lea al
partidului privind dezvoltarea eponomioo-socială a patriei noastre,
edificarea cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în
România.

„însuflețitoarele chemări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu ne mobilizează
la acțiuni ferme, liotărîte pentru apărarea
păcii, pentru înfăptuirea dezarmării”
„îndemnul președintelui țării ne înflăcărează
împreună cu fratele meu. cu so
țiile noastre, lucrez la cariera Gîrla
de la Întreprinderea minieră Rovinari. ca brigadier pe un excavator
de mare capacitate. Si tatăl meu.
acum pensionar, a fost tot miner.
Muncim, cum s-ar spune, la noi acasă, ne însușim cea mai înaltă teh
nică. nutrim satisfacția de a fi fo
lositori tării, de a ne făuri cu bra
țele noastre o viată demnă. Noi.
minerii, știm că tot ce am dobindit
se datorește politicii înțelepte a
partidului, statornicei griji ce ne-o
poartă secretarul general. De aceea,
ne simțim datori să ne organizăm
mai bine munca, să înlăturăm greu
tățile ivite, să facem mai mult pentru
a da patriei cantități sporite de căr
bune. Pentru implinirea muncit a
gindurilor si telurilor noastre, avem
nevoie de pace.
Cunoscind cit de complexă este
azi situația internațională, privesc.

aprob si susțin, cu deosebită admi
rație, cu profundă recunoștință,
magistrala inițiativă revoluționară
a tovarășului Nicolae Ceausescu în
slujba păcii și a destinderii. ArrT
urmărit cu toată ființa mea desfă
șurarea grandioasei manifestații din
Capitală pentru dezarmare si pace,
iar îndemnurile și apelurile înflă
cărate adresate de secretarul gene
ral al partidului mi-au umplut ini
ma de emoție si' bucurie. Spiritul
de abnegație si dăruire al tovară
șului Nicolae Ceausescu pentru
cauza păcii și libertății popoarelor
ne înflăcărează conștiințele, ne îm
bărbătează voința de a fi in pri
mele rinduri ale forțelor progresis
te de pretutindeni in lupta pentru
salvgardarea păcii. Consider că prin
cuvintul său. secretarul general al
partidului a dat glas gindurilor și
voinței de pace ale tuturor oame
nilor muncii din România socialistă.

„îndatorirea cea mai urgentă: înlăturarea
spectrului amenințării atomice11
Pacea, dezarmarea, colaborarea rată cuvîntare rostită Ia marele
între popoare, deviză sub care s-a forum de pace din Capitală — șă
desfășurat cu o săptămină în urmă ușureze munca oamenilor, să le facă
grandioasa adunare populară din viata mai bogată, mai frumoasă.
De aceea, ca unul care am cunos
Capitală, sint obiective carq întru
nesc adeziunea fierbinte a tuturor cut urmările primului război mon
popoarelor lumii, pentru care nimic dial și am trăit grozăviile celui
nu este mai de preț decît apărarea de-al doilea război mondial, ca unul
care lucrez în domeniul învătămînvieții, a roadelor muncii lor.
Popoarele bătrînului continent — tului și cercetării chimice, socot că
cea
mai urgentă și arzătoare înda
care a oferit omenirii atîtea strălu
cite descoperiri științifice, atîtea va torire a tuturor oamenilor este să
loroase opere de artă și cultură, acționeze hotărît pentru înlăturarea
dar care a fost in același timo lo spectrului amenințător al ciupercii
cul de unde au pornit cele două atomice, pentru pace, securitate si
colaborare în Europa si în întreaga
conflagrații mondiale, toate po
poarele globului nu doresc distru lume.
gerea atomică, nimicirea a tot ceea
însuflețitorul apel către toate po
ce a fost creat si păstrat, prin poarele lumii — o nouă și strălucită
eforturile atitor generații.
inițiativă de pace a tovarășului
Nouă, celor care lucrăm In dome Nicolae Ceaușescu — ne mobili •
niul învătămintulul si al cercetării zează pe toți Ia 'acțiuni ferme si
concrete, pentru ca. strîns uniți
științifice, ne este cu neputință să
ne împăcăm cu gindul că rezulta în jurul marilor teluri ale pă
tele strădaniilor științifice. rezul cii și dezarmării, să ne aducem
tate care au condus la adîncirea demni contribuția, alături de cele
cunoașterii naturii, la descoperirea lalte forțe iubitoare de pace și li
existentei și proprietăților celor mai bertate, in vederea apărării dreptu
simple particule care constituie lu lui fundamental la viață al tuturor
mea materială, ar putea acum să oamenilor, dreptului la existentă
fie folosite împotriva umanității, a liberă a tuturor națiunilor.
vieții.
Prof. dr. docent Inq.
Colosala energie a atomului nu
Vasile ABABI
trebuie folosită in scopuri de distru
Facultatea de tehnologie chimică,
gere, ci — așa cum arăta președin
Institutul politehnic lași
tele Nicolae Ceausescu in înflăcă

conștiințele'1

NU-ul hotărît pe care, în numele
meu și al familiei mele, al întregii
familii muncitorești de la Rovinari.
îl spun înarmărilor de orice fel
este însotit de angajamentul de
onoare ca ostaș în marele detașa
ment de pace al minerilor de a ex
trage mal mult cărbune, pentru a
asigura mal multă energie si lumi
nă in viata si casele oamenilor.

Vasile VLADOIANU
brigadier miner, cariera Gîrla,
județul Gorj

„Ca mamă a nouă copii,
înțeleg bine cit

TELEG RAMA
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Uie Verdeț, a primit din partea
primului ministru al statului Antigua

Lenta PADURARU
casnică, str. Valter Mărăcineanu,
bloc 104 — Vaslui

NAȚIONALĂ A

STATULUI BAHREIN

Alteței Sale Șeic ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul statului Bahrein

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale pentru colaborare economică, industrială
și tehnică dintre România și R. F. Germania
Marți s-au încheiat la București
lucrările celei de-a IX-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale pen
tru colaborare economică, industrială
și tehnică dintre Republica Socialis
tă România și Republica Federală
Germania.
In cadrul sesiunii, membrii celor
două delegații au examinat stadiul
actual al relațiilor economice româ
no—vest-germane, rezultatele obți
nute pînă in prezent în desfășurarea
schimburilor comerciale și au identi
ficat noi posibilități și acțiuni care
să favorizeze extinderea și diversifi
carea. în continuare, a colaborării și
cooperării economice, industriale si
tehnice bilaterale, inclusiv ‘în terțe
țări, intre întreprinderi și firme din
România și R. F. Germania. în do
menii de interes comun, îndeosebi in
construcția de mașini, electronică, hi
draulică, chimie și agricultură, pre
cum și noi căi de sporire a volumu
lui schimburilor comerciale, reciproc
avantajoase.
Președinții celor două părți in co
misia mixtă, Gheorghe Petrescu, mi
nistrul industriei de mașini-unelte,
electrotehnică și electronică, și Mar
tin Griiner, secretar de stat parla
mentar la Ministerul Federal al Eco
nomiei, au semnat protocolul sesiu
nii, care prevede măsuri concrete pri
vind dezvoltarea relațiilor economice
intre cele- două țări. în vederea în
făptuirii Înțelegerilor convenite cu
prilejul întilnirilor și convorbirilor la
nivel înalt româno—vest-germane.
în scopul dezvoltării cooperării bi
laterale s-a prevăzut înființarea de
societăți mixte de producție și co
mercializare in România și R. F. Ger
mania, atît pentru cerințele proprii,
cît si pentru terțe țări.

La solemnitatea semnării au asis
tat Ion Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, Ion Râmbu,
ambasadorul tării noastre la Bonn,
precum și membrii celor două de
legații.
★

/

Tovarășul Cornel Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit,
marți dimineața, pe Martin Griiner,
secretar de stat parlamentar la Mi
nisterul Federal al Economiei, pre
ședintele părții vest-germane în Co
misia mixtă guvernamentală pentru
colaborare economică, industrială și
tehnică dintre Republica Socialistă
România și Republica Federală Ger
mania.
în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de coope
rare economică existente între Româ
nia și R.F. Germania, care, în con
formitate cu înțelegerile convenite la
nivel înalt, au cunoscut o dezvoltare
continuă. Au fost examinate posibi
litățile existente pentru extinderea
colaborării între întreprinderi româ
nești și firme vest-germane în do
menii de interes comun, precum și
sporirea volumului de schimburi co
merciale dintre cele două țări.
La întrevedere a participat Gheor
ghe Petrescu, ministrul industriei de
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică, președintele părții române in
comisia mixtă.
A fost de fată Michael Jovy, am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești.
(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Comei Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, l-a primit,
marți după-amiază. pe prof. Oleg
T. Bogomolov, membru corespondent
al Academiei de Științe a Uniunii
Sovietice, directorul Institutului pen
tru economia sistemului mondial so
cialist. care se află în vizită In tara
noastră.

In cursul întrevederii au fost abor
date aspecte ale colaborării dintre
institutele de specialitate din tara
noastră și Institutul pentru econo
mia sistemului mondial socialist.
La convorbire a participat prof.
Costln Murgfescu. membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, directorul Institutului
de economie mondială.
(Agerpres)

Zilele filmului sirian"
„Zilele filmului sirian la Bucu
rești" au debutat, marți seara, la
cinematograful „Studio", cu specta
colul de gală „Zile din trecut". Pro
ducție artistică a studiourilor din
Damasc — realizată după romanul
„Resturi de imagini" de Hana Mineh,
in regia lui Nabil Maleh. pelicula
constituie o recentă creație cu tema
tică socială.
Manifestarea mal cuprinde în pro
gram lung-metraiele artistice „Cap
cana". „Dulce ca mura dragostea
mea" si „Al cincilea bastion", filme
ce vor fi prezentate pe ecranele Ca
pitalei.
Cu acest prilej au rostit alocuțiuni
Tahsin Olama. director în Organis
mul sirian de cinema, si criticul de
film Valerian Sava.

La spectacolul de gală au partici
pat Gheorghe Dolgu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion Găleteanu. secretar de stat la Consiliul
Culturii și Eduoatiei Socialiste, re
prezentanți ai Asociației de prietenie
România — Siria. Institutului român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. Asociației cineaștilor, alti oa
meni de cultură si artă, un numeros
public.
AAf. A./A asistat, de asemenea, o delega
ție de cineaști sirieni aflati in vizită
in tara noastră.
Au fost prezenti Hayssam Barakat,
ambasadorul Republicii Arabe Siriene
la București, si membri ai ambasa
dei, șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în tara noastră, alti membri ai
corpului diplomatic.
(Agerpres)
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INCEPIND DE AZI, LA BAIA MARE

Campionatul balcanic de handbal masculin
Astăzi începe, tn) sala Dacia din
Baia Mare, cea de-a 3-a ediție a
campionatului balcanic de handbal
masculin, la care participă echipele
reprezentative ale Bulgariei. Greciei.
Iugoslaviei. Turciei si României (plus
România „B". care nu contează in
clasamentul oficial).
Primele două ediții ale acestui cam
pionat — care au avut loc in 1979
în Iugoslavia și, respectiv. în 1980,
in Bulgaria — au fost cîstigate. după
cum se știe, de handbalistii iugo
slavi ; handbalistii noștri, neparticipînd cu cea mai bună garnitură, au
ocupat de fiecare dată locul secund.
Fără Îndoială, si de această dată
disputa pentru primul loc se va da
între handbalistii români si cei iu
goslavi. cunoscute fiind calitățile teh
nice ale celor două reprezentative si
nivelul inalt atins de acest sport în
cele două țări. Este de așteptat, tot
odată. o evoluție mai bună a repre
zentativei noastre decit la preceden
tele ediții, cu atît mai mult cu cît

prețuiește pacea..."
Am nouă copii. I-am născut în
pace, l-am crescut cu dragoste sub
binefăcătoarea căldură si lumină
părintească a patriei și partidului.
Ei imi sint mai scumpi decît lumi
na ochilor pe această lume. O fată
este profesoară, alta este studentă
la Automatică, alta a terminat li
ceul de informatică, iar ceilalți sint
încă elevi, cea mai mică fiind în
clasa I. Soțul meu, loan Păduraru,
este constructor. împreună cu tova
rășii săi de muncă a clădit mii de
apartamente în municipiul Vaslui.
Acum se află în Libia, unde duce
mesajul nostru românesc de prie
tenie. pace si colaborare.
As putea spune că sint o soție și
o mamă fericită. Dar norii negri și
amenințători ai înarmărilor, ai pe
ricolului de război ce se adună ne
cerul Europei, al lumii întregi, um
bresc această fericire. Mă infioară
gindul că războiul ar putea mistui
în vîlvătăile sale viata copiilor mei.
De aceea pot spune că am fost si
eu prezentă cu gindul. cu inima, la
grandioasa adunare populară care
a avut loc la București, la 5 decem
brie. că mi-au mers la inimă cu
vintele tovarășului Nicolae
Ceaușescu cind a spus că și gene
ralii, și ofițerii, și soîdatii. si oame
nii politici au mame, au soții, fiice,
surori, nepoți, nepoate care ar că
dea victime rachetelor nucleare tn
caz de război. îmi alătur și eu gla
sul la chemarea înflăcărată a se
cretarului general al partidului
nostru.

Z/IM

și Barbuda, V. C. Bird, o telegramă
de mulțumiri pentru felicitările adre
sate cu prilejul dobîndirii indepen
denței acestei țări.
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17,
18 și ÎS decembrie, tn tară : Vreme in
curs de încălzire ușoară, incepînd din
sud-vestul țării. Cerul va fi temporar
noros. Vor cădea precipitații locale atît
sub formă de ploaie, cît șl sub formă
de lapovlță și ninsoare in jumătatea
de nord a țării și mal ales sub formă
de ploaie în sud. Vîntul va sufla mo
derat. cu Intensificări în zona de mun

SUCEAVA • Sub egida Uniunii
scriitorilor și a Comitetului jude
țean de cultură și educație socia
listă. la Fălticeni și Mălini s-au
desfășurat manifestările omagiale
dedicate lui Nicolae Labiș. la care
au luat parte reprezentanți de frun
te ai obștii scriitoricești din patria
noastră. Au avut loc șezători lite
rare și simpozioane despre viata și
opera poetului. (Sava Bejinariu).
HUNEDOARA • Un grup de
scriitori. în frunte cu scriitorul Du
mitru Radu Popescu, președintele
Uniunii scriitorilor, s-a intilnit cu
siderurgiștii hunedoreni, cu minerii
din Lupeni și Brad, cu tinerii din
Deva și studenții din Petroșani in
tr-un amplu dialog. Totodată. întîlnirile cu personalități ale scrisului
românesc au prilejuit si ample
dezbateri cu oamenii muncii hune
doreni pe tema „Creația literară
contemporană în spiritul documen
telor Congresului al XII-lea al
partidului". (Sabin Cerbu).
ARGEȘ • Sub egida Consiliului
Culturii și Educației Socialiste și

competiția de la Baia Mare consti
tuie o importantă etapă de pregă
tire in vederea participării la apro
piatul campionat mondial de hand
bal care va avea loc in R.F. Ger
mania între 23 februarie si 7 mar
tie anul viitor., Din lotul A al echipei noastre naționale, condus de
antrenorul Lascăr Pană (Nicolae Nedef fiind bolnav) fac parte jucăto
rii : Mircea Bedivan. Iosif Boroș. Alexandru Buligan. Ștefan Deacu,
Cezar Drăgănită, Marian Dumitru,
Cornel Durău. Alexandru Fblker, Va
sile Istode. Mihai Mironiuc. Nicolae
Munteanu. Nicolae Neșovici. Tudor
Roșea. Vasile Stingă. Nicolae Vasilca. Radu Voina. Măricel Voinea.
Iubitorii handbalului din Baia
Mare si din întreaga tară așteaptă cu
îndreptățite speranțe să vadă echipa
României cucerind acest titlu balca
nic in fata viitorilor adversari din
grupa D a campionatului mondial.
(Gheorghe Susa).
te, unde va spulbera zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, izolat mal coborite în depresiuni, Iar cele maxime vor
oscila între minus 2 și plus 8 grade,
local mai ridicate, ceață, dimineața și
seara. In București : Vreme în curs de
Încălzire ușoară. Cerul va fi temporar
noros, favorabil precipitațiilor slabe,
mai ales sub formă de ploaie. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și zero grade, iar
maximele intre 2 și 4 grade. Ceață
slabă. (Margareta Struțu, meteorolog
de serviciu).

Comitetului județean de cultură și
educație socialistă Argeș, la Cîmpulung și Curtea de Argeș s-au des
fășurat lucrările colocviului pe tema
„Monumente de arhitectură in con
textul activității de ocrotire și va
lorificare cultural-educativă a pa
trimoniului cultural național". (Gh.
Cirstea).
BUZĂU • Fotoclneclubul „Ori
zont" al Casei de cultură a sindi
catelor din municipiul Buzău a or
ganizat o gală de filme cu tema
„Creație, eficientă, producție", la
care au participat cineaști amatori
din mai multe județe ale țării. (Stelian Chiper).
TELEORMAN • Timp de trei
zile, la Casa de cultură a sindicate
lor din Alexandria s-a desfășurat
festivalul-concurs interjudețean al
rapsozilor populari, soliștilor vocali
și instrumentiști „Pe deal la Teleormănel". Aflat la a treia ediție.

MANAMA
Ziua națională a Statului Bahrein tail oferă plăcutul prilej de a adresa
Alteței Voastre calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire
personală.
Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima convingerea că relațiile dintre
țările noastre se vor dezvolta continuu în folosul celor două popoare, al
cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Bahreinul este unul
dintre cele mai mici
state ale Orientului
Mijlociu (suprafața —
622 kmp ; populația —
358 857 locuitori), dispunînd insă de mari
resurse petroliere. în
cei zece ani care au
trecut de la procla
marea independentei
si. mai cu seamă. în
ultima perioadă, tînărul stat arab a obți
nut o serie de impor
tante succese ne linia
valorificării principa
lei sale bogății natu
rale si a dezvoltării economice. O atenție
deosebită a fost acor
dată creării industriei
de prelucrare a hidro
carburilor. rafinăria de
la Awali. cu o capa
citate de 15 milioane
tone. fiind printre
cele mai mari din

zonă. Au fost construi
te. de asemenea, o uzină de aluminiu, o
uzină de desalinizare a
anei de mare. între
prinderi textile si au
fost extinse conside
rabil instalațiile por
tuare.
Diversificarea eco
nomiei naționale si
crearea de noi sectoa
re industriale rămîn.
în continuare, una din
principalele preocupări
ale autorităților de la
Manama. Asa cum a
declarat recent minis
trul de finanțe al acestei țări, in urmă
torii patru ani Bahrei
nul intenționează să
investească 5,5 mi
liarde dolari pentru
realizarea unor pro
iecte de dezvoltare,
cum ar fi un mare
complex petrochimic

ce ar urma să intre tn
funcțiune în
1983,
două noi dane în por
tul Salman, o nouă
centrală electrică s.a.
în spiritul politicii
sale de prietenie si so
lidaritate cu popoare
le arabe, ponorul ro
mân urmărește cu
simpatie
realizările
obținute de ponorul
Bahreinului ne linia.
dezvoltării economice
si sociale, a consoli
dării
independentei,
între Republica Socia
listă România Si Sta
tul Bahrein s-au sta
tornicit relații de co
laborare.
întemeiate
ne egalitate în drep
turi si avantajul recinroc. care corespund
intereselor celor două
ponoare, cauzei păcii
si înțelegerii interna
ționale.

într-o uzină gigant
a industriei Leningradului
produs nou, de înaltă complexitate
Leagăn al Revoluției din Octom
tehnică, este și mai greu să păstrezi
brie. orașul erou, care a rezistat ferm
și să amplifici prestigiul cucerit. Așa
blocadei de 900 de zile a mașinii de
se explică de ce am adoptat deviza
război hitleriste, Leningradul de
potrivit căreia tot ce se produce la
astăzi este, mai întîi de toate, o ce
„Electrosila" este „fabricat foarte
tate a industriei și științei, adăpos
bine". S-a reflectat in fond cerința
tind circa 2 000 de întreprinderi in
de a ridica continuu ștacheta per
dustriale și peste 450 institute de cer
formanțelor".
cetări. Primul loc în viata industria
Ce acțiuni se întreprind pentru
lă a orașului îl ocupă construcțiile de
mașini și metalurgia de prelucrare.
transpunerea în viață a acestui crez
de muncă ? In primul rind — o am
Aici, la șantierele navale „Amiralita
tea", a fost construit, în 1959. primul
plă activitate de dezvoltare și mo
spărgător de gheață atomic din lume,
dernizare a fabricației. In mod cu
rent, turboagregatele de mare putere
urmat de alte asemenea nave, iar în
nu
pot fi încercate în plină sarcină
prezent se află în construcție spăr
gătorul de gheață atomic „Rossia",
decit montate în centrala electrică.
Cum în cele mai multe cazuri este
care beneficiază de cele mai moder
ne cuceriri ale progresului tehnic.
vorba de utilaje unicat. în mod fi
resc, pe parcursul probelor se înlo
Leningrădenii se mindresc cu faptul
cuiesc anumite piese și subansamble,
că realizează cele mai mari agregate
a căror construcție trebuie îmbună
energetice din U.R.S.S., dar și o largă
tățită. Dar aceste experimentări
gamă de alte produse de înaltă teh
prelungesc durata finalizării obiecti
nicitate din domeniile electrotehnicii,
vului energetic. De aceea, la „Elecelectronicii, chimiei, construcțiilor
trosila" s-au connavale, aparatelor
■
"strtilt 'standuri de
de precizto' ' și
prbbă complexe
optice
purtind
care permit verifi
pînă departe faiînsemnări
de
călătorie
carea in uzină a
ttfa. hărniciei și
funcționării turboiscusinței acestui
agregatelor.
iar
oraș al muncii și
din U. R. S. S.
datele sint prelu
creației.
crate
pe
calcula

Un gigant al in
tor în numai cîtedustriei leningrăva zile. In loc de 2—3 luni. „Probe
dene este uzina „Electrosila". Aid
le durează acum cel mult o jumătate
s-a realizat celebra instalație, de
de an, în loc de un an și jumătatenumită „Tokamak", pentru stu
doi ani — cît durau înainte — ne
diul plasmei și se experimentea
spune ing. Veșnikov. Timp eiștigat
ză generatoarele de 2 000—3 000 kW
pentru
producția de energie electrică,
care lucrează pe principiul crioproducție prin care se amortizează cu
geniel, „Fabricat foarte bine" —
prisosință cheltuielile efectuate pen
este deviza colectivului acestei
tru construcția standului de probă și
mari si moderne întreprinderi. „O
utilizarea calculatorului electronic".
deviză care — după cum ne mărturi
sește gazda noastră. Anatoli Iankov,
Aceeași preocupare există și pen
secretarul comitetului de partid —
tru dotarea tehnică a procesului de
in spiritul puternicelor tradiții mun
producție. între altele fiind create
citorești, revoluționare ale acestui
un șir de mașini-unelte agregat ori
detașament de frunte al clasei mun
ginale, care permit mecanizarea și
citoare sovietice — a concentrat ener
automatizarea unor operații de pre
giile șt inițiativele creatoare ale în
lucrare complexă, cu un mare volum
tregului colectiv spre obiectivele ri
de muncă.
dicării necontenite a calității, per
Pe fondul unor asemenea înnoiri
formanțelor tehnice și eficienței pro
tehnice și tehnologice se desfășoară
duselor fabricate".
•
o amplă întrecere socialistă pentru
In secția de turboagregate. Ingine
calitate și economicitate.
rul Iuri Firsov ne prezintă gama
Președintele comitetului sindicatu
producției de turbogeneratoare. utila
lui din întreprindere, Aleksandr Usaje energetice în diverse variante con
ciov, ne vorbește pe larg despre co
structive. cu puteri de pînă la 1200
laborarea fructuoasă dintre specialiș
MW. Alături urmărim o secvență din
tii și muncitorii români și cei sovie
montarea unui imens hidrogenerator
tici. „Cadrele tehnice și muncitorii
pentru hidrocentrala siberiană Saianosovietici care au vizitat România pen
Sușenskaia, de pe Ienisei. în fază de
tru a participa la montajul instala
montaj se găsea și un hidrogenerator
țiilor energetice pe care le-au fabri
capsulat de 27 MW, destinat părții
românești a hidrocentralei Porțile de
cat — ne spune interlocutorul — au
Fier II. Producția s-a diversificat
rămas impresionați de eforturile ce se
mult în ultimii ani. fabrieîndu-se
depun in țara prietenă pentru dezvol
acum instalații electrotehnice, sisteme
tarea economică. Ca și noi. românii
de protecție pentru centralele nu
muncesc cu vrednicie, cu spor și en
cleare, instalații de propulsie pentru
tuziasm. Pe un asemenea fond comun
navele atomice, precum și o gamă
de preocupări apreciem pozitiv dez
largă de bunuri de consum, „Practic,
voltarea colaborării economice intre
ne spunea A. Iankov. nu există uzină
țările noastre".
sovietică in care să nu se găsească
La ieșirea din fiecare hală de pro
un produs al muncii noastre ; să ți
ducție citim pe cîte un panou : „Vă
nem seama și de faptul că exportăm
mulțumim pentru muncă 1 Odihnă
produse in aproape 80 de țări". Iar
plăcută 1“ La sfirșitul schimbului de
tot ce se produce este conceput și
lucru, muncitorii de la „Electrosila".
proiectat integral în cadrul institu
ca dealtfel de la toate uzinele lenintului de cercetări propriu.
grădene. inundă largile străzi si bu
„Pentru a fabrica asemenea pro
levarde. stațiile de metrou si celelalte
duse — ne explică inginerul Ivan
mijloace de transport în comun. Au
Veșnikov — nu este suficient să ai
pe chip întipărită satisfacția muncii
un colectiv inimos, bine calificat,
împlinite, a muncii desfășurate cu
dornic de creație, ci si condiții teh
spor.
nice adecvate. Apoi se știe că dacă
Cornellu CĂRLAN
nu este deloc simplu să realizezi un

festivalul s-a constituit într-o am
plă manifestare cultural-educativă.
Au participat concurenți din 24 ju
dețe ale țării. (Stan Ștefan).
TIMIȘ • Comuna Făget a găz
duit prima ediție a festivalului in
terjudețean „La curțile dorului".
Au participat cîntărețl la fluier,
cimpoi, caval, taragot și vioară,
precum și povestitori din județele
Alba, Arad. Bihor. Caraș-Severin,
Cluj. Hunedoara. Maramureș. Satu
Mare. Sălaj și Timiș. (Cezar Ioana).
BRAȘOV • La Brașov, Făgăraș,
Codlea, Rupea și Rișnov s-a desfă
șurat cea de-a 5-a ediție a festiva
lului corurilor de cameră „Gheor
ghe Dima". Prestigioasa manifesta
re a reunit formații de gen din 18
localități din întreaga țară. (Nicolae
Mocanu).
HARGHITA • La Miercurea

Cluc, în organizarea

comitetului

județean U.T.C., s-a desfășurat, timp
de două zile, tradiționalul „Festival
al muzicii tinere", la reușita căruia
și-au dat concursul numeroase for
mații de jaz din județele Covasna,
Neamț, Mureș și Harghita. • In
perioada 13—20 decembrie. în muni
cipiul Odorheiu Secuiesc se des
fășoară a cincea ediție a „Zilelor
muzicale odorheiene". între nume
roasele formații care și-au anunțat
participarea se numără Filarmoni
ca de Stat din Tg. Mureș și grupul
muzical „Song" din București.
(I. D. Klss).
CONSTANTA • La Teatrul liric
din Constanța a avut loc premiera
operetei „Silvia" de Kalman, pre
zentată In limba italiană, intrucit
urmează ca spectacolul să fie pre
zentat și în apropiatul turneu pe
care trupa îl va efectua în Italia.
(George Mihăescu).
SATU MARE • La Salonul de
artă al Muzeului județean s-a des
chis expoziția retrospectivă de gra
fică a maestrului emerit al artei
Paul Erdiis. (Octav Grumeza).

o- n. u. Rezoluții privind dezarmarea
adoptate de Adunarea Generală
România — coautoare la 17 proiecte de rezoluție

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a
O.N.U. a adoptat o serie de rezoluții privind dezarmarea, aprobate ante
rior de Comitetul pentru probleme politice șt de securitate. Aceste re
zoluții cuprind măsuri și idei care se regăsesc in concepția și propunerile
țării noastre asupra necesității 'înfăptuirii dezarmării — în primul rind
a dezarmării nucleare. Conținutul acestor documente dă expresie convin
gerii marii majorități a statelor că adoptarea cit mai urgentă — pină nu
va fi prea tirziu — a unor măsuri autentice de dezarmare constituie
calea principală de acțiune pentru însănătoșirea climatului politic mon
dial, pentru reluarea cursului de destindere, pentru colaborare, pace și
securitate internațională.
Locul central ne care problematica
dezarmării nucleare l-a ocupat in ca
drul dezbaterilor a fost reflectat și
In numărul mare de rezoluții care
cer trecerea la negocieri pentru adoptarea de măsuri concrete în acest
domeniu.
Particlpînd activ la lucrările Adu
nării Generale, delegația română a
fost coautoare la 17 proiecte de rezo
luție prezentate de diverse state si a
votat in favoarea celorlalte rezoluții
care se pronunțau pentru inițierea de
acțiuni constructive in domeniul de
zarmării.
Rezoluțiile la care tara noastră este
coautoare privesc interzicerea folosi
rii armei nucleare si prevenirea de
clanșării unui război nuclear ; cer
Comitetului pentru dezarmare de la
Geneva să Înceapă neintirziat trata
tive asupra tuturor aspectelor privind
dezarmarea nucleară si să accelereze
negocierile vizind interzicerea com
pletă a experiențelor cu arma ato
mică ; vizează interzicerea amplasă
rii de arme nucleare pe teritoriile
unde acestea nu există in prezent,
încetarea producției de materiale fi
sionabile în scopuri militare, interzi
cerea bombei cu neutroni, a noilor
arme si sisteme de arme de distru
gere in masă.
Una dintre rezoluțiile importante
adoptate, prezentată de țări neali
niate si de România, cheamă de ur
gentă U.R.S.S. și S.U.A. să continue
procesul de negociere asupra arme
lor nucleare strategice început prin

acordurile S.A.L.T. si să ajungă la o
înțelegere privind reducerea substan
țială a acestor arme și limitarea de
o manieră semnificativă a dezvoltă
rii lor calitative. Rezoluția salută În
ceperea tratativelor sovieto-americane de la Geneva privind limitarea
armamentelor nucleare în Europa și
invită cele două părți să informeze
Adunarea Generală asupra rezulta
telor acestor negocieri.
Un alt proiect de rezoluție adoptat.
Ia care este coautoare și țara noas
tră. cere inițierea unei campanii
mondiale în favoarea dezarmării,
menită să stimuleze si să intensifice
procesul de conștientizare a maselor
și de atragere a lor la lupta pentru
dezarmare și pace.
Sesiunea extraordinară a Adunării
Generale consacrată dezarmării — ce
urmează să aibă loc in vara anului
viitor — a constituit, de asemenea,
obiectul unui proiect de rezoluție elaborat cu participarea activă a dele
gației tării noastre, care subliniază
necesitatea bunei pregătiri a acestei
reuniuni de mare însemnătate, ce
trebuie să ducă la schimbarea radi
cală a situației existente pe planul
negocierilor de dezarmare.
Alte rezoluții adoptate prin con
sens la care România a fost coautoa
re se referă lâ relația dintre dezar
mare și dezvoltare, la măsuri de spo
rire a încrederii intre state, la dezar
marea regională si la cadrul institu
țional si organizatoric al desfășurării
procesului de dezarmare.

Javier Perez de Cuellar-ales secretar general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
Adunarea Generală a O.N.U. l-a ales,
marți, în unanimitate, pe Javier Pe
rez de Cuellar (Peru) în funcția de
secretar general al Organizației Na
țiunilor Unite, confirmind recoman
darea de săptămînd trecută a Consi
liului de Securitate. Cuellar va pre
lua acest post la 1 ianuarie 1982, man
datul său avînd o durată de cinci
ani.
Tot marți, noul secretar general al
O.N.U. a depus jurămîntul în fața
președinților Consiliului de Securita
te, Consiliului Economic și Social,
Consiliului de Tutelă și a membrilor
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate.
Intr-un interviu acordat agenției
U.P.I., noul secretar general al O.N.U.
a afirmat că pe lista priorităților ac

tivităților organizației va plasa salv
gardarea păcii mondiale și instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale.
Jurist de profesie, Javier Perez
de Cuellar, in virstă de 61 de ani,
a reprezentat țara sa in calitate de
ambasador in mai multe capitale
ale lumii, tn 1971 a fost numit re
prezentant permanent al Republicii
Peru la O.N.U., unde a deținut, in
două rinduri, funcția de președinte
al Consiliului de Securitate. A fost,
de asemenea, președinte al Grupu
lui țărilor latino-americane la
O.N.U., precum și președinte al
„Grupului celor 77*. In perioada
1979—1981, diplomatul peruan a ocu
pat postul de secretar general ad
junct al O.N.U. pentru problemele
politice speciale.

Acțiuni împotriva politicii de înarmare
PARIS 15 (Agerpres). — La Paris
B-a deschis, marți, Conferința sindi
cală mondială pentru aspectele social-economice ale dezarmării. Pe or
dinea de zi a acesteia se află pro
bleme actuale legate de lărgirea lup
tei sindicatelor, a oamenilor muncii,
pentru încetarea cursei înarmărilor,
pentru preîntimpinarea pericolului
războiului, pentru dezarmare și pace.
Participă delegați din 65 de țări.
Din țara noastră participă o dele
gație condusă de Niță Constantin,
membru al Comitetului Executiv al
Consiliului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Comitetului Uniunii sindi
catelor din metalurgie și construcții
de mașini.

BONN 15 (Agerpres). — In orașul
Marburg, din R. F. Germania, a avut
loc o demonstrație de masă împotri
va înarmărilor nucleare, pentru pace
Au participat reprezentanți ai unor
organizații obștești, sindicale, de ti
neret și altele, care se pronunță pen
tru pace, împotriva instalării de ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul Europei.
LISABONA 15 (Agerpres). — O con
ferință consacrată păcii și dezarmă
rii în Europa, organizată din iniția
tiva unor personalități reprezentind
partide ale stîngii portugheze, s-a
desfășurat la Lisabona. Conferința a
avut deviza „o Europă fără rachete
nucleare".

Idei majore, realități fundamentale evidențiate

în cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu

la marea adunare populară din Capitală

Declarația „AGERPRES" cu privire la hotărîrea
parlamentului israelian referitoare la anexarea
regiunii înălțimilor Golan
Agenția română de Dresă ..Ager
pres" este împuternicită de Guvernul
Republicii Socialiste România să de
clare următoarele :
Opinia publică din România a luat
cunoștință cu profundă îngrijorare de
hotărîrea parlamentului israelian
(Knesseth) de anexare a înălțimilor
Golan, teritoriu aparținlnd Republicii
Arabe Siriene și ocupat de forțele
militare israeliene in urma războiu
lui din anul 1967.
Guvernul
Republicii
Socialiste
România, opinia publică din țara
noastră consideră ca ilegal si neave
nit acest act al autorităților israelie
ne, care constituie o violare flagran
tă a principiului inadmisibilității anexării de teritorii ocupate prin for
ță, a suveranității naționale și inte
grității teritoriale a unui stat inde
pendent. Totodată, acest act este în
contradicție directă cu rezoluțiile
Consiliului de Securitate al O.N.U.,
acceptate și de Israel, care prevăd
In mod expres obligativitatea retra
gerii Israelului din teritoriile arabe
ocupate in 1967.
Recenta hotărîre a parlamentului
Israelian de anexare a înălțimilor
Golan conduce la complicarea situa
ției din regiune, creează noi obstacole
pe calea reglementării globale a con
flictului din Orientul Mijlociu, con
tribuie la creșterea Încordării în zonă.
Viața demonstrează, fără putință
de tăgadă, că recurgerea la acțiuni
de forță și expansiune, încălcarea in
dependenței, suveranității și integri
tății teritoriale a altor state repre
zintă o sursă permanentă de insecu
ritate. complică si mai mult lucrurile,
cu consecințe dintre cele mai grave
pentru popoarele respective, pentru
toate popoarele lumii.
Interesele popoarelor din regiune,
ale păcii și securității internaționale
cer ca Israelul să înceteze asemenea
acțiuni cum este anexarea înălțimilor
Golan și să elibereze toate teritoriile
ocupate în urma războiului din 1967.
Este necesar să se acționeze în mod
ferm și consecvent pentru o soluțio
nare politică, prin negocieri, care să
ducă la instaurarea unei păci juste și
durabile în Orientul Mijlociu.

Tocmai tn acest spirit, România so
cialistă a militat activ, perseverent,
pentru reglementarea pe cale pașnică
a conflictului din Orientul Mijlociu,
pentru instaurarea liniștii șl stabili
tății în această parte atît de frămintată a lumii. Așa cum a subliniat re
cent tovarășul Nicolae Ceaușescu.
„considerăm că trebuie să se inten
sifice eforturile in vederea realizării
unei păci globale și trainice în Orien
tul Mijlociu, bazată pe retragerea
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in 1967, pe soluționarea proble
mei poporului palestinian, inclusiv
constituirea unui stat palestinian in
dependent. In același timp, este ne
cesar să se asigure integritatea si su
veranitatea tuturor statelor din zonă".
Pentru realizarea acestor obiective.
România s-a pronunțat si se pronun
ță cu toată hotărîrea pentru con
struirea unui nou cadru de negocieri,
pentru organizarea unei conferințe
internaționale, sub egida și cu parti
ciparea activă a O.N.U., cu partici
parea țărilor interesate, inclusiv a
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, a Uniunii Sovietice și S.U.A., a
altor state care pot să aducă o con
tribuție pozitivă la soluționarea con
flictului din zonă. Noi apreciem că
intr-un asemenea cadru pot fi regle
mentate toate problemele complicate
din zonă, inclusiv retragerea Israelu
lui din înălțimile Golan șl din cele
lalte teritorii arabe ocupate in urma
războiului din 1967.
Pornind de la interesele realizării
unei reglementări globale și instaură
rii unei păci juste și durabile in
Orientul Mijlociu, de la interesele
popoarelor din această regiune, inclu
siv cele ale poporului israelian în
suși, guvernul român, opinia publică
din România consideră că parlamen
tul israelian, guvernul israelian tre
buie să renunțe neintirziat și să anu
leze măsura ilegală de anexare a
înălțimilor Golan, cu convingerea că
aceasta ar contribui la creșterea în
crederii si crearea unui climat favo
rabil procesului de soluționare pașni
că a conflictului din zonă, la stator
nicirea stabilității si liniștii în aceas
tă parte a lumii.

Votul din parlamentul israelian
TEL AVIV 15 (Agerpres). — Parla
mentul israelian (Knesseth) a adoptat
definitiv, după cea de-a treia și ulti
ma lectură, legea de anexare a teri
toriului ocupat din zona înălțimilor

Golan — relatează agențiile Interna
ționale de presă.
Proiectul de lege — prezentat de
primul ministru, Menahem Begin —
a întrunit 63 de voturi pentru și 21
contra.

SIRIA. Siria consideră că hotărîrea
Israelului de a anexa Golanul sirian
„reprezintă o declarație de război îm
potriva Siriei și abolirea încetării fo
cului", se arată într-o declarație gu
vernamentală dată publicității luni
seara, la Damasc, Siria nu va cruța
nici un efort pentru apărarea terito
riului și a intereselor sale naționale
și arabe.
Siria, menționează declarația, chea
mă opinia publică internațională să o
sprijine pentru a face față acestei
evoluții periculoase.

ALGERIA. Algeria condamnă cu
tărie hotărîrea Israelului de a anexa
zona înălțimilor Golan și cere inter
venția comunității internaționale
pentru a face să eșueze orice nouă
agresiune împotriva Siriei, se arată
într-o declarație a purtătorului de
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne algerian.

NAȚIUNILE UNITE. Secretarul
general al O.N.U., Kurt Waldheim,

și-a exprimat îngrijorarea extremă
in legătură cu hotărîrea Israelului de
a anexa teritorii ocupate din zona
înălțimilor Golan, a declarat purtă
torul său de cuvint. Totodată, repre
zentanții la O.N.U. ai țărilor neali
niate au adoptat o declarație în
care lși exprimă profunda îngrijorare
în legătură cu hotărîrea Knessethului
israelian de a anexa înălțimile Go
lan. Documentul subliniază că aceas
tă hotărîre încalcă brutal Carta
O.N.U. și dreptul internațional. Miș
carea de nealiniere lși exprimă soli
daritatea deplină cu guvernul șl po
porul Siriei — se arată în declarație.
STATELE PIEȚEI COMUNE. „Ex
tinderea legislației și jurisdicției is
raeliene asupra Platoului Golan echi
valează cu o anexare; ea este con
trară dreptului internațional și, din
această cauză, nulă" — se arată in
tr-o declarație oficială a miniștrilor
de externe ai Pieței comune întru
niți la Londra.

PERPETUAREA ÎNARMĂRILOR
ȘI CREȘTEREA ARSENALELOR.
Intr-adevăr, este semnificativ că.
dacă in 1960, cind au început nego
cierile în Comitetul pentru dezar
mare de' la Geneva, povara înarmă
rilor suportată de popoare era de
250 miliarde de dolari, după zece ani
de tratative, în 1970. ea a ajuns la
circa 400 de miliarde, ca să atingă
anul acesta, adică după scurgerea a
încă unui deceniu și mai bine de
tratative, 550 miliarde de dolari, cu
perspectiva de a se dubla pînă la
sfîrșițul secolului. In 1950. cînd pro
blema dezarmării se afla de acum
In atenția Națiunilor Unite, forța
distructivă a armamentului atomic
existent era de 6 megatone TNT ;
astăzi, după peste trei decenii de
discuții în forumul mondial. în di
versele sale organisme și In alte fo
ruri s-a ajuns Ia o putere de dis
trugere de 60 000 megatone ! Este un
adevăr dramatic că. la peste două
decenii de negocieri privind dezar
marea. înarmările au ajuns să înghi
tă a 16-a parte din valoarea produc
ției mondiale ; omenirea — zdrunci
nată de criza economică, cu drama
ticele decalaje In continuă adîncire
— suportă deci o povară imensă,
care îi promite... distrugerea totală!
PERPETUAREA ÎNARMĂRILOR
ȘI EXTINDEREA ARIEI FACTORI

Intervenția reprezentantului
român
BAGDAD 15 (Agerpres). — Luind
cuvintul la Conferința de la Bagdad
a miniștrilor muncii din țările neali
niate și din alte țări in curs de dez
voltare, în dezbaterile generale, șe
ful delegației române, Maxim Berghianu, ministrul muncii, a pre
zentat concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu privitoare la necesitatea
elaborării unui program de durată In
vederea accelerării progresului eco
nomic și social al țărilor în curs de
dezvoltare.
Vorbitorul s-a referit la formele de
cooperare in problemele muncii în
cadrul țărilor nealiniate și al altor
țări în curs de dezvoltare, arătlnd că
acestea ar putea îngloba domenii ca
organizarea forței de muncă, pregă
tirea și perfecționarea cadrelor,
schimbul de publicații, acordarea de
asistență tehnică ș.a.

De la reluarea la 27 octombrie a
lucrărilor reuniunii general-europene a trecut mai bine de o lună
și jumătate. în prezent intrîndu-se
in cea de-a 37-a sâptâmină de dez
bateri. care pină acum, nu s-au sol
dat. din păcate, cu rezultate pe mă
sura așteptărilor popoarelor.
Influențat de situația internațio
nală deosebit de complexă și con
tradictorie. procesul de negocieri
nu a putut ajunge la depășirea di
ficultăților existente și rezolvarea
problemelor aflate în suspensie.
Mai mult decît atît. adeseori s-a re
venit la polemică si ta confruntări,
precum și la condiționarea progre
selor dintr-un domeniu de evoluția
negocierilor in alte domenii, ceea
ce nu a fost de natură să faciliteze
apropierea pozițiilor. O asemenea
evoluție a lucrărilor reuniunii, mai
ales ip situația în care se apropie
tot mai mult momentul prevăzut
pentru Încheierea forumului general-european. a făcut să sporească
preocuparea țărilor mici și mijlo
cii fată de Impasul in care se află
negocierile și în special fată de
perspectivele reuniunii.
Pornind tocmai de la timpul scurt
care a mai rămas pînă la începerea
sărbătorilor de iarnă, aceste țări, au
în vedere intensificarea eforturilor
generale pentru a se ajunge cel
puțin la un acord de principiu în
legătură cu problemele râmase în
suspensie. Este ceea ce a reieșit în
evidentă si din dezbaterile ultimei
întîlniri neoficiale a șefilor de de
legații. in care vorbitorii au subli
niat că obiectivul esențial al preo
cupărilor trebuie să rămînă în con
tinuare încheierea reuniunii prin adoptarea unui document final, sub
stanțial si echilibrat.
In cercurile de presă de aid se
relevă că reprezentanții unor state
participante au și avansat. în con
sultările neofidale din cadrul reu
niunii. ideea că în situația în care
în perioada rămasă pină la sfirșitul anului există posibilitatea unei
apropieri a pozițiilor în problemele
care nu și-au găsit încă rezolvarea,
lucrările forumului să fie reluate la
începutul anului viitor, după o
scurtă pauză. în scopul finalizării
lor si punerii la punct a chestiuni
lor tehnice legate de încheierea
reuniunii.

Delegația
parlamentară română
primită de președintele
Senatului
franța:

PARIS 15 (Agerpres). — în ultima
zi a vizitei întreprinse în Franța, de
legația Grupului parlamentar pentru
relațiile de prietenie România—Fran
ța, condusă de Marin Rădoi. pre
ședintele Grupului parlamentarilor
români pentru securitate șl coope
rare în Europa, a fost primită de
președintele Senatului francez, Alain
Poher.
Președintele Senatului a evocat cu
multă plăcere convorbirile pe care
le-a avut în țara noastră și, cu un
an în urmă la Paris, cu președintele
Nicolae Ceaușescu. El a subliniat în
mod deosebit importanta inițiativelor
șefului statului român privind asigu
rarea păcii, dezarmării si destinderii
Internationale, pe care le-a apreciat
ca fiind de o deosebită actualitate în
situația politică și economică deosebit
de complexă din lume.
Alain Poher a evidențiat, totoda
tă, relațiile de prietenie existente
între România șl Franța.

★
Delegația M.A.N. a vizitat Uzinele
„Renault" de la Flins și a avut con
vorbiri la Primăria din Versailles.

„Această măsură aduce prejudicii
posibilităților de aplicare a rezoluției
242 a Consiliului de Securitate al
O.N.U. și nu poate decît să complice
și mai mult realizarea unui acord de
pace cuprinzător in Orientul Mijlo
ciu" — se adaugă in declarație.
S.U.A. Secretarul de stat al S.U.A.,
Alexander Haig, a declarat că de
cizia „foarte surprinzătoare" a Israe
lului de a anexa Platoul Golan aparținînd Siriei nu este conformă cu re
zoluțiile O.N.U. privind Orientul
Mijlociu. El a reproșat. implicit,
Israelului faptul de a fi pus sub sem
nul întrebării procesul de pace ini
țiat prin acordurile de la Câmp
David.

AUSTRIA. Guvernul austriac con
damnă cu tărie hotărîrea guvernului
Israelului de a aplica legislația israeliană in teritoriul ocupat din zona
înălțimilor Golan, se arată într-o de
clarație a ministrului austriac al afa
cerilor externe.

LOR DE RISC. Nerealîzarea de acor
duri și măsuri de dezarmare nu
duce numai la creșterea stocurilor
de arme, ci și extinde aria de
acțiune a factorilor de risc. Cu
cit trece timpul fără a se rea
liza dezarmarea, cu atit mai mult
omenirea va sta cu „sabia lui Da
mocles" — nucleară — deasupra ca
pului. adică supusă permanent unui
risc teribil.
Se știe că de la detonarea primei
bombe atomice. în lume s-au înre
gistrat un șir de accidente, cazuri de
„alarmă atomică" provocată de erori
tehnice sau umane — care, din feri
cire, au putut fi corectate la timp.

evitîndu-so urmări funeste. Cine
poate insă garanta că întotdeauna va
exista un deznodămint fericit, că aotuala situație de menținere „cu de
getul pe trăgaciul atomic" se va pu
tea perpetua la infinit — mai ales
avînd în vedere că. gratie perfor
mantelor tehnice, timpii de reacție,
de ripostă și contraactiune se reduc
la minute și secunde ?!
De asemenea, cu cit se prelungește
cursa înarmărilor, cu atît persistă și
vor persista fenomenele de neîncre
dere și încordare din viata interna
țională, fiind afectate relațiile dintre
state, raporturile mondiale de cola
borare. Dimpotrivă, cu cit s-ar ajunge
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mal repede la acorduri de dezarmare,
cu atît norii ce întunecă orizontul
vieții internaționale se vor împrăștia
mai curind. se va relua și consolida
cursul spre destindere și înțelegere.

PERPETUAREA ÎNARMĂRILOR
ȘI RISCURILE APARIȚIEI DE NOI
SISTEME DE ARME. Un alt factor
important care reliefează urgenta
trecerii la măsuri de dezarmare este
inevitabilitatea apariției de noi și
noi tipuri de arme, cu o forță dis
tructivă tot mai mare. Privind re
trospectiv. apare limpede că dacă
6-ar fi ajuns la un acord de inter
zicere a bombei atomice în 1948—1949
nu s-ar mai fi pus problema, cîțiva
ani mai tirziu. a interzicerii armei
termonucleare. După cum. dacă s-ar
fi realizat o înțelegere de interzicere
a armelor nucleare, acum nu s-ar
pune problema interzicerii bombei
cu neutroni.
Or. se știe că noi mijloace de dis
trugere — ca arma cu laser („raza
morții"). avionul invizibil sau arme
le cosmice imposibil de interceptat
— se află in diverse stadii de cerce
tare sau realizare, pe planșetele proiectanților. în mapele specialiștilor
sau pe poligoanele de testări. Se
creează astfel riscul unui cerc vicios:
chiar dacă s-ar ajunge să se convină
măsuri de încetare a producției unor
tipuri de arme, ar apărea intre timp
altele și altele, incit negocierile ar
fi mereu in imposibilitatea finalizării.
La aceasta se adaugă faptul că prin
perpetuarea cursei înarmărilor se ex
tinde mereu numărul statelor care,
în virtutea progresului tehnico-stiintific, devin capabile să producă ar
mament modern, intră adică și ele ca
subiecți în cursa înarmărilor. Nu
mărul țărilor producătoare de arma
ment nuclear a sporit, de pildă, de
la 2—3 la 6. iar, după aprecierile spe
cialiștilor, alte 15—20 de state pot
realiza și ele (despre unele se spune
că chiar ar fi experimentat) propriile
lor arme atomice.
In plus, crește
mereu numărul
statelor care devin exportatoare de
armament, ca și al celor care im
portă, incit se poate aorecia că pro
blema tratativelor de dezarmare tin
de să capete mereu noi dimensiuni,
tot mai ample și tot mai complexe.

Ce se va întîmpla însă în cazul
în care, și în perioada imediat ur
mătoare. lucrările vor continua să
bată pasul pe loc ? De la început se
cuvine relevată preocuparea majo
rității statelor de a face totul, chiar
și în această situație, pentru a con
serva rezultatele obținute pină în
prezent în procesul de redactare a
documentului final, de a intensifica
consultările si contactele pentru
găsirea de soluții unanim accepta
bile și in problemele ce n-au fost
încă rezolvate. Intr-o astfel de ipo
teză s-ar putea ajunge, după cum
se apredază în cercurile reuniunii,
la convenirea unei pauze mai lungi,
eventual pînă în toamna anului
viitor. Este de remarcat, totuși, că
înțelegind importanta deosebită
care revine forumului general-eUropean in actuala situație interna
țională, contribuția pe care încheie
rea sa cu rezultate pozitive ar pu
tea să o aibă la restabilirea încre
derii pe continent și în lume, ma
joritatea statelor participante ‘ par
să încline. în cazul în care nu vă fi
posibilă încheierea reuniunii pină
la sfirsitul anului, spre o întrerupt re cît mai scurtă a lucrărilor.
Evoluția actuală a vieții interna
ționale în general si a raporturilor
dintre statele europene în special
presupune, mal mult, ca oricînd, așa
cum nu o dată au evidențiat Româ
nia socialistă, președintele Nicolae
Ceaușescu. să se dea dovadă de o
înaltă responsabilitate fată de des
tinele continentului, fată de impe
rativul transformării Europei în
tr-o zonă a păcii si securității,, li
beră de arme nucleare. Tocmai de
aceea tara noastră a acționat si ac
ționează cu deosebită perseverentă
— reprezentanții României fiind
angajați în mod activ in intensele
contacte și căutări care au loc în
prezent în cadrul forumului de la
Madrid — pentru încheierea cu re
zultate pozitive a reuniunii, pentru
convocarea unei conferințe de creș
tere a încrederii și dezarmare în
Europa, pentru dezvoltarea colabo
rării economice tehnico-știintifice
și culturale între statele europene,
pentru reluarea cursului spre des
tindere și securitate pe continent si
în restul lumii.
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PRELUNGIREA MANDATULUI
I FORȚEI O.N.U. IN CIPRU. ConsiI liul de Securitate al O.N.U. a pre
lungit mandatul Forței Națiunilor
Unite in Cipru pe o nouă perioadă
de șase luni, pină la 15 iunie 1982.
Actualul mandat al Forței O.N.U.
In Cipru expiră la 15 decembrie a.c.
PROTEST. După cum transmite
• agenția A.C.T.C.. două avioane de
. recunoaștere ale S.U.A. au survo
lat din nou. la 14 decembrie, spaI țiul aerian al R.P.D. Coreene. în
zona apelor teritoriale din aoroI pierea peninsulei Kangryong. pe
| coasta vestică a tării si la est de
* orașul Kosong. Menționînd că aIsemenea acțiuni provocatoare se
repetă des în ultima vreme, agen
ția A.C.T.C. cere să înceteze ime
diat actele de violare a suveraniI tății R.P.D. Coreene.
|
NUMIRL Parlamentul iranian a
aprobat numirea lui All Akbar
I Nateq Nuri in funcția de ministru

I

încetarea cursei înarmărilor - cerință
stringentă pentru întreaga omenire
NICOLAE CEAUȘESCU

statului român subliniază urgenta
necesității de a se ajunge cit mai
grabnic la măsuri efective de dezar
mare nu înseamnă, firește, că ne-am
putea aștepta la o conflagrație peste
noapte, ci pornește de la afirmarea
realistă că cu cît trece timpul, cu atît
cresc șl pericolele, că fiecare zi. săptămînă sau lună de continuare a
cursei înarmărilor amplifică primej
diile la adresa omenirii.

TRANSFORMAREA EUROPEI ÎNTR-UN CONTINENT
Al SECURITĂȚII Șl COLABORĂRII
- obiectiv fundamental și permanent
pe agenda reuniunii de la Madrid

Conferința
miniștrilor muncii

Dezaprobare și îngrijorare în diferite țări față de hotărîrea Israelului

„Acum, pînă nu este prea tîrziu, sa acționăm cu toată hotărîrea pentru a pune capăt
politicii de înarmare, pentru a opri amplasarea și dezvoltarea de noi rachete nucleare.
Acum, cît sîntem încă în viață, sa facem totul pentru apărarea dreptului suprem al po
poarelor, al oamenilor, la existență liberă, la viață".
REALISM — $1 NU ALARMISM.
Una din ideile majore, subliniată cu
deosebită insistență de secretarul
general al partidului, este caracterul
stringent, acut, al declanșării cit mai
grabnice a unui proces efectiv de
dezarmare, care să se soldeze cu re
zultate concrete, palpabile, materia
lizate în reducerea arsenalelor mili
tare, în primul rind ale celor nuclea
re, pină la eliminarea lor completă.
Despre dezarmare se discută de
multă vreme. La scurt timp după
terminarea ultimului război mondial,
statele lumii s-au angajat în principiu
să nu mai îngăduie izbucnirea altui
cataclism și au înscris această aspi
rație a popoarelor in Carta Organi
zației Națiunilor Unite. De atunci,
înfăptuirea dezarmării a rămas unul
din scopurile fundamentale ale orga
nizației mondiale. Dar. din păcate,
negocierile purtate în diverse foruri
pe tema dezarmării nu numai că nu
au dus la împuținarea tunurilor și
tancurilor sau la demontarea vreu
nei arme atomice, dar in umbra lor
s-a desfășurat cea mai vertiginoasă
sporire a mijloacelor de distrugere
cunoscută vreodată în istorie. Este
evident că desfășurarea in continua
re a unor astfel de tratative formale
n-ar putea decit induce în eroare și
demobiliza popoarele, servind drept
paravan pentru spirala înarmărilor.
De ee România socialistă, pre
ședintele tării subliniază că adop
tarea unor măsuri de încetare a
cursei înarmărilor a căpătat acum
un caracter atît de stringent ?
In primul rind. deoarece potenția
lul distructiv acumulat a atins in
prezent un asemenea nivel incit
dacă s-ar ajunge la o conflagrație,
atunci nu numai că tratativele înseși
ar rămine fără obiect, dar nici nu
ar mai avea cine să se așeze la masa
tratativelor. Insistența cu care șeful

BAGDAD

Așadar, continuarea cursei Înarmări
lor ridică in fața omenirii probleme
tot mai dificil de rezolvat, legate de
evoluția armamentelor pe „orizon
tală", ca și pe „verticală", ceea ce nu
poate decît să complice și să îngreu
neze posibilitatea unor Înțelegeri efi
ciente.

★

Iată tot atîtea considerente care,
așa cum spunea tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pun în lumină necesita
tea de a se proceda neintirziat Ia
măsuri efective de dezarmare. în
ceperea negocierilor sovieto-americane de la Geneva reprezintă în
acest sens un prilej de a se trece
grabnic la acțiune. Așa cum se arată
in mesajele adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu președinților Leo
nid Brejnev și Ronald Reagan, ce
lorlalți șefi ai statelor semnatare ale
Actului final de la Helsinki, este de
așteptat ca încă în cursul acestor
tratative să se ajungă la Încetarea
aplicării programului de amplasare
a noi arme nucleare în Europa, la
diminuarea armamentului ‘ existent,
pentru a se realiza. în final. înlătu
rarea tuturor armelor nucleare de
pe continent, transformarea acestuia
într-o zonă fără arme de distrugere
în masă. Aceasta ar avea intr-adevăr
consecințe binefăcătoare asupra an
samblului climatului politic mondial,
ar corespunde intereselor și cerințe
lor tuturor popoarelor. Omenirea
nu-și poate permite nici un fel de
tergiversări în adoptarea de măsuri •
concrete în cea mai vitală dintre pro
blemele ei.
Acum, pină riu este prea tîrziu. tre
buie să se ajungă la măsuri eficien
te, pentru a se înlătura gravele pri
mejdii ce planează asupra civiliza
ției umane — iată, un imperativ arză
tor al vieții internaționale, care are in
România socialistă, in președintele
ei un promotor neobosit și consec
vent. Așa cum arăta tovarășul Nicolae
Ceaușescu, este de datoria popoare
lor ca, prin acțiunea lor fermă, unită
și energică, să determine guvernele,
factorii responsabili să treacă, nein
tirziat. la transpunerea în viată a
acestui mare deziderat, imperativ al
salvgardării civilizației umane.

Vaslle OROS

de interne si a lui Aii Akbar Velayati in cea de ministru al afacerilor externe.
EXPOZIȚIA „TEHNOLOGIA IN
SLUJBA POPOARELOR" a fost
organizată la Geneva. în scopul
prezentării urior realizări deosebita
interesînd în special țările în curs
de dezvoltare. Au participat peste
200 de firme din 25 de țări, din
care 17 în curs de dezvoltare. Ex
ponatele prezentate au cuprins domenii largi, precum alimentația si
agricultura, industria de prelucrare,
construcțiile de locuințe si materiale de construcție etc.
NAUFRAGIU. Puternicele furtuni
care s-au abătut asupra coastei birmaneze in zona Mării Andaman au
provocat răsturnarea, in apropierea
portului Mergui, a unui vas de pa
sageri cu 100 de persoane la bord.
Potrivit datelor cunoscute pînă in
prezent, 50 de persoane și-au pier
dut viața.
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Negocierile
sovieto-americane
privind limitarea armelor
nucleare in Europa
GENEVA 15 (Agerpres). — La 15
decembrie, la Geneva a avut loc o
nouă ședință plenară a delegațiilor
U.R.S.S. și S.U.A. participante la ne
gocierile bilaterale privind limitarea
armelor nucleare tn Europa.

Ședința unei comisii
permanente C.A.E.R.
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La
Budapesta a avut loc ședința Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul transporturilor.
Comisia a examinat sarcinile ce îi
revin din hotăririle sesiunii C.A.E.R.
și ale Comitetului Executiv al C.A.E.R.,
acordînd o atenție deosebită îndepli
nirii acțiunilor prevăzute de Pro
gramul special de colaborare pe ter
men lung privind dezvoltarea legă
turilor de transport dintre țările
membre ale C.A.E.R. și a convenții
lor încheiate în acest scop. De ase
menea, a fost analizată îndeplinirea
volumelor de transport convenite
pentru perioada 1976—1980 și au fost
precizate, conform acordurilor co
merciale încheiate, datele privind vo
lumele de transport între țările
membre pe perioada 1981—1985.
Comisia a examinat îndeplinirea în
anul 1981 a graficului de circulație
a trenurilor internaționale de călă
tori și a convenit măsuri pentru îm
bunătățirea acestor transporturi.

REFORMĂ A PREȚURILOR
IN CUBA
HAVANA 15 (Agerpres). — în
baza prevederilor Reformei preturi
lor cu amănuntul, adoptată anul tre
cut. in Cuba au intrat în vigoare,
încenind de lâ 14 decembrie, noile
preturi la 1 510 produse, inclusiv alimentare. precum si noile tarife la
unele servicii către oonulatie. Au
fost, de asemenea, desființate unele
gratuități acordate. în diferite mo
mente. anumitor categorii de oameni
ai muncii, pentru a se elimina si
tuațiile de inechitate create. în ul
timul an. veniturile populației cu
baneze au crescut, ele comnensînd.
in prezent, actualele sporiri de pre
turi si tarife.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71 MI. București piața Sclnteil nr. I. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzortl din întreprinderi Și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII
40 360

