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Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, presedinteie Republicii So
cialiste România, s-a înapoiat, sim- 
bătă noaptea, de la Moscova, unde, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Prezidiului Sovietului Su
prem si Consiliului de Miniștri ale 
U.R.S.S.. a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 75-a aniver
sare a tovarășului Leonid Ilici Brej- 
nev. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al

Uniunii Sovietice, presedinteie Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

La sosire, ne aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a fost 
salutat de tovarășa Elena Ceausescu, 
de tovarășii Hie Verdet. Iosif Banc, 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu. Lina Ciobanu. Ion Coman. 
Nicolae Constantin. Constantin Dăs- 
călescu. Ion Dincă. Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas. Cornelia Filipaș. 
Petre Lupu. Paul Niculescu. Gheor-

ghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pă- 
tan. Dumitru Popescu. Gheorghe Ra
dulescu. Aneta Spornic. Stefan Voi- 
tec. Stefan Andrei. Emilian Dobres- 
cu. Petru Enache. Mihai Gere. Ni
colae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Io- 
nită. Ana Mureșan. Elena Nae. Con
stantin Olteanu. Cornel Onescu. Ma
rin Rădoi. Ion Ursu. Richard Win
ter. Marin Enache.

A fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Respectarea neabătută 
a legilor țării, îndatorire

fundamentală
a fiecărui cetățean

„Respectarea neabătută a Constituției, 
a tuturor legilor țării, a normelor de 
conviețuire socială stabilite in stat, înfăp
tuirea neștirbită și apărarea legalității 
socialiste reprezintă o condiție de seamă 
a întăririi continue a democrației noastre 
socialiste".
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NICOLAE CEAUȘESCU
Emanație a intereselor fundamen

tale și a voinței întregii națiuni, ex
presie a cerințelor obiective ale dez
voltării orinduirii 
etapă de făurire 
liste multilateral 
țării, constituite

noastre în actuala 
a societății socia- 
dezvoltate, legile 
intr-un ansamblu 

unitar, armonios, reprezintă totodată 
o creație conștientă a maselor largi 
de oameni ai muncii de la orașe și 
sate conduși de Partidul Comunist 
Român. Producători, proprietari și 
beneficiari ai mijloacelor de produc
ție și ai întregii avuții naționale, oa
menii muncii sint — se poate afirma 
cu deplină îndreptățire — producă
tori, proprietari și beneficiari ai în
tregii legislații create de ei înșiși ; 
și, așa cum in economie întreita ca
litate amintită le definește obligația 
esențială de a contribui cu intreaga 
lor capacitate la folosirea eficientă, 
buna gospodărire și sporirea avutului 
colectivității, în egală măsură ea le 
conferă, pe tărimul activității social- 
politice, îndatorirea de a respecta le
gile, de a acționa întotdeauna in spi
ritul lor. de a le folosi ca pe un in
strument eficace in apărarea cuceri
rilor revoluționare ale poporului, a 
avuției obștești. în menținerea ordinii 
și legalității socialiste, în apărarea li
niștii, demnității, avutului și vieții 
cetățenilor. în această participare 
conștientă Ia elaborarea, dezbaterea 
și aprobarea legilor, precum și in 
îndatorirea, ciyică de g le transpune 
neabătut in viață, constă, asa cum a 
subliniat în repetate rinduri secre
tarul general al partidului, una din
tre laturile esențiale ale profundului 
democratism caracteristic orinduirii noastre socialiste.

Un fenomen firesc societății noas
tre îl constituie faptul că, în ultimii 
ani, concomitent cu perfecționarea și 
mai buna aplicare a legislației, cu 
îmbunătățirea continuă a activității 
organelor de ordine și de justiție, a 
sporit rolul organelor și organizațiilor 
de partid, al organizațiilor de masă 
și obștești, al comisiilor de judecată, 
al instituțiilor de cultură și invăță- 
mint, al presei, radioului și televiziu
nii, in aplicarea hotărârilor de partid, 
a legilor țării. S-au produs modifi
cări importante in conștiința cetățe
nilor, nu numai privind cunoașterea 
și respectarea lor fermă, ci și parti
ciparea efectivă la prevenirea și 
combaterea încălcărilor legii, a ma
nifestărilor antisociale. Se intilnesc 
tot mai des situații in care întregi co
lective de muncă ale unor întreprin
deri sau unități socialiste din agri
cultură își aduc contribuția la stricta 
aplicare a legilor, fie prin concursul 
activ pe care îl dau organelor in 
drept pentru depistarea infracțiunilor, 
fie prin poziția intransigentă pe care 
o iau fată de cei ce se abat de la 
litera și spiritul legii, dar, mai ales, 
prin crearea — sub puternica înriu
rire exercitată de munca de educație 
și exemplul înaintat al comuniștilor 
— a unui climat politico-moral in 
care respectarea legilor, a ordinii si 
disciplinei, a principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste, se impu
ne ca o obligație firească a fiecăruia 
și a tuturor. De asemenea, tot mai 
numeroase sint cazurile in care sim
pli cetățeni manifestă o atitudine ne
îngăduitoare. fără echivoc, față de 
cei ce tulbură ordinea publică și buna 
conviețuire intre oameni. O contri
buție importantă la această incontes
tabilă creștere a participării maselor 
în aplicarea neabătută a legii a a-

dus-o, fără îndoială, și Intensa acti
vitate de popularizare a legislației și 
prevenire a infracțiunilor. Desigur. în 
această privință există încă suficient 
loc pentru mai bine, un rol impor
tant revenind Frontului Democrației 
și Unității Socialiste in mai buna 
coordonare a activității, în cuprin
derea unui mai mare număr de cetă
țeni, din categorii cît mai diverse, in 
raza de înriurire a acestor acțiuni.

A avea încredere in om, în perfec
tibilitatea sa nu înseamnă a aș
tepta cu brațele încrucișate — sau 
prin simple povețe blajin-moraliza- 
toare — realizarea de la sine a unei 
respectări unanime și absolute a le
gilor sau îndreptarea de la sine a 
conduitei celor ce încalcă legea. 
Umanismul, încrederea in om impun 
societății să militeze pe toate căile 
și prin toate mijloacele, îmbinînd ar
monios convingerea cu constrîngerea 
— firește cu accentul pus mereu pe 
prima latură a procesului educativ — 
pentru implantarea in conștiințe, in 
toate conștiințele, a unui mod nou de 
a trăi și a munci. în spiritul legalită
ții socialiste, al normelor eticii și 
echității socialiste. în stadiul actual 

. de continuă dezvoltare și aprofundare 
a democrației noastre socialiste, in 
condițiile existenței unui ansamblu 
legislativ unitar, care exprimă legă
tura indisolubilă dintre interesele 
esențiale ale colectivității și ale fie
cărui membru al «i, este pe deplin 
firesc ca omul muncii, cetățeanul să 
participe cu toată responsabilitatea și 
energia la traducerea cu fermitate 
în practică a tuturor legilor țării ; de 
la legile de larg interes economico- 
social privind, bunăoară, îndeplinirea 
planului de stat, calitatea produselor, 
contractele economice, folosirea pă- 
mintului, autoaprovizionarea. apăra
rea 
rea mediului Înconjurător pînă la 
cele

avutului obștesc. conserva-
referitoare la înlăturarea 

parazitismului, buna conviețuire 
între cetățeni, păstrarea ordinii 
și a comportării civilizate în 
locurile publice etc. A combate 
mentalitatea delăsătoare potrivit că
reia aplicarea legii ar fi exclusiv de 
competența statului, a organelor sale 
specializate și a te considera mobili
zat tu însuți, în calitate de cetățean 
conștient, în această importantă mi
siune socială înseamnă a considera 
relația lege-cetățean dintr-o optică 
activă, cu adevărat responsabilă. în 
modul acesta omul muncii, cetățea
nul obișnuit al societății noastre, se 
transformă, potrivit principiilor și 
practicii partidului nostru, din obiect 
în subiect al legii, din receptor pasiv 
in factor activ al aplicării ei.

Desigur, așa cum se desprinde din 
însăși esența orinduirii noastre. în 
care partidul îndeplinește rolul con
ducător în toate domeniile- și la toa
te nivelele, comuniștii sint cei dinții 
chemați să cunoască in profunzime 
hotăririle partidului și legile statu
lui, să acționeze cu perseverență și 
fermitate pentru traducerea lor in 
viată. Și, dacă această îndatorire in
cumbă fiecărui membru de partid, ea 
revine cu atit mai mult activiștilor 
de partid, celor cărora partidul le-a 
încredințat funcții de răspundere in 
economie, in administrație, în acti
vitatea social-politică. Se știe , foarte 
bine ce importantă deosebită are 
exemplul personal al comunistului — 
îndeosebi dacă este investit cu o anu-
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MUNCITORESC
AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

Industria județului Prahova
Colectivele industriale din Prahova au raportat Îndeplinirea planului 

anual la producția-marfă. Datorită avansului de timp câștigat, harnicii 
muncitori, maiștri și ingineri prahoveni vor produce suplimentar, pînă la 
finele anului, benzine, uleiuri minerale, motorine, utilaj petrolier și teh
nologic, pompe de injecție, geam laminat și tras, mobilă, materiale re
fractare. ștofe, pînzeturi și altele, în valoare de peste 2 miliarde lei. Tot
odată. în acest an s-a înregistrat un plus de aproape 3 300 lei pe fiecare 
om al muncii la indicatorul productivitatea muncii raportat la producția 
netă. O mare parte din producția suplimentară va lua drumul exportului. 
Pe panoul întrecerii cu rezultatele cele mai bune se află Rafinăria Plo
iești. Combinatele petrochimice Brazi și Teleajen, întreprinderea „Vic
toria" din Florești, „Relaxa" Mizil, întreprinderea de hîrtie din Bușteni, 
întreprinderea de mecanică fină din Sinaia. (Constantin Căpraru).

planul 
an din 
in va-

Industria județului Vrancea
Oamenii muncii din industria județului Vrancea au realizat 

anual la producția-marfă industrială. Pînă la încheierea primului 
acest cincinal, economia națională va primi suplimentar produse
loare de peste 260 milioane lei. Pentru rezultatele obținute, se evidențiază 
colectivele de muncă de la Fabrica de utilaje și piese de schimb pentru 
industria chimică, întreprinderea de scule și elemente hidraulice. Filatura 
de lînă pieptănată. Fabrica de prelucrarea lemnului Gugești. (Dan Dră- 
gulescu).

40 unități economice din județul Timiș
Cu fiecare zi care ne 

apropie de .încheierea 
anului, noi unități 
economice din jude
țul Timiș anunță atin
gerea cotelor finale 
ale. sarcinilor de pro
ducție pe 1981. Printre 
acestea se numără în
treprinderea de pro
duse ceramice din

Jimbolia, întreprinde
rea de bere din Timi
șoara, baza județeană 
pentru aprovizionare 
tehnico-materială, uni
tatea „Dacia-Service“. 
în acest fel, numărul 
total al unităților eco
nomice timișene care 
au îndeplinit înainte

de termen planul a- 
ferent al primului an 
al cincinalului calității 
și eficientei se cifrea
ză la 40. iar valoarea 
producției-marfă in
dustrială ce va fi re
alizată suplimentar se 
ridică la 276 milioane 
lei. (Cezar Toana). ’

39 unități economice din județul Dîmbovița
Zilele acestea au în

deplinit sarcinile de 
plan pe anul în curs 
întreprinderea de uti
laj chimio Găești, în
treprinderea de apara- 
taj electric pentru in
stalații Titu, uzina

electrică Doicești, în
treprinderea textilă 
„Trainica" Pucioasa și 
„Avicola" Titu. numă
rul unităților econo
mice care au raportat 
aoest important succes 
ridicîndu-se la 39. Se

estimează că pînă la 
sfirșitul anului aceste 
colective fruntașe in 
economia județului 
Dîmbovița vor realiza 
o producție suplimen
tară în valoare de pes
te 230 milioane lei. 
(Gheorghe Manea).

22 unități economice din județul Constanța
Pină în prezent. 22 

de unități economice 
din județul Constanța 
și-au îndeplinit înain
te de termen sarcinile 
anuale la producția- 
marfă industrială. 
Printre acestea, se nu-

mără întreprinderea 
de exploatare cariere 
Sitorman și Uniunea 
județeană a cooperati
velor meșteșugărești, 
fruntașă pe ramură pe 
primele 11 luni ale a-

nului. Producția-marfă 
industrială pe care o 
vor realiza aceste uni
tăți pină la sfirșitul 
anului se ridică la a- 
proape un miliard lei. 
(George Mihăescu).

HUNEDOARA : Apartamentul 2 500
Harnicul colectiv de muncă din 

cadrul Trustului de construcții 
Deva a predat beneficiarilor cel 
de-al 2 500-lea apartament, rapor- 
tînd in acest fel realizarea planului 
pe 1981 la construcția de locuințe. 
Printr-o bună organizare a muncii 
și folosirea unor metode înaintate

de lucru, constructorii au predat un 
număr mai mare de apartamente 
decît s-a prevăzut în planul lor pe 
acest an la Lupeni, Vulcan, Călan 
și Simeria, în care s-au mutat fa
milii de mineri, siderurgiști, cefe
riști și alti oameni ai muncii. (Sabin Cerbu).

HARGHITA : Noi blocuri de locuințe la sate
Pentru a asigura specialiștilor de 

la sate condiții de muncă și viață 
cit mai bune, în județul Harghita 
se desfășoară cu succes un vast 
program de construcții de locuințe. 
Astfel, numai in ultimii ani au be
neficiat de noi apartamente, reali
zate din fondurile consiliilor popu-

lare și consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste, aproa
pe 500 de familii.

Noi blocuri, cu cite 16 și 12 apar
tamente fiecare, se află în aceste 
zile in stadiul ultimelor finisări în 
comunele Praid, Corunt si Ditrău. (I. D. Kiss).

la festivitățile de la Moscova cu prilejul 
împlinirii virstei de 75 de ani de către
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MOSCOVA 19 (Agerpres). La 19 
decembrie, la Kremlin a avut loc so
lemnitatea decernării ordinului „Le- 
nin" și a medaliei „Steaua de Aur" de 
Erou al Uniunii Sovietice tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cu prilejul celei de-a 75-a 
aniversări a zilei sale de naștere.

înaltele distincții i-au fost confe
rite prin Decret al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. pentru 
merite deosebite fată de partidul co
munist și statul sovietic. în construc
ția comunistă și dezvoltarea in di
verse domenii a Uniunii Sovietice, 
pentru activitatea desfășurată pe tă- 
rîm internațional. în lupta pentru 
pace și colaborare internațională.

Au participat membrii și membrii 
supleanți ai Biroului Politic, secreta
rii C.C. al P.C.U.S.. membri ai Pre
zidiului Sovietului Suprem și ai gu
vernului sovietic.
• La ceremonie au participat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, conducătorii de partid și de 
stat ai R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslova
ce, R.D. Germane, R.P. Mongole și 
R.P. Ungare, invitați ai conducerii 
sovietice.

Cu acest prilej, Mihail Suslov, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit o cuvîn- 
tare în care a exprimat sentimentele 
de respect și profundă recunoștință 
ale conducerii de partid și de stat, 
ale popoarelor Uniunii Sovietice 
pentru activitatea neobosită desfășu
rată de tovarășul L. I. Brejnev în 
fruntea partidului și statului sovie
tic, în domeniile vieții de partid, de 
stat, economice si sociale. în conti
nuare, vorbitorul a relevat meritele 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. în elaborarea și înfăptuirea 
politicii externe a partidului și sta- 

. .tițluj sovietic. în slujba cauzei Părul
îii întreaga lume.

Comitetul Central al P.C.U.S.. Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au adresat, de asemenea, secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S. un 
mesaj de cordiale felicitări.

Mulțumind pentru înaltele distinc
ții acordate, precum și pentru felici
tările șl aprecierile exprimate, tova
rășul L. I. Brejnev a arătat că vede 
în acestea o expresie a recunoașterii 
activității sale desfășurate în dife
rite munci de partid si de stat ce 
i-au fost încredințate, a justeței po
liticii stabilite de ultimele congrese 
ale P.C.U.S. care este transpusă in 
viată de către partidul și 
U.R.S.S.

do poarele

ir

în după-amiaza aceleiași 
mitetul Central al P.C.U.S.. 
Sovietului Suprem și Consiliul 
Miniștri ale U.R.S.S. au oferit o re
cepție.

Au participat membrii conducerii 
de partid și de stat sovietice, repre
zentanți ai republicilor unionale, ac
tiviști de partid și de stat, reprezen
tanți ai colectivelor fruntașe de oa
meni ai muncii, oameni de știință, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Au rostit toasturi conducătorii de 
partid și de stat din țările socialiste 
participant Ia festivități.

zile. Co- 
Prezidiul 

de

Colective fruntașe 
în întrecerea so-
cialistă pe 11 luni 

ale anului 1981
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a rostit un toast, 
în care a spus:

Dragă tovarășe Brejnev,
Am deosebita plăcere să vă adre

sez, cu prilejul sărbătoririi virstei de 
75 de ani și a unei îndelungate pe
rioade de muncă și luptă în slujba 
cauzei socialismului și comunismu
lui, a propășirii popoarelor sovietice, 
a păcii și progresului, în numele 
conducerii de partid și de stat a 
României, al meu personal, cele mai 
calde felicitări și urări de bine.

Doresc să exprim satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
multilaterale dintre România și Uniu
nea Sovietică și să evoc contribuția 
dumneavoastră, dragă Leonid Ilici, la 
Întărirea acestor relații. Am convin
gerea că relațiile româno-sovietice 
vor cunoaște o linie mereu ascen
dentă, spre binele ambelor noastre 
popoare, în interesul construcției so
cialismului și comunismului în cele 
două țări, al cauzei socialismului, 
colaborării și păcii în lume.

Agravarea situației internaționale 
necesită unirea tuturor forțelor pro
gresiste si antiimperialiste. a tuturor 
popoarelor care doresc să trăiască 
libere sl în Dace, pentru oprirea 
cursei înarmărilor. Dentru realizarea 
destinderii, pentru o politică de res
pect al independentei popoarelor, al 
dreptului lor la viată si pace. Po
poarele din Europa își manifestă 
adinca îngrijorare pentru marea acu
mulare de arme si îndeosebi de arme 
nucleare. Pe drept cuvint opinia pu
blică îsi leagă mari speranțe de ne
gocierile sovieto-americane începute 
la Geneva, așteptând ca acestea să 
se concretizeze in hotăriri si măsuri 
efective pentru oprirea amplasării de 
rachete cu rază medie de acțiune și 
înlăturarea celor existente. De ase
menea. este imperios necesar ca 
reuniunea de Ia Madrid să ducă la 
convocarea unei conferințe pentru 
dezarmare si încredere, la noi pași 
Pe calea realizării unei Europe paș
nice. unite, in care toate națiunile să 
poată conlucra egal pentru progres 
și o viată mai bună.

Apreciind rolul deosebit al Uniunii 
Sovietice, al dumneavoastră, tovarășe 
Brejnev. în lupta pentru dezarmare 
și pace, ne exprimăm convingerea 
că țările noastre vor conlucra tot 
mai activ, împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate statele iubitoare 
de pace, pentru împlinirea aspirații
lor arzătoare ale popoarelor europe
ne, ale întregii omeniri, pentru apă
rarea dreptului fundamental al oa
menilor de pretutindeni la viață, la 
libertate, la pace, pentru înfăptuirea 
mărețelor idealuri de totdeauna ale 
comunismului — o lume fără arme 
și fără războaie.

Felicitindu-vă încă o dată, din toa
tă inima, dragă Leonid Ilici, doresc 
să vă urez multă sănătate, putere de 
muncă, viată îndelungată și tot mai 
mari succese în indeplinirea înalte
lor răspunderi ce vă revin in con
ducerea partidului și statului so
vietic.

Să se dezvolte continuu colabora
rea dintre partidele și popoarele 
noastre, in interesul construcției so
cialismului și comunismului in țările

noastre, al cauzei socialismului și 
progresului social !

Să triumfe politica de colaborare 
și asigurare a libertății, independen
ței și securității tuturor națiunilor 
lumii !

Să triumfe politica de destindere 
și pace pe planeta noastră '

Toastez in sănătatea dumnea
voastră, tovarășe Brejnev !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor !

Au rostit, de asemenea, toasturi 
primii secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste din re
publicile unionale, primii secretari al 
comitetelor orășenești de partid Mos
cova si Leningrad. A. Șibaev. pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor Sovietice. D. Ustinov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul apărării al U.R.S.S.. 
B. Pastuhov, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Leni
nist. academician A. Alexandrov, 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul LEONID ILICI BREJNEV, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care a exprimat 
mulțumiri tuturor vorbitorilor pentru 
aprecierile, felicitările și urările de 
bine adresate cu ocazia zilei sale de 
naștere.

Evocînd activitatea de peste 50 de 
ani în rinduriie P.C.U.S., tovarășul 
L. I. Brejnev a arătat că. în toate 
funcțiile încredințate, a acționat ca 
un fiu credincios al partidului. Secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S. a 
subliniat necesitatea mobilizării tu
turor forțelor pentru indeplinirea 
programului construcției comuniste in 
Uniunea Sovietică, trasat de cel de-al 
XXVI-lea Congres al P.C.U.S., folo
sind. alături de experiența pozitivă 
proprie, tot ceea ce este bun din 
experiența celorlalte (ari socialiste.

Tovarășul L. 1. Brejnev a mențio
nat, totodată, că în actuala situație 
internațională încordată este necesar 
să se facă totul pentru instaurarea 
unei păci trainice și sigure in intreaga 
lume. Subliniind că gpărarea păcii 
constituie baza politicii externe a sta
tului sovietic, vorbitorul a arătat că 
atașamentul față de cauza păcii și 
colaborării pașnice 
este determinat de 
societății socialiste. 
L. I. Brejnev — nu 
adepti ai războiului ________

In incheiere, adresîndu-se conducă
torilor de partid și de stat din țările 
socialiste participanți la festivitate, 
Leonid Ilici Brejnev i-a rugat să 
transmită popoarelor acestor țări un 
salut cordial, urări de prosperitate și fericire.

cu toate țările 
însuși caracterul 
La noi — a spus 
sint și nu vor fi 
și agresiunii.

★
în seara aceleiași zile, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat spre patrie. La aero
portul Vnukovo, înaltul oaspete a 
fost condus de M. S. Gorbaciov. 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.. V. I. Kapitonov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Traian Dudaș, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.

0 lume nouă se construiește

STEAGURI DE PACE.

Sună răsună de sint și de ești 
țărmii de gind, înalți, românești, 
Prin ei, tară, trăiești și exiști 
sint țărmii visați, comuniști I

Sus îi e cerul, ca oglinda, întins, 
albastru-i istoric, visător, necuprins, 
Jos îi e brazda și izvorul sublim 
din care-am venit și încă venim,

Țara aceasta-i : cer și pămînt 
legate prin omul rostindu-l pe „sint", 
cu inima lui, tot o țară și ea, 
de departe venind, statornică stea.

Trecînd prin porțile timpului-timp 
frumoasă mi-e țara, luminat anotimp, 
uite-o înaltă, de la mare la nori, 
uite-o adîncă, cît poți să cobori,

(Continuare în pag. a V-a)

FLOAREA - lucrare de loan Petrovici

Privește-i în zarea visului tînăr 
cînd steaguri de pace ridici peste umăr 
privește-i în marea faptei de mîine, 
întrupată din pace, din iubire și piine.

Țărmii te cheamă și vii înspre ei 
cu cer și pămînt, cu griu și idei, 
țărmii te cheamă, țară, în larg 
și steaguri-lumină arborezi la catarg

Inălțate-n tării de partidul-popor 
ele flutură-n spații de măreț viitor 
Demn ne e timpul I Chezașul ni-l știm 
Cu Ceaușescu în frunte luptăm, năzuim I

!
Florin COSTINESCU

cu entuziasm revoluționar
pentru omul simplu si 
necunoscut, care duce 
ne umerii săi greul 
istoriei. un egoism 
meschin si feroce, os
tilități de junglă, ne
dreptăți strigătoare la 
cer si tenebre din 
tele primitive ar 
peri frumusețea 
seamăn a vieții; 

Romantismul i 
lutionar este un atri
but esențial al omului 
de acțiune si de ome
nie. Lesne 
observa că. în 
atitudinea 
a oamenilor 
mai veche si mai în
rădăcinată decît in li
teratura 
m antică, 
riguros _______
XIX-lea. cum atitudi
nile romantic-revolu- 
tionare apar cu mult 
înaintea artei socialis
te. Atitudinea roman- 
tic-revolutionară oare 
să fie un atribut fun
ciar al ființei umane 
conștientă de sine si 
de rolul ei istoric, 
manifestîndu-se cu 
putere în toate mo
mentele de răscruce 
ale istoriei, care soli
citau cu precădere ca
pacitatea omului 
se dărui si a se 
pentru un ideal, 
puterea lui de 
entuziasma pentru re
zolvarea marilor pro
bleme sociale, de a 
visa si a năzui spre 
depășirea continuă a 
condiției sale, 
de oameni sint

Se știe, e 
axiomatic : 
nouă, 
construiește 
ziasm

un adevăr 
o lume 

socialistă se 
cu entu-

revolutionar. 
sprijinit De muncă a- 
siduă. ne stiintă te
meinică si conștiință 
comunistă. Ideea e- 
ceasta a fost din nou 
afirmată cu tărie in
tr-o luminoasă per
spectivă teoretică de 
secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în 
expunerea făcută la 
recenta plenară a Co
mitetului Central. Se- 
sizînd cu ascuțime re
voluționară că la une
le cadre s-a ivit o a- 
numită stare de auto- 
multumire. de comodi
tate, bazată pe păre
rea că epoca romantis
mului revoluționar ar 
fi trecut, că ea a fost 
valabilă 
perioade, 
secretarul
partidului arăta cît 
periculoasă 
asemenea 
spirit, care 
punde nici
revoluționar al parti
dului. tradițiilor luptei 
comuniștilor si nici 
cerințelor etapei ac
tuale de făurire a so
cietății noastre socia
liste : ..Avem încă de 
străbătut un drum 
lung, trebuie să par
curgem încă multe 
cărări necunoscute 
sore Discurile înalte, 
luminoase, ale eDOcii 
comuniste. Pentru a- 
ceasta se eer SDirit de 
abnegație revoluționa
ră. fermitate, hotărire.

pentru alte 
din trecut, 
general al 

de 
fi 

de
poate 

stare 
nu cores- 
soiritului

dirzenie. Nu cred că 
va exista — chiar în 
societatea comunistă 
— vreun moment in 
care oamenii vor pu
tea renunța la lupta 
pentru progres, pen
tru continue transfor
mări înnoitoare in so
cietate si în lume". Se 
prefigurează în atari 
convingeri un strălu
cit ethos al luptătoru
lui. al militantului

gro- 
aco- 
fără

revo-

Insemnări 
de

Ion Dodu BĂLAN

se poate 
viată, 

romantică 
e mult

pentru o lume în con
tinuă devenire si pre
facere sore zorii tot 
mai luminoși ai unei 
societăți a dreptății, a 
echității si muncii ne
încetate centru pro
gres. pentru civiliza
ție.

Omul rational din 
toate timpurile si-a 
dat seama că viata, 
văduvită de visare 
creatoare, de entu
ziasm umanist si spi
rit de generoasă dă
ruire ar fi searbădă 
si pustie, dezolantă si 
lipsită de sens, golită 
de farmec si de înăl
țătorul sentiment al 
solidarității umane, ar 
fi o zădărnicie. In ab
senta unor atitudini 
romantice, de luptă si 
abnegație, de spirit 
iustitiar sl altruism, 
de respect pentru ma
sele populare si idea
lurile lor de dreptate 
si echitate socială.

si arta ro- 
circumscrise 

secolului al

(Continuare 
în pag. a IV-a)

de a 
iertfi 
toată 
a se

Astfel 
eroii
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La hotăriri bune bună organizare

I DIVERS
a muncii pentru aplicarea lor

Ingeniozitate

I
I
I
I
I
I
I
I
I

La prima vedere pare o cate
dră obișnuită, pe care o intilnim 
in fiecare clasă de scoală. Și 
totuși, ea se mișcă, se pliază și 
se desface, devenind ..Masă 
multifuncțională pentru clasele 
I—IV“, cum a denumit-o autorul 
ei — învățătorul Dumitru Trifoi, 
de la Școala generală nr. 7 din 
Sighetu Marmației. Cu alte cu
vinte. catedra devine un fel de 
pupitru didactic, un ingenios in
strument de lucru al dascălului 
in procesul de modernizare a în
vățământului, Dispunind de o 
combină muzicală, de o instala
ție de verificare si notare a răs
punsurilor. de o orgă didacț’că, . 
o țablă cu piese magnetice, pre
cum si de aparataj modern dr 
prezentare optică a imag'nilor 
ajutătoare înțelegerii lecțiilor, 
lucrarea învățătorului sighetean 
întrunește aprecierile unanime 
ale copiilor si ale învățătorilor. 
Imaginea surprinde vna din 
multiplele funcțiuni al° inge
nioasei lucrări la o lecție de ma
tematică.

copiilor din Capitalăla Magazinul Foto : S. Cristian

de felul în care el și ceilalți membri 
ai biroului au știut să mobilizeze co
lectivul. să încredințeze fiecărui co
munist sarcini concrete, de controlul 
permanent al îndeplinirii acestora, la 
locurile de muncă sau prin informă
rile prezentate în adunările genera
le. Strădanii care se oglindesc in rea
lizarea planului la export. în calita
tea produselor. în depășirea planului 
la beneficii. Cum se vede, membrii 
comitetului de partid din întreprin
dere, inclusiv inginera Virginia 
Bălescu. secretara comitetului de. 
partid, ar putea să învețe multe chiar 
din experiența unor' organizații de 
bază din subordine.

Multe din neajunsurile semnalate 
ar fi fost, evitate sau corectate ia . 
timp dacă membrii comitetului ju- 

' dețean și municipal de partid care 
lucrează nemijlocit în aceste între
prinderi. activiștii de la comitetele 
județean și municipal care adesea 
vin in aceste unități sau chiar răs
pund direct de îndrumarea organi
zațiilor de partid respective, ar fi 
consultat planurile de muncă și ho- 
tăririle comitetelor si organizațiilor 
de bază, s-ar fi interesat in ce mă
sură sint ele duse la îndeplinire, 
puțind astfel să dea un ajutor efec
tiv in îmbunătățirea activității orga
nizațiilor de partid, în întărirea ca
pacității lor organizatorice, a crește
rii rolului lor de conducător politic 
în viata colectivelor de muncă. Lu
crările recentei plenare a Comitetu
lui Central al partidului, spiritul cri
tic. constructiv și deschizător de 
ample perspective în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat lipsuri
le și neajunsurile din activitatea or
ganizațiilor de partid. însoțit de che
marea ca ele să acționeze cu toată 
hotărirea pentru creșterea răspunde
rii lor in cunoașterea realității, a 
bunei organizări a muncii. în inde- 
plinirea îndatoririlor ce le revin, re
prezintă si pentru comuniștii din în
treprinderile buzoiene un îndem-t 
generos la lupța împotriva manifes
tărilor de rutină, imobilism, lipsă de 
dinamism și eficientă care mai not 
fi întîlnite uneori în activitatea lor. 
pentru a se situa la înălțimea exigen
țelor actuale.

muncii, adunări de partid și de sin
dicat șia.) și care ar fi destule. Așa 
se face că dificultățile cu care 
se confruntă întreprinderea, depăși
rea cheltuielilor materiale, indicele 
redus de utilizare a mașinilor, slaba 
disciplină a muncii din unele com
partimente sînt aproape total ignora
te în preocupările comitetului de 
partid sau atunci cînd se întîmnlă să 
fie abordat unul din aceste aspecte, 
aceasta se face dintr-o anume rutină 
și nu. din oportunitate.

Hotărîrile. planurile de muncă ori- 
cit de chibzuite ar fi valorează prea 
puțin dacă nu sînt înfăptuite la timo 
și cu eficienta scontată. Dacă, de 
regulă, acestea sint rezultatul unor 
deliberări colective, pentru traduce
rea lor in viată este obligatoriu să 
se știe cine răspunde de îndeplinirea 
fiecărei prevederi în parte si în ce

O latură esențială a muncii orga
nizațiilor de partid ce conferă acțiu
nilor întreprinse de ele 
dinamism și finalitate 
legătura organică dintre 
holăririlor și activitățile 
pentru înfăptuirea acestora. Un ade
văr formulat firesc, logic si limpede 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a partidului : 
.„..hotăritoare este munca de organi
zare a înfăptuirii măsurilor, controlul 
realizării hotărîrilor".

Urmărind această coordonată de 
fond, ne-am propus să consemnăm 
diferite aspecte din activitatea orga
nizațiilor de partid ale cîtorva între
prinderi buzoiene pentru a ne face o 
imagine asupra gradului de înțelegere 
si aplicare a acestei cerințe în munca, 
de zi cu zi a comuniștilor de aici.

In elaborarea planurilor de muncă 
trimestriale, birourile organizațiilor 
de bază de la întreprinderea de 
sirmă și produse din sîrmă pornesc 
de la studierea cu atenție a cuvintă- 
rilor secretarului general al partidu
lui, a hotăririlor conducerii de partid 
și de stat din care se desprind direc
țiile esențiale de acțiune pentru an
samblul și specificul activității lor. 
Totodată, s-a încetățenit practica 
consultării comuniștilor, membrii bi
rourilor solicitîndu-le părerea asupra 
obiectivelor ce ar trebui înscrise in 
planurile de muncă. în mod deosebit 
sînt sugerate si cuprinse prevederi 
referitoare la asigurarea unei cit mai 
bune conduceri a activității economi
ce, la integrarea puternică a organi
zațiilor de bază, a birourilor in solu
ționarea problemelor de producție. 
Astfel, comuniștii din secția laminor 
au acordat la un moment dat priori
tate promovării progresului tehnic. 
Ei și-au propus și au și reușit să 
înlocuiască o mare parte din impor
turile de subansamble și materiale 
necesare funcționării laminorului prin 
confecționarea lor în întreprindere 
sau procurarea ,de la alte unităti din 
țară. La rîndul ei. organizația de 
bază din secția întreținere si repa
rații a pus din timp în centrul pre
ocupărilor comuniștilor realizarea 
măsurilor din planul pregătirilor pen
tru iarnă la termenul stabilit. Redu
cerea consumurilor de energie si 
combustibili, recuperarea resurselor 
secundare, integrarea tinerilor în dis
ciplina muncii și de producție. înde
plinirea îndatoririlor profesionale de 
către fiecare comunist, de către fie
care membru a! colectivului si altele 
sînt obiective regăsite în n’ahur’lede 
muncă ale uneia sau alteia dintre 
organizațiile de bază ale întreprinde
rii, care, toate la ”n loc. au concurat 
la întregirea bilanțului realizărilor 
unității. îndeplinirea ritmică a Pla- 
nu’ui la toți indicatorii.

Dacă nu toate, dar o bună parte 
din birourile organizațiilor de bâză 
de la întreprinderea de contactoare 
dovedesc că nu au încă o înțelegere 
clară asupra necesității întocmirii u- 
nor planuri de muncă judicioase, an
corate în problematica unității, re- 
editînd la nivelul lor superficialita
tea și formalismul care pot fi întîlni
te ,in activitatea comitetului de partid 

... dinUntreprindere. De pildă, in toate 
... ..planurile trimestriale ale comitetului

' '‘■.de ’pârtid se repetă temă referitoare
'la analizarea modului in'care sînt __  _  ,______ __ .___

t soluționate scrisorile. ’ sesizările si organizații de bază de la IntrOprin- 
propunerile oamenilor muncii. Nu
mai că acest obiectiv a rămas înscris 
doar pe hîrtie. deoarece, asa cum 
ne-a spus secretara comitetului de 
partid, tovarășa Virginia Bălescu. co
mitetul de partid a primit de la în
ceputul anului doar două scrisori. 
Firește, o asemenea analiză ar fi fost 
binevenită, deoarece sesizările și 
propunerile oamenilor reprezintă un 
nesecat izvor de idei, de soluții pen
tru îmbunătățirea muncii, pentru de
pășirea situațiilor dificile. Dar de 
acest aspect nu s-a ținut .seama aici. 
Aici se văd numai scrisorile care 
...nu există, nu si propunerile si su
gestiile oamenilor. făc”te pe alte răi 
(adunări generale. ale oamenilor

consistentă, 
o constituie 

adoptarea 
desfășurate

Pomul de iarnă
• • •
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I
I
I
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ICasâ-muzeu

I
I
I
I
I
I
I
I

Casa doctorului clujean T. Do- 
bran este un veritabil muzeu. 
De ani. și ani de zile el colec
ționează obiecte vechi • de artă 
populară. Cele mai multe •— și 

. cele mai valoroase dintre ele — 
, provin din zona Gorjului. ' de 
unde este de fel .,sL.unde se vor. 
întoarce pină la. ■u'rrnă'' ~
mărturisit el',

' prețioase expdhăte-iiniciit 
află o scoarță oltenească datind 
din anul 1860, care se 
noului născut, o foarte 
„cămașă a soacrei." care se dă
dea la nunți, vase de ceramică 
și o piuă de zdrobit norumb. Nu 
lipsesc din colecția lui nici, do- 
cumerfe vechi, printre care „O- 
colnica" așezării SccaCa de îm
părțire a păminturilor. data,ă 
1709, și un act de nartai de la 
1803, documente care au o mare 
valoare istorică.

Ornitologica

I
I

la tirmă". ge-a 1 
Printre, cele puți l 

oOnat'e-u-iiiăt

Idăruia 
veche

I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
r a

în întreprinderi din 
municipiul Buzău

termen. Numai respecting cu rigoare 
aceasta exigența, comitetul ae partid 
ae ia întreprinderea de prelucrare a 
maselor piastiee a reușit să ducă la 
bun sfirșit un vast și complex pro
gram privind mai buna utilizare a 
capacităților de producție care a 
presupus transferarea fabricării unor 
produse dintr-o secție în alta, reor
ganizarea unor locuri de muncă, pre
gătirea profesională in raport cu noua 
situație. Termeneie și împărțirea res
ponsabilităților au stat înscrise sub 
geamul de sticlă de pe biroul secre
tarului comitetului de partid, tova
rășul Ion Popescu, care a coordonat 
permanent activitatea celor implicați 
in această acțiune, ajutindu-i să in
tervină acolo unde apăreau dereglări.

Și comitetul de partid de la între
prinderea de timplărie metalică și 
produse de mase plastice pentru con
strucții are in bună măsură planuri 
de muncă interesante, elaborate și 
pe baza unor ample și temeinice 
studii efectuate de unele colective. 
Cine răspunde de îndeplinirea obiec
tivelor fixate, din cine sint formate 
aceste colective nu a fost posibil 
insă de aflat. Prin urmare, si 
trolul îndeplinirii sarcinilor a 
practic fără obiect. Secretarul 
tetului de partid, tovarășul
Calotă, pe lingă îndeplinirea obliga
țiilor sale profesionale, se străduieș
te destul de mult, dar ceilalți mem
bri ai comitetului de partid nu-1 
prea sprijină în eforturile sale. Ar 
fi fost foarte binevenită analizarea, 
prevăzută dealtfel în plan, a ac
tivității desfășurate de factorii de 
conducere din intreprindere (o parte 
din ei membri ai comitetului de 
partid) pe linie profesională și poli
tică. dar ce folos că acest obiectiv a 
rămas doar o bună intenție si nu
mai atît.

La nivelul organizațiilor de bază d,e 
aici, ca Si la întreprinderea de cOn- 
tactoare și. parțial, chiar și la unele

con- 
rămas 
comi- 
Vasile

derea de prelucrare a maselor plas
tice. în planurile de muncă. în mă
surile adoptate abundă responsabili
tățile colective atribuite biroului or
ganizației de bază, conducerii secției. 
Ceea ce nu înseamnă că aici n-ar 
exista și organizații de bază cu acti
vitate bună sau chiar foarte bună, 
care știu să-si planifice munca; să-si 
repartizeze forțele, să-și ducă cu 
consecventă la îndeplinire C”le stabi
lite în propriile planuri. De pildă, 
maistrul Ștefan Cărbuneanu. membru 
al biroului organizației de bază de 
la secția asamblare anarate electrice 
(întreprinderea de contactoare). în 
lipsa secretarului. ne-a vorbit cu 
precizie de îndatoririle care-i revin,

—L

Constantln VARVARA 
Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii"

Intre bucuriile vacanței 
copiilor din anotimpul 
friguros pomul de iarnă 
ocupă un loc aparte. Nu 
există fetită sau băiețel 
care să nu-si dorească 
fierbinte un dar pe care 
speră să-l găsească in ge
neroasa traistă a lui Moș 
Gerilă, sau sub 
mirosind a rășină 
diționalului brad, 
copil așteaptă cu 
serbările ce se organizea
ză Cu acest prilej 
dorit.

Copiilor din tara 
tră le este hărăzit 
acest an un pom de 
pe măsura dragostei 
rintesti cu care 
înconjurați de partidul și 
statul nostru socialist, a 
grijii cu care sint ocrotiți 
r’c ori'.” le-ar putea um
bri cerul sznin al copi
lări ■■

Printr-o 
ducerii 
partidulu' 
i.lițli materiale pentru 
'iecare d'n ce' oes'e 4 mi
lioane de eonii să 
mească un dar. Se alocă 
in acest scop, de la buge- 

\ tul de stat, suma de

crengile 
ale tra- 
Fiecare 
emoție

mult

noas- 
Si in 
ta mă 

pă- 
sînt

hotărlre a con
sune floare a 
sint create con- 

ca
prl-

61983 840 de lei, căreia i 
se adaugă 63 649 600 de 
lei — din care circa 3 mi
lioane in obiecte — fonduri 
realizate prin desfășurarea 
unor acțiuni speciale de 
către organizațiile sindica
le, de tineret și pionieri, 
de către comitetele 
misiile de femei si 
nizațiile de Cruce 
De asemenea, in uuge- 
tele sindicatelor, unități
lor UCECOM, Centrocoop, 
l.’.N.C.A.P. si O.D.U.S. 
este prevăzută suma de 
71 238 050 lei cu aceeași 
destinație. Totalul fondu
rilor de care Va beneficia 
pomul de iarnă ’81 se ri
dică la peste 187 milioa
ne lei. Acesta este, ca să 
spunem asa „bugetul" lui 
Mos Gerilă, din care se 
vor putea cumpăra zeci de 
mii de cărți cu fermecă
toare povesti si aventuri 
fantastice, rechizite șco
lare. sute de mii de jucă
rii pentru toate vîrstele 
copilăriei, nelipsitele dul- 
-‘url. Preșcolarii șl elevii 
fin casele de eonii vor 
primi si cadouri comune — 
obiecte de care si se 
bucure împreună. In aces-

si co- 
orga- 

Roșle. 
buge-

pentru copiii țării
te instituții de ocrotire a 
copilului se vor oferi, 
odată cu mult așteptatele 
bomboane și jucării sau 
cărți, si obiecte de îmbră
căminte confecționate de 
membrele comitetelor și 
comisiilor de femei.

După cum cere tradiția, 
toate aceste daruri vor fi 
înmânate in cadrul unor 
vesele serbări. in care 
protagoniști vor fi in pri
mul rind copiii. Prin cele 
mai frumoase cintece și 
jocuri, cele mai îndrăgite 
poezii. se va da glas re
cunoștinței ce o poartă 
patriei, partidului si con
ducătorului iubit cei mai 
mici cetățeni, pentru con
dițiile de viață si învăță
tură ce le sint create, 
pentru preocuparea sta
tornică de a menține pa
cea lumii si a le asigura 
astfel un viitor fericit. La 
manifestările cultural-edu
cative ce vor avea loc în 
jurul bradului, in între
prinderi si instituții, in 
unități agricole, in leagă
ne si case de copii isi vor 
da concursul si formații 
de artiști amatori șt pro
fesioniști. Carnavalurile

pentru pionieri, elevi si 
Șoimi ai patriei, ce vor 
avea loc intre 24 decem
brie—6 ianuarie in scoli, 
cămine culturale, cast ale 
pionierilor și șoimilor pa
triei vor atrage, desigur, 
zici de mii de partici- 
panti ; in Capitală veselul 
carnaval se va desfășura 
la Pavilionul Expoziției 
realizărilor economiei 
naționale, în primele zile 
ale noului an.

Cr o avanpremieră la 
serbările pomului de iar
nă, care vor avea loc in
tre 29 decembrie — 4 ia
nuarie, în perioad a 21 de
cembrie—10 ianuarie. se 
vor organiza, in localită
țile reședință de 
orășele ale copiilor. 
Capitală, acest orășel 
fi găzduit de Parcul 
ne’-etului. inceoind 
astăzi. 20 decemb’-ie. 
ora 10. Ca si in alfi ani. 
personaje de basm, case 
din poveste, ca st nu
meroase jocuri și distrac
ții moderne vor sta la dis
poziția micilor vizitatori, 
spre a le infrumuseta va
canța.

Rodlca ȘERBAN

județ.
In 
va 

Ti
de

O manifestare științifică de prestigiu — al VI-lea Congres național 
de gastroenterologie — ce a avut loc la București — a prilejuit întîlnirea 
a peste 250 specialiști din țară și reprezentanți de seamă din U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. D. Germană, R. P. Bulgaria, Franța. 
In cele circa 200 de lucrări au fost prezentate experiența diferitelor clinici, 
rezultatele bune obținute atit la noi, cit și in alte țări. Conf. dr. docent 
Benedict GHEORGHESCU, vicepreședinte al comitetului de organizare a 
congresului, ne-a făcut o primă precizare în legătură cu una din tema- 
ticile dezbătute : cauzele și frecvența bolilor digestive.

Hotărit lucru, pasionatul cres
cător de păsări exotice peire 
Slob a, din Rimnicu Viicea. a d'- 
venit un abonat al premiilor la 
concursurile de profil.

Iată-l surprins tot in... profil 
pe ultimul său cistigător al pre
miului intii la expoziția-concurs 
pe tară. Este un splendid canar 
bronz care... cintă de-i incintă 
nu numai pe cei din exigentul 
juriu, ci si pe toți cei are-l pri
vesc si-l admiră. In colecția cu 
peste 200 de exemplare a pasio-^ 
natului crescător rîlcean se afli 
multe alte specii de canari roșii, 
argintii, albaștri. verzi si de al" 
culori, until mai frumos a al'ul 
Celor care-, trec pragul, pasio
natul crescător îi îm’enm ~ă. gin 
mind : ..Poftiti. nrivi‘1 ! Fiecare 
cu... canarul lui".

I

I
I
I
I
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Hodoronc - tronc!

un trucaj, ci o ima-

I

I

I
I
I realizată de

Nu es e 
gine surprinsă pe peliculă de 
fotoreporterul nostru Eugen Di- 
ch'iseanu în comuna Glina, de 
lingă București. Mal exact, in
tr-o sm te a autobuzului de pe 
linia 166. Vă veți întreba, poate, 
ca si alții, ce-o fi căutind. hodo- 
ronc-tronc. pe 
-și plăcuța cu 
rea oprită !“. 
„Intr-o astfel 
-vina- decit..

Cînd vine.-..
Rubrică
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

stiloul cu pric na, 
anunțul „vîni'oa- 
Cineva observa : 
de s'.at’e nu 
autobuzul".

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 decembrie. In tară : Vremea se 
va răci mai accentuat în nordul tării. 
Cerul va fi mal mult noros. Vor că
dea ninsori locale In cea mai mare 
parte a țării. Vîntul va sufla moderat 
cu intensificări temporare cu viteze 
de pînă la 50—60 kilometri pe oră din 
sectorul nordic, viscolind pe alocuri

zăpada în Moldova. Dobrogea și Bără
gan. La munte va ninge viscolit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar maximele 
între minus 5 și plus 5 grade, tn Bucu
rești : Vremea se va răci treptat. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
ninsori temporare. Vînt moderat cu 
unele intensificări. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 și 
zero grade, Iar maximele între zero și 
plus 2 grade. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).

— Prezența participanților* — prac
tic din aproape toate județele țării — 
a contribuit foarte mult la cunoaște
rea. mai exactă a răspîndirii bolilor 
digestive. In același timp, măsurile 
de ansamblu și propunerile pentru 
prevenirea acestor boli au fost fă
cute de specialiști competenți.

Se constată că în general frecven
ța bolilor digestive se află pe o linie 
ascendentă în toată lumea si la noi. 
Astfel, ulcerul gastric și duodenal, 
hepatitele cronice și cirozele hepati
ce, afecțiunile biliare, intestinale si 
pancreatice se găsesc pe primele 
locuri, ca frecvență, ale bolilor di
gestive.

— Multe din lucrările prezentate, 
ca și participanții la masa rotundă 
— cu această temă — au adus date 
noi cu privire la cauzele bolilor di
gestive. Vă propunem să ne oprim 
asupra lor.

— In multe județe s-au organizat 
studii epidemiologice prin care s-a 
putut stabili, statistic, în ce măsură 
un factor de mediu sau altul este 
implicat în apariția unei boli diges
tive. întiie aceștia, alimentația nera
țională, dentiția deficitară, nerespec- 
tarea orelor regulate de masă, abu
zul de condimente, de alcool, de tu
tun sint numai citeva din cauzele 
depistate. Nu întîmplător am lăsat ia 
urmă factorul nervos, stressul, care 
de multe ori este cauza principală 
a unor boli digestive (ulcerul, de 
exemplu), starea nervoasă fiind ge
nerată fie de situația familială, fie 
de relații din mediul ambiant, cu

de adantare dificile la o 
situație etc. Un studiu făcut

perioade 
anumită 
în județul Timiș, pe citeva inii de 
oameni ai muncii din transport și 
telecomunicații, a arătat că Ia pev-

de la un tip de activitate la alta. 
Prin control medical periodic pot fi 
în bună măsură prevenite apariția 
sau agravarea acestor boli digestive.

— In cadrul mesei rotunde cu tema 
„Medicamentul românesc in gastro
enterologie", la ce concluzii s-a ajuns 
in legătură cu tratamentele aplicate ?

— Au fost prezentate și discutate 
rezultatele .obținute in tratamentul 
unor boli digestive ca ulcerul gastric 
și duodenal, boli hepatice, cronice, 
intestinale etc., prin administrarea 
unor medicamente ca ulcosilvanil 
(di’, docent Ion PUș’caă), trofopar fdr.

Cel mai bun tratament
— măsurile de prevenire!
soanele care se ocupă de siguranța 
circulației sint mai frecvente ulcerele 
gastrice și duodenale datorită încor
dării nervoase, pe cînd la ceilalți, 
care nu participă direct la asigurarea 
circulației, sint frecvente alte boli di
gestive favorizate de factori legați 
de alimentație neregulată, neadecva
tă etc. S-a stabilit, de asemenea, o 
legătură directă între consumul de 
alimente grase, conserve mult chimi- 
zate etc. și apariția colecistopatiil"», 
iar a afumăturilor, în exces, cu can
cerul etc. Sigur că bolile respective 
pot fi prevenite printr-o organizare 
mai bună a activității, a modului de 
Viață și a alimentației.

Un alt studiu, din județul 
arătat predispoziția la ulcer 
tineri încadrați în muncă in 
da imediat următoare după

Cluj, a 
a unor 
perioa- 
școlari-

(dr.Magdalena Timar), asoatofort 
docent Fedora Barbarino) etc.

Desigur, medicul recomandă 
mai potrivit medicament. Dar un rol 
cei puțin la fel de important îl au : 
alimentația, ritmicitatea meselor, a 
orelor de odihnă, organizarea activi
tății. în perioade ale anului, cum sînt 
toamna și primăvara, ci nd unele boii 
ca ulcerul gastric și duodenal, de 
exemplu, au recidive mai frecvente, 
respectarea orelor de masă și a die
tei indicate sînt măsuri obligatorii 
pentru prevenirea reactivării su
ferinței.

— Există o predispoziție ereditară 
față de unele boli digestive ?

— Problemele de acest gen au fost 
dezbătute într-o secțiune specială pri
vind imunopatologia digestivă. Spe
cialiștii au arătat, prin experiența 
proprie. participarea certă a unor 
factori imunologici (de apărare a or-

cei

ganîsmului) în apariția și în întreți
nerea, respectiv cronicizarea unor a- 
fecțiuni hepatice (hepatitele cronice 
și cirozele), gastritele, apariția recto- 
eolitei ulcerohemoragice, a unor a- 
fecțiuni intestinale și pancreatice etc. 
Stabilirea unor componente imuno- 
logice, a unor predispoziții față de 
aceste afecțiuni ajută la o dirijare 
mai bună a tratamentului, la preve
nirea complicațiilor și. în final, la 
vindecarea lor mai rapidă. Cercetările 
de imunopatoiogie digestivă sînt de 
dată mai recentă și in cadrul lor se 
discută și componența ereditară care 
are incă foarte multe necunoscute;

— in ultimii zece ani, cancerul in
testinal cunoaște o frecvență cres- 
cindă in toată lumea. In ce măsură 
■poate fi el prevenit?

— Una din secțiunile congresului 
s-a ocupat numai de problematica 
cancerului intestinal, care, așa cum 
s-a văzut din datele prezentate, cu 
cit este mai curînd diagnosticat cu 
atît vindecarea este mai certă. Și 
aici, prin cunoașterea unor cauze ale 
apariției bolii, s-au putut stabili une
le măsuri de prevenire. Printre cau
zele discutate sint factori ecologici 
intestinali (microbi, virusuri, para- 
ziți, ciuperci), acizi biliari denaturați 
de microbi in intestin, alimentația 
lipsită de fibre vegetale (care se 
află in legume, fructe etc.) sau bo
gată în dulciuri, obiceiuri alimentare 
greșite, cum ar fi abuzul de prăjeli, 
de alcool, de afumături, unele com
ponente chimice din alimentație etc. 
Diagnosticarea cancerului intestinal, 
în faza de început, constituie o ga
ranție a vindecării. Prin stabilirea 
unor metodologii unitare de diagnos
tic precoce, prin descoperirea cît mai 
timpurie a bolii, specialiștii vor con
tribui, în colaborare cu populația re
ceptivă la recomandările medicilor, 
la prevenirea bolilor digestive sau a 
agravării lor.

Convorbire consemnată de 
Elena MANIIzare, deci in perioada de adaptare

Transfer în interes 
de studii

o verificare 
financiar- 

de cercetări 
și fructelo’1 
condus de

Un control

...în decembrie 1977 se făcea 
complexă a compartimentului 
contabil din cadrul Institutului 
pentru valorificarea legumelor 
din București, compartiment 
contabilul-șef Popescu Steriu.

Un control ca oricare altul ?
de rutină in practica organelor care trebuie 
să asigure in acest fel preîntîmpinarea unor 
eventuale ilegalități ? Nu. De ce nu ? Pen
tru că, pe 28 iulie 1977 același Popescu Ste
riu fusese condamnat pentru speculă. O in
fracțiune de ..excepție'* în activitatea sa in
fracțională, în care regula, redescoperită 
tocmai cu prilejul controlului de care amin
team, a fost falsul.

...Deci, ce s-a constatat cu prilejul con
trolului de care aminteam ? Scurt și con
cret. în vederea încadrării sale in funcția 
de contabil-șef la I.C.V.L.F. — unde venea 
prin transfer în interesul serviciului de la 
Asociația economică pentru creșterea și in- 
grășarea porcilor Tămădău — a depus la 
serviciul personal următoarele acte : o fo
tocopie a diplomei de maturitate ; o auto
biografie din 23 ianuarie 1961 (?!) in care 
P. S. mărturisea că : „Am dat primele exa
mene li Facultatea de științe juridice, sint 
în anul II și mă străduiesc ca in acest an 
să-mi dau examenele anului III cu con
cursul întreprinderii la care am șă fiu an
gajat" (?!?) ; o fișă personală întocmită de 
serviciul personal al întreprinderii de co
lectare și transportul pieilor pentru indus
tria de celuloză (?!?) din care rezultă că... 
era cunoscut faptul că a absolvit 3 ani de 
facultate. Mai mult decit atit. și asta conta 
in primul rînd, diploma de maturitate era 
falsă. Deci, pină la urmă, la aprobarea 
transferului în interesul serviciului valabile 
fuseseră doar... derogările de studii — func
ția de contabil-șef presupunind neapărat 
studii superioare — pe care într-adevăr le 
obținuse prin... propriile sale eforturi.

Care era. așadar, regula redescoperită ? 
Falsul. Falsificarea diferitelor certificate de

studii medii și altele asemenea. De ce re
gulă ?

Pentru că în 1953, după ce se înscrisese 
pe rînd la Biologie, la ISEP și la Drept 
— în București — se descoperise că certi
ficatul de absolvire a liceului era fals. Ur
mase exmatricularea și trimiterea în jude
cată și o pedeapsă de 4 luni închisoare. 
Pentru că in 1957, pe cînd era urmărit pen
tru executarea acelei pedepse, se descope
rise că intre timp... se înscrisese în anul II 
la Facultatea de drept din Iași, falsificind 
o cerere de transfer pe care la Ministerul 
învățămîntului se pusese un aviz nefavora
bil. El avusese nevoie doar de ștampilă, că 
avizul nefavorabil il făcuse „favorabil" cu 
mina lui. Și urmase din nou o exmatricu
lare, și iar o trimitere în judecată, și iar o 
condamnare — la 1 an închisoare.

Pentru că în 1977 — între timp își com
pletase „studiile" cu încă 6 ani de închi
soare pentru delapidare după ce. corespun
zător adevăratei sale pregătiri, fusese repus 
în adevăratele sale drepturi și încadrat 
muncitor necalificat la I.C.V.L.F., se pre
zentase la I.C.S. Bucur Obor pentru a fi 
încadrat șef de unitate. Și fusese încadrat. 
Pe baza unei adeverințe eliberate de 
I.C.V.L.F. — în care se menționa că a fost 
într-adevăr contabil-șef, dar că la data de 
9 februarie 1978 i se schimbase funcția fi
ind trecut muncitor necalificat — adresă 
din care ștersese ultima mențiune.

Pentru că — și asta pare a fi culmea cul
milor — după ce își legalizase la notariat 
ultima diplomă de maturitate falsificată, se 
înscrisese la Liceul economic și de drept 
administrativ nr. 1 din București, unde în
cepuse să dea examene în vederea echiva
lării studiilor teoretice cu cele de speciali
tate.

...De necrezut, dar adevărat.

Cu sacul plin la 
gardul ldudat...

...Oprea Marin face parte din ceea ce 
s-ar putea numi categoria „aciuaților" prin 
marile orașe, In speță, prin Capitală, acolo 
unde in pofida atitor și atîtor reguli foarte

stricte și foarte clare, unii de teapa lui își 
mai găsesc, cîteodată, „gazde" de ocazie si 
„colaboratori" pentru micile lor afaceri — 
iar pentru „acoperire", pînă și cite un loc 
stabil de muncă: să-i scutească de 
orice întrebare indiscretă. O. M., de pil
dă. se pripășise prin București, cu vreo 
6 ani în urmă, venind tocmai din co
muna Ostroveni-Dolj. se apucase de fă
cut înghețată — fără autorizație, iar de 
vîndut. vindea, la poarta întreprinderii 
„Danubiana" — nu numai înghețată, 
orice — și se încadrase în muncă la 
I.M.G.B. Asta abia prin 1979. Cum iși ve
dea de treabă la locul său oficial de mun
că, reiese clar din caracterizarea făcută de 
conducerea întreprinderii pentru uzul in
stanței de judecată : „De la angajare și 
pină în prezent, pe linie profesională nu a 
reușit să se încadreze in programul normal 
de lucru al atelierului, avînd dese întîrzieri 
de la program și lipsuri nemotivate aproa
pe lună de lună între o zi și 6 zile".

De ce pentru uzul instanțelor de judeca
tă ? Pentru că, aproape ca întotdeauna în 
asemenea cazuri, de la micile afaceri ilicite 
se ajunge la afaceri ilegale. In cazul 
lui O. M. : furt din avutul obștesc. Furt 
din avutul obștesc — chiar dacă el i-a fu
rat pe hoți, la... mina a doua — săvîrșit 
în îmnrejurări care explică și întirzie- 
rile, și lipsurile sale de la program : noap
tea. Noaptea, cînd tot omul doarme, se o- 
dihnește, ca să fie a doua zi bun de mun
că, el abia își începea activitatea.

...într-o seară de august — avea să-și re
amintească O. M. atunci cînd orice ar mai 
fi făcut nu mai avea pe unde să scoată că
mașa — pe cînd se plimba prin fața între
prinderii „Danubiana", a văzut din întîm- 
plare doi necunoscut! care scoteau anvelope 
prin gardul întreprinderii. Nici o exagerare, 
gardul este un fel de șvaițer cu găuri de-un 
stat de om — avea să constate chiar și mi
liția acest lucru. Le scoteau și le „depozi
tau" alături. Fără nici o pază. De unde se 
poate trage concluzia că hoții erau și ei 
molipsiți de indiferență, ca și paznicii de
pozitului sau halei 
văzut că așa stau 
Oprea ? Să-șl facă 
făcut : a luat vreo

cuns la loc mai sigur, într-un Ian de po
rumb, după care le-a transportat, pe rînd, 
la el acasă. (Cine erau cei doi pe care i-a 
„furat" Oprea nu avea să se afle nicioda
tă. Mai ales că el, unul, a ținut-o sus și 
tare : „aceste două persoane nu le cunosc, 
indiferent ce s-a întimpiat". Afirmație în 
fața căreia curiozitatea organelor de an
chetă se pare că a pălit).

...Pe la începutul lui septembrie. Zaharia 
Ghica este acostat, la BIG — Berceni, de 
„un individ de circa 23—24 ani, lovit la un 
ochi, cu mers șchiopătat", care se oferea 
să-i vindă două cauciucuri noi, Ia un preț 
convenabil. Nimeni altul decit Oprea. S-a 
dus omul și a văzut cauciucurile, a înțeles 
din „preț" că nu este lucru curat, dar a 
promis că revine cu banii. Și... a revenit 
cu organele de miliție.

Ce s-ar fi intimplat dacă Zaharia Ghica 
ar fi fost un chilipirgiu ? Miliția, spre pil
dă, care are și sarcina de a verifica în ce 
mod se asigură paza bunurilor obștii, n-ar 
fi aflat că in loc de gard, la „Danubiana" 
împrejmuiește întreprinderea un... „șvaițer". 
Spre pildă.

„Investiție"

din care furau. Dacă a 
lucrurile, ce și-a zis 

și el „parte". Și și-a 
zece anvelope, le-a as-

în viață există destule prilejuri de bucu
rie pe care, așa este în firea lucrurilor, 
omul le împarte cu cei dragi : neamuri, 
prieteni, vecini. Ba chiar și cu străinii, 
după mai vechile reguli ale ospeției. Că. la 
bucurie toți îți sînt dragi, că se întinde 
masă mare. Și se bea vin. Și cîntă lăutarii.

Unii însă, și din păcate nu tocmai pu
țini, au „îmbogățit" tradiția, reducind pri
lejul de bucurie — de regulă nuntă sau bo
tez — la un „pretext" cu rațiuni exclusiv 
contabile : cît am cheltuit, cit am încasat, 
cît a rămas. Situație în care bucatele, vinul, 
dar mai ales lăutarii ajung ca investițiile : 
rentabile sau nerentabile.

Așa că nu te mai miră... consecințele. 
Consecințele care, uneori, nu se soluționea
ză decît in instanța de judecată,

...„Subsemnatul Pepenel N. Ion, domici-

liat în str. Acțiunii nr. 64, sector 4, chem 
în judecată pe Radu Ion..." Și urma „of-ul“. 
Pe scurt, reclamantul — „antreprenor" de 
...botezuri — cerea instanței de judecată 
să-1 oblige pe pîrit — mai marele peste o 
trupă de virtuozi ai contrabasului, țamba
lului și acordeonului — la plata sumei de 
14 300 lei. Atîta apreciase el valoarea „in
vestiției" făcute, dar neaeoperite, chipurile, 
din vina lăutarilor care n-au mai fost pre- 
zenți lâ datorie tocmai a doua zi, cind era 
de luat și al doilea rînd de daruri. Și „ne
distrați" — cum zicea Pepenel în cererea 
de chemare în judecată — în loc de dar cu 
D mare, invitații abia s-au mai îndurat să 
dea și ei cite „15—35 lei fiecare, familie".

în ciuda încercărilor, făcute pe rind de 
rudele apropiate ale gazdei, de a-i suplini 
pe lăutarii care plecaseră lăsind in urma 
lor nu numai regretele, ci și instrumentele. 
Instrumente pe care insuși Pepenel încer
case a le scoate din „muțenie" cu tbată 
gingășia și îndeminarea lui de specialist 
în... încărcarea și descărcarea vagoanelor.

...Și a urmat procesul. Proces în toată re
gula, cu avocați. cu martori, cu expertize 
și contraexpertize. Dar — altfel de „dar" 
— contrar așteptărilor reclamantului, cu 
toate strădaniile și elocința avocatului său, 
dreptatea s-a dovedit a fi tocmai de partea 
pîriților, cărora a trebuit să le plătească și 
daune — pentru instrumentele distruse — 
și cheltuieli de judecată.

Aviz amatorilor.

Din caietul 
grefierului

„Acasă, am ajuns încălțat cu pantofii 
părții vătămate pentru că ai mei rămăse
seră la locul incidentului (tilhăriei — n.n.). 
l-am purtat ca pe papuci pentru că erau o 
măsură mai mică".

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

Florin CIOBANESCU
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In spiritul preocupărilor constante ale partidului,

CIMENTUL poate și trebuie să fie 
realizat cu un consum mai mic de energie

Producem anual peste 15 milioane tone ciment pentru nevoile șantiere
lor de construcții și pentru export. România se numără printre principalele 
țări producătoare de ciment din lume. Dar nu trebuie să pierdem din ve
dere că cimentul este unul din materialele energointensive, Ia fabricarea 
lui consumîndu-se mari cantități de energie electrică și combustibili. în 
acest an, din punct de vedere energetic 11)00 tone de ciment ne costă peste 
160 tone combustibil convențional. Iată de ce, reducerea consumului de 
energie trebuie să fie unul din principalele obiective ale specialiștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din industria cimentului.

Aceleași si totuși mult... diferite!

FIENI DEVA

Am Început ancheta noastră de la următoarea constatare : unități care 
dispun de aceleași tipuri de utilaje și aplică aceleași tehnologii de fabricare 
a cimentului înregistrează consumuri energetice diferite. Cum se explică 
aceste diferențe ? De ce, de pildă, după 11 luni din acest an la Combinatul 
de lianți și azbociment din Fieni s-au consumat 106 kWh pe tona de ciment, 
iar aceeași tonă de ciment s-a produs la Deva cu 111,7 kWh ? De ce in cele 
două unități care fabrică clincherul prin procedeul uscat, pe linii de 3 000 
tone pe zi, consumurile de combustibil au fost diferite ? Nu este șl aceasta 
o formă a risipei ? Și încă de proporții ! Dar iată care este situația exactă 
din ultimii ani a consumurilor specifice în cele două mari unități.

Consumul de energie electrică 
(kWh ne tona de ciment)

1978 1979 1980 1981
Fieni 117.8 107.6 106.2 106
Deva 129.0 132,1 128,2 111,7

Consumul de combustibil
(tone combustibil convențional la 1 000 tone clincher)

1978 1979 1980 1981
Fieni 121,1 120,0 114,2 115,4
Deva 154,6 151,4 142,6 127

Cifrele sînt elocvente prin ele Însele și, practic, nu necesită prea multe 
comentarii. Totuși, citeva observații se impun : 1) La Fieni, deși încă din 
anul 1978 se înregistrau consumuri energetice mici, comparabile chiar cu 
cele mai bune performanțe atinse pe plan mondial, s-au găsit permanent 
rezerve pentru reducerea de la an la an a necesarului de energie electrică 
și combustibil. 2) La Deva, deși în anul 1978 consumul de energie electrică 
și combustibil se situa la un nivel ridicat, dinamica reducerii consumului 
de energie este măi lentă, chiar oscilantă in cazul energiei electrice. Care 
sint cauzele acestor diferente ?

FIENI: DEVA

Macină mai iute
moara...

ale secretarului său general,

pentru înfăptuirea noii revoluții agrare

Recoltele realizate-un argument 
pentru obținerea unor recolte

si mai mari»

Puternice stimulente pentru a folosi 
mai bine resursele de creștere

a producției

Reparațiile 
se fac preventiv...

Au trecut sase ani de la punerea 
în funcțiune a liniei de 3 000 tone 
clincher pe zi de la combinatul din 
Fieni. In mai puțin de un an si ju
mătate de la debutul productiv, cu 
sase luni înainte de termenul plani
ficat. Ia noua linie tehnologică au 
fost atinși parametrii proiectați. 
Acest fant a permis ca. de la bun 
început, să se obțină producții supe
rioare. cu consumuri energetice mai 
mici decit în alte unități similare 
din tară. în 11 luni din acest an 
e-au obținut suplimentar 91 000 tone 
ciment. în condițiile în care consu
mul de energie a fost mai mic cu 
7 200 tone combustibil convențional 
decit se prevăzuse. Iată si una din 
principalele direcții de acțiune : în
treținerea. revizuirea si repararea la 
timp, chiar preventiv, a utilajelor și 
instalațiilor.

„A devenit o regulă ca dună fie
care reparație si punerea in funcțiu
ne a utilajului respectiv să înceană 
pregătirile pentru reparația urmă
toare. ne soune ing. Florin Apostol, 
sef de secție coordonator. Aceasta ne 
permite ca odată cu executarea re
parațiilor să efectuăm si diferite lu
crări de modernizare pentru ridica
rea parametrilor calitativi ai instala
țiilor. As mai preciza că. in ultimii 
ani. am testat rezistenta cărămi
zilor refractare si am reușit să 
găsim formulele cele mai potrivite 
de înzidire. Folosind cărămizi care 
rezistă cel mai bine in diferite por
țiuni ale cuptorului, asigurăm o du
rată de funcționare mai mare intre 
reparații, ceea ce are o mare influ
entă asupra nivelului producției si 
a consumurilor energetice**.

...Nu pentru 
a remedia 
deficiențele 

constructorilor
Si de la intrarea în funcțiune 

întreprinderii din 
aproximativ sase 
zător. asa cum 
rectorul tehnic al 
Kovacs Francisc.
sase ani de la punerea in funcțiune, 
nu s-a făcut recepția finală la o serie 
de lucrări. Trustul de construcții in
dustriale Timiș — antreprenorul ge
neral — făcînd In continuare promi
siuni de remediere a unor deficiențe 
la o serie de utilaje, instalații ș.a.

Totuși, asa cum anrecia si directo
rul tehnic al întreprinderii, din cau
za acestei stări de provizorat pre
lungit în finalizarea unor lucrări de 
către constructori, nu toate utilajele 
funcționează încă perfect si nici nu 
au fost făcute modernizările care la 
Fieni eu fost aplicate de citiva ani 
st si-au dovedit din plin eficienta. 
Consecințele acestei situații ? La ora 
actuală. întreprinderea din Deva are 
o restantă de circa 150 000 tone ci
ment. iar consumurile energetice sint 
mai mari decit Ia Fieni. Dar urmă
rile sînt si de altă natură. Așa. de 
pildă, la 
nr. 1 prin înlocuirea electrozilor de 
emisie s-a asigurat functionarea co
relată a electrofiltfului si a cuptoru
lui. în felul acesta se recuperează 
mii de tone de ciment ne an. Cine 
privește însă coșurile celor două cup
toare va observa că de la cuptorul 
nr. 2 se înaltă o adevărată coloană 
de făină de ciment. Adică se pierd 
anual mii de tone de ciment.

a
Deva au trecut tot 
ani. Dar. surprin- 
aflăm de la di- 
întreprinderii. ing. 

nici acum, după

electrofiltrul cuptorului

FIENI: DEVA

• Randamentul morilor de ciment : 
90 tone pe oră
• Corpurile de măcinare sînt din 

oțel RUL, cu mare durată de funcțio
nare. Verificarea încărcăturii și com
pletarea cu corpuri de măcinare se 
fac cu regularitate, după fiecare 
2 000 ore de funcționare.

Randamentul superior al morilor de 
ciment are o dublă explicație : se 
folosesc corpuri de măcinare de mare 
duritate, din oțel RUL, dar mai ales 
utilajele sint exploatate cu multă 
atenție. Astfel, prin verificarea și re- 
incărcarea Ia timp a morilor de ci
ment cu corpuri de măcinare se asi
gură un randament superior în func
ționarea utilajelor. „Inițial <țțn folosit 
corpuri de măcinare din oțel OL 70, 
cu o duritate la limita minimă pre
văzută în STAS, ne spune ing. Leti
tia Măndoiu. In prezent, folosim însă 
corpuri de măcinare din oțel RUL, a 
căror durată de funcționare este de 
4,5 ori mai mare. Staționările sint mai 
mici cu 45-50 ore la fiecare 2 000 ore 
de funcționare*1.

...Dar nu consuma 
inutil energie

Randamentul morilor de ciment : 
tone pe oră
Corpurile de măcinare sint din 
RUL și oțel carbon. Spre deose- 
de Fieni. verificarea încărcătu-

73.7
oțel 
bire 
rii si completarea cu corpuri de mă
cinare nu se fac nici cu 
si nici la timn.

Or, faptul că, aici, la 
de ciment se folosesc și . 
măcinare din oțel carbon impune o 
mai atentă exploatare a utilajelor. 
Practic, ar trebui ca verificarea în
cărcăturii și completarea cu corpuri 
de măcinare a morilor să se facă la 
intervale scurte de timp. După cum 
ne-a spus ing. Viorel Udoi, din Centra
la industrială a cimentului, tocmai a- 
ceste condiții nu se îndeplinesc la 
înirenrihderea din Deva/ Ca urmare, 
si randamentul morilor scade simți
tor. în schimb, creste consumul cor
purilor de măcinare. Pe scurt, se ob
ține o nroductie mai mică, si aceasta 
cu nretul unui consum mai mare 
energie.

regularitate

unele mori 
corpuri de

de

Să ne comparăm cu cele mai bune 
realizări din lume!

Utilajele 
care funcționează 

...produc
Indicii extensivi de folosire a cuptoa

relor de 3 000 tone clincher pe zi
O 81,5 la sută
O 1320 ore de staționare
Imaginea cea mai elocventă a fe

lului cum sint întreținute, reparate 
și exploatate cuptoarele de 3 000 tone 
clincher pe zi o oferă indicele lor ex
tensiv de folosire. La Fieni. toate lu
crările de întreținere și reparații pla
nificate s-au executat intr-un timp 
mai scurt. Deci, indicele extensiv de 
folosire a utilajelor este chiar mai 
mare decit cel prevăzut : dealtfel, 
cuptorul a Și lucrat cu 400 de ore in 
plus față de timpul normat. Rezul
tatul ? O importantă producție supli
mentară, plus scăderea apreciabilă a 

\ consumului de energie.

Utilajele
care stau... risipesc

Indicii extensivi de folosire a cuptoa
relor de 3 000 tone clincher pe
• 45,5 la sută
• 4130 ore de staționare

zi

mai 
cele

S-ar putea spune că utilajele 
mult stau decit lucrează. Din 
4130 ore de staționare, utilajele au 
fost oprite 3 872 de ore pentru execu
tarea reparațiilor planificate și a di
feritelor intervenții cerute de reme
dierea defecțiunilor' apărute acciden
tal ; alte 285 de ore nu s-a lucrat din 
cauza lipsei materiilor prime, mate
rialelor sau energiei. In luna octom
brie. de pildă, au lipsit mijloace de 
transport in cariere. Consecințele ? 
Nu s-a realizat o producție de 33 000 
tone ciment. în plus, prin oprirea sau 
funcționarea sub randament a cup
toarelor s-a mai risipit și multă 
ehergie.

Evident, cu toate progresele înre
gistrate în ultimul timp, la întreprin
derea din Deva consumul de energie 
este incă mare. Or, este limpede că 
pe lingă eforturile proprii pe care 
trebuie să le facă în continuare, co
lectivul întreprinderii trebuie spriji
nit și de ceilalți factori de răspun
dere din centrală și minister pentru 
rezolvarea problemelor de care de
pinde reducerea consumului de ener
gie electrică si combustibil. Iată de 
ce i-am solicitat tovarășului Nicolae 
Chircu. inginer-sef in Centrala in
dustriei cimentului, să precizeze ce 
măsuri vor fi luate în continuare :

— Dintre măsurile care vor fi luate 
la întreprinderea din Deva mă voi 
referi numai la cele mai importante. 
Astfel, avem in vedere creșterea pon
derii corpurilor de măcinare din oțel 
RUL și fontă înalt aliată ; termina
rea lucrărilor și punerea in funcțiune 
a instalației de compensare-filtrare 
pentru imbunătățirea factorului de 
putere ; prelungirea duratei de func
ționare a căptușelilor refractare in 
zona de ardere, tn anul 1982 se va 
executa și instalația de recuperare a 
aerului cald de la răcitoarele grătar.

Sint măsuri care vor determina o 
ducere simțitoare a consumului 
energie.

Indiscutabil, măsurile stabilite sînt 
bune. Important este ca toate aceste 
măsuri să fie aplicate cu cea mai 
mare promptitudine. Si. totodată, 
important este ca Centrala industria
lă a cimentului, unitățile producă
toare să privească si să-si măsoare 
puterile în privința consumurilor de 
energie nu numai cu cele mai bune 
realizări din tară, ci si din lume. 
Iată ce spune statistica : consumul de 
combustibil conventional pe tona de 
clincher este de 158,5 kg in tara 
noastră. 156,4 kg 
în Japonia. 141,7 
mană.

Fără îndoială, 
energie este mai 
în funcție de ponderea cimentului fa
bricat prin procedeul umed sau uscat, 
în țara noastră, în acest an, circa 75 
la sută din cantitatea totală de ci
ment se fabrică prin procedeul uscat, 
urmînd ca, potrivit hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, în 
anul 1985, prin această tehnologie să 
se realizeze circa 95 la sută din can
titatea totală de ciment.

in Franța, 
kg în R.
consumul 
mare sau

re
de

156,1 kg
D. Ger-
total de 
mai mic

Ion TEODOR, Gheorghe MANEA, Sabin CERBU

MUNCITORI ȘI SPECIALIȘTI DIN 
INDUSTRIA CIMENTULUI!

Acționați ferm pentru curmarea 
oricărei forme de risipă, utilizînd 
cu randament energetic optim insta
lațiile, reducind la strictul necesar 
consumurile de energie electrică!

Mai întîi faptele :
în primăvara anului 1978, 

I.A.S. Dorohoi (județul Bo
toșani) a cumpărat de la în
treprinderea de valorificare 
a cerealelor și plantelor teh
nice din Suceava 300 kg se
mințe de gulii furajere. Le-a 
semănat, plantele au răsărit 
și au crescut, dar in loc de 
tuberculi au dezvoltat o ve
getație exterioară luxuriantă. 
Era limpede, sămîrița nu 
avea însușirile biblogice ne
cesare. De aici, un dosar 
înaintat la Arbitrajul Minis
terului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, cuprinzînd 
pretențiile I.A.S. Dorohoi 
nentru plata daunelor rezul
tate din nerealizarea produc
ției de gulii. Suma — 926 470 
lei! — i s-a părut mult prea 
mare întreprinderii care a li
vrat semințele și care a in
trodus. la rîndul ei. o acțiu
ne de rearbitrare. Nu. ea nu 
contesta proasta calitate a 
semințelor, ci veridicitatea e- 
lementelor de calcul pentru

stabilirea daunei. De aceea, a 
cerut o expertiză. Primul ex
pert (pentru că, veți vedea, 
a mai fost și al doilea) nu a 
avut acces la actele primare 
(conducerea I.A.S. Dorohoi a 
tot evitat prezentarea acestor 
acte) și atunci expertul a

real: 96 595 lei (de zece ori 
mai puțin !). Arbitrarea a 
durat doi ani incheiati si s-a 
perceput pentru ea 
aproximativ 10 000 
asta, judecata s-a 
sumele s-au plătit.
ș-a stins...

o taxă de 
lei. Cu 
încheiat, 

conflictul

sîntrea de fond: unde 
guliile ?

Exact, procesul moral al a- 
cestei „afaceri**, departe de a 
se fi încheiat, abia ar trebui 
să înceapă. Desigur, el n-ar 
mai fi de competenta Arbi
trajului (potrivit legii, el și-a

Cooperatorii din Diniaș, ca dealtfel toți lucrătorii ogoa
relor timișene, au primit cu deosebită satisfacție recenta 
hotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind stimularea producătorilor agricoli, care ilustrează 
grija permanentă a partidului nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii, sector de bază al economiei naționale, 
de care depinde atît asigurarea cu rrtaterii prime a unor 
sectoare industriale, cit, mai ales, aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare. Mărturie a preocupării 
statornice a conducerii partidului nostru pentru înfăptui
rea obiectivelor Congresului al XII-lea, ale noii revoluții 
agrare, noile măsuri sînt menite să stimuleze pe toți pro
ducătorii agricoli de a spori continuu producțiile vegetale 
și, pe această bază, cantitățile de produse contractate șt 
livrate la fondul de stat. în fapt, noua hotărire vine să 
răsplătească hărnicia și priceperea in muncă, prevederile 
ei stabilind prime substanțiale pentru cantitățile de pro
duse la hectar livrate statului.

Și pînă acum cooperativa noastră, care șl-a onorat în
totdeauna obligațiile contractuale, a obținut importante 
venituri prin valorificarea la fondul de stat a producției 
vegetale. In viitor însă, aceste venituri vor cunoaște creș
teri deosebite, ținind seama de faptul că la noi a devenit 
de mult o obișnuință să realizăm, an de an. producții 
superioare prevederilor de plan. în anul 1982. pentru can
titățile ce le vom valorifica pe bază de contract, vom 
obține ca venituri suplimentare, prin acordarea primelor 
prevăzute de hotărire, următoarele sume : 375 000 lei pen
tru livrarea a 1 250 tone grîu ; 303 000 lei pentru cele 1 011) 
tone orz ; 1 537 000 lei pentru cele 2 900 tone porumb ; 
160 000 lei pentru cele 356 tone soia ; 252 000 lei pentru 
350 tone floarea-soarelui ; 1 722 000 lei pentru 8 400 tone 
sfeclă zahăr ; 405 000 lei pentru 2 025 tone cartofi timpu
rii ; 469 000 lei pentru 1 562 tone fructe și 88 000 lei pentru 
valorificarea a 200 tone legume. In total, vom beneficia 
de prime, față de prețurile de contractare, în valoare de 
5 311 000 lei. La aceste venituri suplimentare se va adăuga 
și valoarea produselor pe care le vom valorifica in plus 
față de cele stabilite prin plan. Intre altele, noi ne-am 
propus să valorificăm suplimentar 100 tone grîu, 150 tone 
porumb, 500 tone sfeclă de zahăr și 50 tone fructe. Calcu
lele făcute arată că, in total, din valorificarea suplimen
tară a acestor produse, vom obține 950 000 lei, din care, 
scăzînd cheltuielile de producție, vom rămine cu un venit 
net de 570 000 lei. împreună cu suma obținută prin acor
darea primelor prevăzute de hotărire pentru livrarea can
tităților contractate, înseamnă că unitatea noastră va be
neficia. în anul viitor, de un venit suplimentar total în 
valoare de 5 881 000 lei.

Iată cel mai convingător argument pentru noi, ca Și 
pentru toți ceilalți producători agr icoli, de a, munci mai 
bine, de a smulge pămîntului roade cit mai bogate, de a 
crește producțiile Ia hectar, pentru a livra cantități spo
rite de produse la fondul de stat.

Vasile STOICA 
contabil-șef 
la C.A.P. Dinlaș, județul Timiș

BUZĂU

în premieră, 
mașina pentru produs 
răsaduri de legume

Un colectiv de cercetători, alcătuit 
de dr. ing. Gabriel Teodorescu. in
giner Dumitru Dițu. dr. ing. Lucia 
Luncă, dr. ing. Gheorghe Drăguț, de 
la Stațiunea de cercetare si produc
ție legumicolă Buzău, a pus la punct, 
după o concepție proprie. ..Mașina 
de semănat pe 13 rînduri pentru pro
dus răsaduri de legume in solarii tip 
tunel**. Pe scurt. S.P.R.L.-13 R. Ea 
duce la eliminarea totală a condi
ționării și constituirii patului nutritiv 
și la efectuarea lucrării de semă
nat în condiții de mecanizare inte
grală. Prin folosirea acestei mașini 
se realizează o economie de forță de 
muncă de peste 600 norme la hec
tar. nermitînd totodată efectuarea in 
perioada optimă a tuturor lucrărilor. 
Ea se poate realiza din materiale re
cuperabile de la alte mașini agrico
le. Utilizarea noii mașini de semă
nat permite ca lucrările de duoă ră
sărire (erbicidat. combaterea 
si dăunătorilor, fertilizarea 
etc.), să se efectueze tot în 
tii de mecanizare.

In cadrul unui schimb de
rientă organizat de Direcția genera
lă economică pentru horticultura la 
Stațiunea de cercetare si producție 
legumicolă Buzău, mașina S.P.R.L.- 
13 R a fost urmărită la lucru de 
specialiști din 23 de județe ale tă
rii. mari producătoare de legume. 
Noul produs realizat în județul 
Buzău a trecut du brio examenul 
practic, urmînd să intre în producția 
de serie, pentru a ajunge cit mai 
repede la dispoziția producătorilor de 
răsad. (Stelian Chiper).

bolilor 
fazială 
condi-

expe-

necesare de lapte. Dincolo 
de asta nu mai e nimic.

Din același dosar aflăm că 
semințele de gulii au fost 
produse de C.A.P. Iaslovăț 
(iudetul Suceava), de unde 
le-a preluat, fără contract. 
I.V.C.P.T. Suceava; Că cei

Un dosar de introdus la „Arbitrajul moral11

calculat totul judecind după 
normativele tehnologice ale 
culturii guliilor furajere. A 
constatat că erau nu 166, ci 
64 de hectare, a mai consta
tat și alte exagerări si a sta
bilit prejudiciul la aproxima
tiv 150 000 lei. Nemulțumită, 
I.A.S. Dorohoi cere o a doua 
expertiză. Cel de-al doilea 
expert, mal exigent, reduce 
și mai mult cuantumul pre
judiciului. constatind. în plus, 
alte exagerări. Prejudiciul

Dar s-a stins oare? Se 
putea Încheia? Din punctul 
de vedere al relațiilor finan
ciare. da. Dar din punctul de 
vedere al agricultorului, nu.

Mai întîi ne-am gîndit. cu 
firească indignare, la clipa de 
lacomă năpustire a întreprin
derii păgubașe de a scoate 
(spre propria-i necinstită în
destulare) șapte piei (în plus) 
de pe vinovat. Sub acest 
aspect, s-a făcut dreptate. 
După care a rămas intreba-

făcut datoria, a stabilit pre
judiciul din scripte), ci ar 
intra în competenta și chiar 
in obligația de conștiință a 
vinovaților. Care-s mai multi. 
Oricît de mult ar fi durat ar
bitrarea. oricît de mare sau 
oricît de mic ar fi fost pre
judiciul formal, oricît de 
ferm ar fi fost el acoperit cu 
valori bănești, dauna rămine. 
ea este a economiei tării: nu 
s-au făcut guliile, vacile 
n-au fost furajate cu ele și 
nu s-au obținut cantitățile

de la C.A.P. Iaslovăț n-au 
respectat oarecari operații 
din procesul tehnologic și că 
aceasta ar fi determinat o 
mutație în datele biologice 
ale semințelor. Apoi că 
I.V.C.P.T. Suceava a preluat 
aceste semințe fără să fi 
știut totul despre modul in 
care au fost produse. Deci, 
d intr-odată, două abdicări de 
la foarte strictele reguli ale 
muncii agricultorului și ale 
relațiilor dintre cei meniți

să-i asigure agriculturii con
dițiile necesare. Cam pe aici 
ar trebui căutați adevărații 
vinovați. Vinovat principal: 
mentalitatea abdicărilor, ab
senta răspunderii vii față 
de obiectul muncii agricul
torului — producția. Pro
ducția agricolă, hrana aces
tei țări, pe care nici un ar
bitraj n-o poate recupera 
atunci cînd. din iresponsabi
litatea cuiva, i s-a adus o 
atingere. Iar guliile acelea 
nu mai sint, trebuiau să fie 
și n-au mai fost, sint duse 
odată pentru totdeauna, se 
vor obține alte recolte de gu
lii furajere, dar recolta din 
1978 niciodată. Iar această 
ireparabilă pierdere cere un 
arbitrai moral, al conștiinței, 
al răspunderii.

Priveam sutele și miile de 
dosare din dulapurile Arbi
trajului de Ia Ministerul A- 
griculturii și mă întrebam 
cite alte asemenea cazuri se 
află între coperțile lor...

Mihai CARANFIL

Noile măsuri cu privire la stimularea producătorilor a- 
gricoli, prevăzute de recenta Hotărire a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., au fost primite cu mult 
interes de cooperatorii din comuna Salcia. Și pină acum, 
unitatea noastră a obținut an de an producții și venituri 
mari. De această dată insă ca urmare a primelor sub
stanțiale ce se acordă pentru producțiile realizate și li
vrate la fondul de stat, aceste venituri vor crește consi
derabil. Cind spunem aceasta, avem in vedere mai multe 
lucruri. în primul rind, unitatea noastră se află ampla
sată în zona de cimpie a județului, acolo unde există cele 
mai fertile terenuri, ponderea deținînd-o cultura cerea
lelor și zootehnia. în al doilea rind, in cooperativa noas
tră lucrează specialiști cu experiență, cooperatori harnici 
care sint convinși că de pe aceste terenuri se pot obține 
producții tot mai înalte. în 1975, de exemplu, pentru 
producția medie de 5 313 kg grîu la hectar pe care am 
realizat-o, unității noastre ,i s-a acordat înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste. Introducînd în cultură soiuri 
de înaltă productivitate, aplicînd tehnologiile modeme de 
lucru, în anul 1981 am reușit să realizăm in medie 5 610 
kg grîu la hectar. Pentru 1982 ne-am propus să ajungem 
la 6 000 kg grîu la hectar, pentru că posibilități de creș
tere a producțiilor mai există și la noi, îa Salcia. Chiar 
dacă în 1981 condițiile climatice au fost mai puțin favo
rabile, muncind bine, noi am reușit să depășim produc
țiile planificate la majoritatea culturilor. Și se înțelege 
că am livrat suplimentar la fondul de stat cantități spo
rite de produse : 820 tone griu și 597 tone porumb boabe. 
Totodată, cooperativa noastră a mai livrat Ia fondul de 
stat 205 tone floarea-soarelui, 5 000 tone sfeclă de zahăr, 
676 tone orz și alte Însemnate cantități de produse. în 
total, pentru produsele 
în acest an la fondul 
lioane lei.

Desigur, noile măsuri 
stimulează și mai mult 
producții superioare și , ____  ___ , _____
sporite de produse la fondul de stat. Pornind de la pro
ducțiile pe care ni le-am prevăzut în 1982, calculele ne 
arată că vom livra în plus la fondul de stat, față de 
1981, peste 9 700 tone grîu, porumb, sfeclă de zahăr, floa
rea-soarelui, soia și alte produse. Calculind pe fiecare 
cultură în parte sporul de venituri, pe baza primelor 
stabilite ce se vor acorda, știm de pe acum că încasările 
unității vor fi în 1982, față de 1981, cu peste 11,8 milioana 
lei mai mari.

Iată de ce, noi, cooperatorii din Salcia, sintem hotăriți 
să lucrăm mai bine fiecare palmă de pămint, să folosim 
toate resursele de care dispunem pentru a obține pro
ducții tot mai mari, cu convingerea că pe această cale 
ne sporim' contribuția la 'fondul de Stat*, asigurăm dezvol
tarea economică a Onității, venituri sporite pentru fiecare 
dintre noi.

cerealiere și din zootehnie livrate 
de stat am încasat peste 48 mi-
adoptate de conducerea partidului 
eforturile noastre pentru a obține 
a livra, pe această bază, cantități

Constantln BĂDIȚĂ 
președintele C.A.P. Salcia, 
județul Mehedinți

în județul Ialomița, o amplă acțiune pentru

Fertilizarea cu îngrășăminte naturale
a unor suprafețe cit mai mari

în majoritatea unităților agricole 
de stat și cooperatiste din județul 
Ialomița s-a trecut cu toate forțele la 
transportul gunoiului de grajd in 
cîmp. Sînt fertilizate cu prioritate 
solele ce vor fi insămînțate cu plan
te tehnice, legume și plante prăși- 
toare. în afară de remorci, sînt fo
losite și atelajele, transportul efec- 
tuindu-se noaptea și dimineața cind 
pămintul este înghețat. Se apreciază 
că cele aproape 1 500 000 tone gunoi 
de grajd cite există in unitățile a- 
gricole cooperatiste și de stat consti
tuie resurse ce pot contribui sub
stanțial la creșterea viitoarelor pro
ducții.

în consiliul agroindustrial Balaciu, 
la C.A.P. Munteni Buzău. Mihai Po
pescu. inginerul-sef al unității, a de
pistat toate cantitățile de îngrășă
minte naturale existente, care se ci
frează la 6 000 tone, cantitate adu
nată pe parcursul anilor 1980 și 1981. 
Potrivit programului stabilit, se con
sideră că, transportindu-se zilnic 
250—300 tone, pină la 20 ianuarie 
întreaga cantitate va fi dusă în cimp. 
Pentru aceasta, unitatea lucrează cu 
6 cupluri de remorci și 30 atelaje. Și 
nu-i intimplătoare această preocupa
re pentru fertilizare. Pe o solă ferti
lizată cu gunoi de grajd în 1980 și 
avind o suprafață de 117 hectare s-a 
obținut o producție medie de 11200 
kilograme porumb boabe Ia hectar, 
iar în 1981. pe o suprafață de 300 hec
tare — cu remanentă din 1980 — 
s-au realizat peste 9 000 kilograme 
porumb boabe la hectar. La sfecla de 
zahăr solele fertilizate cu 40—50 tone 
gunoi de grajd la hectar au dat o 
producție de 41 tone la hectar, față 
de 20—22 de tone pe tarlalele nefer
tilizate. Și în legumicultura, acolo 
unde s-a făcut, conform tehnologiei, 
o fertilizare cu îngrășăminte naturale, 
producția de tomate și ardei a fost 
cu mult mai mare decit cea prevă
zută în plan. Sectorul zootehnic din 
această unitate produce anual peste 
12 000 tone gunoi de grajd, cantitate 
cu care se pot fertiliza 300—350 hec
tare. Acum transportul îngrășăminte
lor naturale se desfășoară din plin. 
Pe suprafețele din luncă, unde dato
rită revărsărilor rîului Ialomița tere-

nul a fost spălat și s-a sărăturat. 
concomitent cu gunoiul de grajd se 
administrează fosfogips, imbunătățin- 
du-se in acest fel structura solului.

La C.A.P. Căzănești, din același 
consiliu, după ce cantitățile de gunoi 
de grajd au fost inventariate și s-a 
ajuns la aproape 15 000 tone, adunate 
de 4—5 ani. s-a trecut la transportul 
și împrăștierea lor în cîmp. Dar rit
mul existent este cu mult sub posi
bilități, el trebuie intensificat, folo- 
sindu-se mai mult atelajele. La C.A.P. 
Balaciu,' într-o platformă doar cu nu
mele, care se întinde însă pe aproape 
două hectare, sînt peste 20 000 tone 
gunoi, din care mai mult de jumă
tate s-a transformat in mraniță. Adu
nate aici de 7—8 ani. îngrășămintele 
naturale s-au transformat in pămint, 
așa cum recunoștea chiar președin
tele acestei unități. Dar in loc să 
contribuie la sporirea producției, ocu
pă inutil terenul agricol. Cu totul de 
neînțeles este faptul că, în timp ce 
foarte mari cantități de îngrășăminte 
naturale au rămas nefolosite, în anii 
1980 și 1981 unitatea a cumpărat în
grășăminte chimice în valoare de a- 
proape 2 milioane lei. Și la coopera
tiva agricolă Crăsăni s-au adunat 
proape 20 000 de tone de gunoi 
grajd. Unii membri ai consiliului 
conducere al cooperativei motivau
ceastă situație prin lipsa remorci
lor, a utilajelor de încărcat promise 
de S.M.A. Balaciu, dar care nu au 
ajuns niciodată în această unitate.

Aceste resurse — îngrășămintele 
naturale — trebuie valorificate, tre
buie să se pună capăt cu desăvîrșire, 
neîntîrziat, unor astfel de practici și 
deficiențe păgubitoare !

Toți cei cu care am discutat — spe
cialiști și oameni cu o îndelungată 
experiență în munca agricolă — sint 
convinși că o solă fertilizată cu gu
noi de grajd dă mai mult cu 3 000— 
4 000 kg porumb boabe la hectar și 
cu 15 000—20 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar mai mult față de suprafe
țele nefertilizate.

Mlhal V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

a- 
de 
de 
a-

VASLUI: O nouă capacitate de producție
La întreprinderea de materiale 

izolatoare din municipiul Vaslui, 
unitate care asigură cea mai mare 
parte din materialele necesare con
strucțiilor ce se edifică în județ, a 
intrat in funcțiune o nouă și im
portantă capacitate de producție. 
Este vorba de capacitatea de 20 000

metri cubi prefabricate din beton 
pe an. necesare pe șantierele con
strucțiilor industriale și de locuin
țe. Produsele noii capacități vor da 
posibilitatea constructorilor vaslu
ieni să-și sporească simțitor pro
ductivitatea muncii. (Petre Necula).
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CREA TI A DE OPERA ȘI BALET 
între împliniri și exigențele actualității

De la „unicat“ la producția
artistică de masă

o cerință de prim ordin menită să stimuleze
Catalogul general al componisticii românești cuprinde peste 160 de 

creații de operă și balet. Majoritatea sint scrise după 23 august 1914 
și am putea cita zeci de titluri care, potrivit părerii specialiștilor, pot 
fi incluse oricînd în repertoriul permanent al teatrelor lirice din țară. 
Sint lucrări valoroase datorate unor creatori de astăzi, lucrări inspi
rate din realități, mentalități, situații contemporane. Multe dintre ele 
aduc pe scenă momente istorice, file din marea carte a luptelor po
porului nostru pentru libertate, eroi înscriși pentru totdeauna în me
moria națională. Și mai multe sint scrise la incidența cu prezentul so
cialist, de-a lungul anilor de vastă și continuă construcție nouă. Ele 
aduc pe scenă chipul contemporanilor noștri. în orice caz, există o 
vie preocupare a compozitorilor de a înzestra scena teatrului liric 
românesc cu lucrări valoroase, durabile inspirate din actualitate. Toate 
acestea ne îndreptățesc să ne întrebăm :

Cum reflectă viața muzicală a țării treptele de succes ale crea
ției românești, de gen 7

Este opera românească o prezență distinctă în repertoriu! per
manent al scenelor noastre 7

Care sînt preocupările actuale ale compozitorilor 7 
în ce măsură conducătorii instituțiilor muzicale se preocupă de 

lansarea noilor creații 7
l-am invitat să-și spună cuvîntul pe compozitorii MIRCEA CHI

RIA C, SERGIU SARCHIZOV, NICOLAE BRÎNDUȘ. ȘTEFAN ZOR
ZOR și pe muzicologul GRIGORE CONSTANTINESCU.

prudenta exagerată în programare, 
insuficienta preocupare pentru pro
gramare. pentru apelarea la moda
lități diverse pentru a impune o 
lucrare nouă nu derutează oare 
spectatorii ? Ce poate să înțeleagă 
un meloman din faptul că „Răscoa
la" de Gheorghe Dumitrescu sau 
„Oedip" de George Enescu sint 
prezențe mult prea rare în reper-

toriile de operă ? Atunci, firesc, 
ajungem la concluzia că nu există 
un necesar stimulent moral pen
tru creatori. Creația românească 
deci este o prezentă încă necores- 
ounzătoare în repertoriul teatrelor 
lirice : aceasta în situația în care 
există un remarcabil potential crea
tor.

și mai puternic arta noastră populară

Pasiunea interpreților poate da 
mai multă strălucire spectacolelor

cu opere românești

De ce rămîne viața muzicală 
cu un pas în urma creației actuale?

MIRCEA CHIRIAC: Iată un ade
văr care trebuie cunoscut de toți 
cei ce iubesc genul liric : avem ta
lente remarcabile, din diferite ge
nerații, care contribuie cu măiestria 
lor la îmbogățirea genului. Festiva
lul național „Cintarea României", cu 
cele trei ediții ale sale, a stimulat 
teatrele de operă din țară să intro
ducă in program prime audiții, pre
miere absolute, a reușit să facă cu
noscute cîteva inspirate creații ; o 
serie de teatre lirice au prezentat 
opere și balete românești care au 
fost bine primite de public. Saltul 
de calitate ne care l-a făcut muzi
ca românească. în general, este ca
racteristic si pentru genul liric si 
nentru nublie in același timn. Pu
blicul este la înălțimea momentului 
artistic ne care il trăiește astăzi 
școala românească si a înțeles că 
nu mai avem ca înainte un singur 
virf sau doar doi-trei. compozitori 
de excentie alături de el : acum, 
nivelul profesional al întregii scoli 
românești reprezintă o cucerire a 
artei noastre, a mijloacelor de ex
primare. a conținutului, a moder
nității. Pe de altă parte, trebuie să 
recunoaștem insă că viata muzi
cală nu reflectă aceste preocupări 
si realizări ale compozitorilor noș
tri. este cu un nas în urma lor.

Este, desigur, un merit deosebit al 
Festivalului național „Cintarea 
României", că a promovat intr-un 
spirit nou creația românească de 
operă și balet, că a făcut ca viata 
muzicală, viata instituțiilor, a tea
trelor muzicale să reflecte mai a- 
decvat. mal prompt virtuțile scolii 
românești de azi. Totodată, aș vrea 
să remarc faptul că același festival 
a contribuit și la remedierea pre
carității vieții unor spectacole care, 
după premieră, erau lăsate în 
umbră, erau programate foarte rar 
deși in mod neiustificat fată de valoa
rea lor. Sigur, nu se poate spune că 
aceste neajunsuri au fost curmate 
cu desăvîrșire. Ele se mai întîlnesc 
încă, din păcate. In viața muzicală. 
Pe mine mă nemulțumește, bună
oară, faptul că există lucrări foarte

bune, destinate teatrului liric, care 
se aud numai prin concerte, impu- 
nîndu-se doar ca „opere-concert“. 
Este evident un oarecare dezinteres, 
ocolirea dificultăților ..firești" pe 
care orice punere in scenă le pre
supune; este mai simplu să facem 
„operă-concert".

NICOLAE BRÎNDUȘ : Compa- 
rind rezultatele activității crea
toare a compozitorilor cu viața tea
trului liric, cu ceea ce vedem pe 
scene, concluzia nu este, pe deplin, 
mulțumitoare. Un singur exemplu: 
opera „Orestia" de Aurel Stroe s-a 
ascultat doar într-un concert și. 
pînă în momentul de fată, ea nu a 
ajuns pe scenă. Nu e un caz unic; 
este o realitate că avem acum cîteva 
remarcabile creații de operă care ar 
putea să strălucească pe scenele 
lirice, să aibă distribuții de valoa
re. să intre în atenția televiziunii 
(s-ar putea face filme competitive 
pe piața internă și internațională), 
să fie înregistrate pe disc, să intre 
în atentia editurii muzicale. As 
mai aminti o problemă care 
mi se nare de actualitate, cea 
a atitudinii față de inovație. De e- 
xemplu. în ultima vreme, este din 
ce în ce mai practicat genul tea
trului instrumental: o formă destul 
df> nouă de spectacol pentru care 
în momentul de fată, la noi. se fac 
demersuri ca să apară ne scenă. 
Este o formulă care poate avea 
ecou, mai ales în rindul tineretu
lui. care se adresează publicului 
tînăr. care îl poate atrage la spec
tacolele lirice, deschizind, în ace
lași timp, și gustul pentru opera 
tradițională. Și nu este foarte di
ficil do împlinit un astfel de spec
tacol, care ar fi mai puțin costisitor 
decît „Aida"; în plus avem in- 
terpreți, muzicieni, actori, cu certe 
posibilități pentru a tălmăci noi 
formule teatrale. Nu există însă 
preocupările cuvenite din partea tu
turor conducerilor instituțiilor liri
ce. Aceasta ne îndreptățește, cred, 
să ne întrebăm de ce nu există mai 
multă receptivitate față de inovația 
de valoare?

ȘTEFAN ZORZOR : Opera româ
nească este, prin esență, operă nouă, 
pentru că noi nu avem o creație 
de gen mai veche de un secol și 
cîteva decenii. Spectatorul are 
deci de înfruntat mai multe exa
mene decît în fața operelor „vechi", 
care s-au impus și au intrat în
tr-un fel de patrimoniu al cunoaș
terii. Este vorba de o muzică nouă, 
în plus de cerința unei montări 
moderne, contemporane. Or. aceste 
baraje trebuie Învinse printr-o „in
jecție de încredere". Interpreții, 
scenografii, decoratorii trebuie să 
lucreze în așa fel, îneît pasiunea să 
transpară la public, să insufle în
credere. Dar de multe ori pasiunea 
inițială, de la scrierea partiturii, nu 
ajunge la concentrația care vine să 
reprezinte opera. Am văzut de 
multe ori cum, din fosă, se submi
nează o lucrare. Am asistat la spec
tacole în care cîntărețil interpretau 
in așa fel, îneît nu mai semăna cu 
ceea ce era scris : nu era rău, dar, 
de departe, nu era foarte bine. 
Trebuie să recunoaștem că o operă 
are nevoie de o șlefuire îndelunga
tă, ea nu este un produs care se 
fabrică astăzi și se vinde mîine, 
realizindu-și imediat cota de profit. 
O operă poate fi șlefuită uneori în 
decenii, dar, evident, uneori este 
suficientă o singură reprezentare 
— precum „Amorul doctor" 
Pascal Bentoiu. Trebuie deci 
facem în așa fel, incit publicul 
fie mal aproape de operă, dar 
opera mai aproape de public, pen
tru ca spectatorii. cunoscind-o. să 
dorească să o înțeleagă cit mai 
bine. Să nu uităm că avem un pu-

de 
să 
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și

blic matur, inteligent, care Înțele
ge imediat ce este artistic, auten
tic, care nu poate fi servit cu 
o marfă „jumătate-inteligență". 
Avem un public care distinge clar 
ceea ce este autentic de ceea ce 
este pueril. Atunci, calitatea parti
turii, interpretării și a execuției 
instrumentale trebuie să fie impe
cabile pentru ca să dea strălucire 
opusului pe care îl construiesc. Și 
o montare simplă poate scoate in 
evidență calitatea partiturii, dar 
numai printr-o excepțională dă
ruire poate fi atras publicul. Pen
tru aceasta este nevoie de pasiune 
și tenacitate în crearea evenimen
tului. în construirea unor manifes
tări strălucitoare. Se spune că noi 
avem două categorii de public : cel 
care vine pentru vedetă — majori
tatea, și cel care vine pentru spec
tacol. Părerea mea este că și cei 
care vin pentru spectacol vin și 
pentru, interpreți. De aceea găsesc 
încă un argument ca interpreții 
operelor noastre să fie impecabili, 
punindu-și cu mai multă generozi
tate talentul în slujba creației de 
care dispunem la ora actuală. Este 
vorba de statutul moral al inter
pretării muzicii românești, de ati
tudinea interpreților față de operă, 
atitudine care nu este întotdeauna 
perfect sinceră ; și artă fără since
ritate nu poate să existe. Vreau să 
fiu bine înțeles : nu pretind un 
protectionism îngust pentru crea
ția românească, ci o atitudine corec
tă. firească din partea tuturor față 
de acele valori unanim recunoscu
te. capabile să mențină o bogată și 
modernă viață muzicală.

Realitatea contemporană mai 
amplu reflectată în creația artistică

I
Un remarcabil potențial creator 
ce trebuie mai bine cunoscut

GRIGORE CONSTANTINESCU : 
Iată o temă la care fiecare dintre 
noi meditează: impunerea creației 
originale de operă. Pentru că foarte 
puține spectacole, chiar si cele de 

'excepție, au o viată îndelungată în 
repertoriul teatrelor lirice. A.ș da un 
singur exemplu : acea montare ex
traordinară a operei din Iași cu 
spectacolul „Răscoala", în cadrul 
Festivalului „Cintarea României", o 
reprezentație care a ridicat publicul 
in picioare, dar care, in mod in
explicabil, nu a avut prea multe 
programări. Părerea mea este că 
trebuie să existe o mai organică le
gătură intre includerea în repertoriu 
a unor lucrări șl crearea unui cadru 
amplu, adecvat, către o cunoaștere 
mai vastă a literaturii de gen. For
mula „operei-concert" este bună 
pentru a deschide astfel drumul 
pentru numeroase partituri care ar 
avea un prim contact cu publicul: 
s-ar parcurge astfel jumătate din 
drumul unei montări, adică pregăti
rea muzicală și, odată cu aceasta, 
s-ar putea proiecta montarea ei pe 
scenă. Nu ar fi deloc nepotrivit ca 
teatrele lirice să-și includă in re
pertoriu opera-concert, așa cum 
procedează atitea scene din lume, 
să creeze, in același timp, și po
diumuri experimentale. Ar fi o 
formă utilă de verificare a valori
lor artistice, în asemenea probe de 
încredere. S-ar putea evita astfel’ 
lungile așteptări ale unor lucrări 
pentru a vedea lumina rampei. Aș 
exemplifica prin operi> ca „Orestia" 
de Aurel Stroe. „Logodna" de Ni
colae Brînduș etc.

Există un repertoriu de opere care 
ar trebui cunoscute și o seamă de 
lucrări care, fără îndoială, ar trebui 
să figureze in ceea ce se numește 
„repertoriul permanent". începind 
de la „Petru Rareș" de Caudella, 
pe care l-au descoperit membrii ju
riului Festivalului „Cintarea Româ- 

\ niei" acum două ediții, și pînă la

ultimă oră. Cu alte cu- 
vorba de onorarea școlii

pagini de
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de creație națională, de acțiunea de 
prețuire, la acest nivel, a creației 
originale.

SERGIU SARCHIZOV: Oricine 
parcurge afișul teatrului nostru de 
operă nu se poate să nu fie 
surprins de constatarea că prezența 
operei românești, pe scenă, este încă 
timidă. Nu există un raport echi
tabil cu creația reală, cu cele 160 
de lucrări care există în catalogul 
general al muzicii de operă româ
nești. Unde sînt aceste lucrări 7 
Există oameni care au acu
mulat deja o experiență in munca 
de operă, cum există mulți com
pozitori pe care îi simțim ca po
tențiali creatori de operă. Se alocă 
anual fonduri deloc neglijabile pen
tru acest gen muzical ; compozito
rul care-și declară intenția de a 
porni la un asemenea dificil drum 
găsește un sprijin real prin contrac
te. achiziții etc. Și totuși, situația 
nu este mulțumitoare. De ce ? 
După părerea mea intervin două 
aspecte : accesul foarte dificil la 
teatrul de operă, iar. pe de altă 
parte, lipsa de interes a unor con
ducători de teatre lirice față de 
spectacolul românesc. Pentru că in 
multe cazuri lucrurile se petrec 
așa : la teatrele de operă nu prea 
se cunoaște creația lirică, nu se 
știe ce există scris și nici ce se 
scrie în momentul de fată. Deci, in 
general, nu este vorba de o opțiune 
conștientă in selecționarea unei 
creații. Iar dacă, printr-un concurs 
de împrejurări fericit, opera ajun
ge la teatru, viața ei are o durată de 
... 2—3 spectacole, este programată 
din ce in ce mai rar. ajungind la 
cîteva reprezentații intr-o stagiune 
și pînă la urmă in matineeie de 
duminică, unde merg copiii. Dau 
un singur exemplu : .,Hamlet" de 
Pascal Bentoiu. Și mă întreb :

GRIGORE CONSTANTINESCU: 
Este adevărat, de multe ori plecăm 
de la operă, de la o reprezentație 
românească cu sentimentul insatis
facției față de interpretare, insă, 
vorbind despre versiunea interpre
tativă. trebuie să recunoaștem că 
sintem și în fața Unei alte situații
— o criză a regizorilor de operă. 
La ora actuală, nu formăm regizori 
tineri pentru operă. Este un lucru 
care se resimte și care se va re
simți și mai acut mai tîrziu. După 
părerea mea, apelul la un regizor 
de teatru nu este o soluție sigură, 
permanentă. Un rol important în 
revitalizarea spectacolului liric re
vine, de asemenea, criticii muzica
le, care ar trebui să fie mai strîns 
legată de operă. Din păcate, nu pu
tem 
tică 
ziile dedicate primei reprezenta
ții. Dar viata unui teatru de o- 
peră nu este compusă doar din e- 
venimentul premierei. Și interpre- 
til. si teatrele, si publicul au ne
voie de un ghidaj, iar acest ghi
dai critic, care s-a practicat întot
deauna într-o viată muzicală, lip
sește din critica de specialitate. Eu 
cred că sint foarte interesante dis
cuțiile care se pot face in îurul 
unui spectacol românesc ce se de
gradează duDă a treia reprezenta
ție. să spunem, asa cum tot cri
tica muzicală poate împlini stra
tegia atragerii publicului sore a- 
cest gen. Adică : popularizarea in- 
terpretilor. a lucrărilor, crearea 
unui curent de opinie a unui cli
mat. As vrea să remarc preocu
parea compozitorilor noștri de a o- 
glindi momente, evenimente socia
le si nolitice esențiale din istoria 
patriei. Din aceste oreocupări s-au 
născut creații viabile, durabile. Nu
meroase ODUsuri au adus contribu
ții notabile la cunoașterea istoriei 
patriei, a SDiritualitătii românești. 
Dar rămîn încă locuri libere, teme 
neexplorate, sint nerioade istorice 
care au fost abordate superficial si 
asupra cărora se Doate reveni nrin- 
tr-o cunoaștere mai adîncă. După 
cum actualitatea comolexă. dina
mică. munca si trăirile atît de di
verse. realist-natetice. lucid-eroice 
ale contemDoranilor noștri, con
structori ai socialismului, pot oferi
— si trebuie să se vadă mai preg
nant aceasta in creația artistică — 
motive generoase de inspirație. în 
fine, o problemă deschisă 
opera pentru copii. Avem 
bune, dar numai cîteva.

vorbi decît desDre o cri- 
de „premieră", de recen-

din istoria con- 
fi transpuse cu 
muzică. în orice 
acord cu părerea

rămlne 
lucrări

NICOLAE BRÎNDUȘ : Ar 
te de sous despre calitatea . . 
colului liric românesc, despre nece
sitatea asigurării unor distribuții al
cătuite din cei mai talentati inte"- 
preti. Discutind despre aria tema
tică abordată de către compozitori, 
ne lovim, inevitabil, de problema 
libretelor care nu este simplă. De-

fi mul- 
specta-

sigur, nu ignorăm anumite reali
zări dar. în general, lipsesc libre
tele interesante, tematic actuale, 
despre realitatea de azi. O sursă 
de inspirație este literatura, dra
maturgia românească de azi. Biroul 
secției de oneră a Uniunii com
pozitorilor a încercat să stabileas
că o legătură de lucru cu Uniunea 
scriitorilor. A lansat chiar un con
curs dar rezultatul a fost : 10 li
brete. din care 9 slabe si unul me
diocru. Nu înseamnă insă că po
sibilitățile au fost epuizate. E mal 
degrabă vorba de necesitatea de a 
găsi modalități mai bune de colabo
rare. de a realiza liantul artistic 
necesar pentru ca atit autorul li
bretului cit si compozitorul să con
stituie o echipă omogenă să colabo
reze creator de la definirea ideii, 
a telurilor creației, pînă Ia desă- 
vîrsirea ei.

MIRCEA CHIRIAC : Cred că toa
te zonele tematice, dacă sînt artis
tic comentate, devin interesante si 
atrăgătoare si. mai ales, subiectele 
contemDOrane si 
temporană pot 
mare succes în 
caz. nu sînt de
acelui regizor care spunea odată că 
publicul admite în teatrul muzical 
convenția, cu condiția ca actorii să 
fie îmbrăcat! în... cardinali, bufoni, 
împărați. Cîte teme din activitatea 
zilnică nu se pot transforma in 
Dretexte pentru creatorii de artă, 
mai ales dacă mesaiul lor este sub
til reprezentat si convingător 
Dunct de vedere artistic. Pe de 
parte, trebuie să 
mult spre a scoate 
canoanele • învechite, 
păsarea convenționalismului 
a viziunii prea obediente 
de convenția tradiționalistă, ce 
din spectacolul de operă un 
canism gigantic, greoi. încorsetat. 
Abordarea realităților de azi pre
supune nu atît Respectarea canoa
nelor specifice cit talent, viziune 
modernă, inteligență artistică, su
plețe în montare. Opera poate păși 
mai îndrăzneț pe drumul unor ex
perimente fertile, astfel incit opere
le și baletele românești să-și poa
tă demonstra valoarea, iar publi
cul să-si poată SDune avizat si o- 
biectiv cuvintul si asupra pagini
lor experimentale. Trebuie găsite 
formule mai vii si mai simple de 
spectacol, necostisitoare, dar atrac
tive. în același timn. trebuie re
văzut mai îndeaproape rolul ani
matorului teatrului liric, al direc
torului de operă, al acelui muzician 
cu vocație si dăruire, pasionat si 
mereu preocupat de construirea e- 
venimentului artistic al unei sta
giuni. de a acționa astfel incit 
spectatorul de oneră să devină din 
zi în zi un meloman statornic, in
format.

Smaranda OȚEANU
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Arta populară — o noțiune intrată 
în limbajul cotidian, un fenomen cu 
prezență activă în societatea contem
porană. Pentru a înțelege mai bine 
semnificațiile sale, pentru a ne da 
seama mai profund de rolul menit 
să-l îndeplinească în epoca noastră, 
o scurtă incursiune în ceea ce s-ar 
putea numi „geneza artei populare" 
ni se pare necesară, mai cu seamă 
acum, cind ecourile manifestărilor ce 
au încununat actuala ediție a Festi
valului national „Cintarea României" 
sint prezente în conștiința noastră, a 
tuturor, cînd aprecierile, recomandă
rile și orientările secretarului gene
ral al partidului alcătuiesc un veri
tabil program de lucru pentru toti 
cei ce muncim în acest domeniu.

Secole de-a rîndul, în spațiul car- 
pato-danubian a predominat o eco
nomie cu caracter autarhic. Fiecare 
familie își asigura într-un cadru re
lativ închis cele necesare vieții, prin 
activitatea specifică bărbatului și fe
meii, în strînsă legătură cu tot ceea 
ce natura generoasă oferea oameni
lor. Dacă bărbatul era cel care con
struia casa, cioplea mobilierul si con
fecționa uneltele necesare activității 
productive, femeia trebuia să se în
grijească de hainele și țesăturile pen
tru ai săi și pentru casă. Si atunci 
cind în mediul familial-gospodă- 
resc nu se puteau realiza anume pro
duse — cojocul pentru iarnă, vasele 
de lut. uneltele de fier etc. — ele 
erau procurate la tîrguri, cel mai a- 
desea în schimbul unor produse a- 
gricole. Meșteri specializați sau ță
rani. femei sau bărbați, produceau 
obiecte de strictă utilitate, pe care, 
după obiceiuri străvechi si potrivit 
gustului propriu, le împodobeau in 
tehnici adecvate materiei prime cu 
un decor adesea ancestral, deschis 
deopotrivă înnoirilor. Transmitîn- 
du-se din generație in generație, teh
nici. ornamentație, piese constituiau 
liantul continuității în timp, al per
manentei. Creatori de autentice va
lori, bărbații și femeile acestui pă- 
mint n-au avut conștiința individua
lității lor artistice, rodul mîinilor și 
strădaniei lor fiind destinat vieții de 
fiecare zi, împlinirii nevoilor exis
tenței. Și de aceea nu s-au gîndit 
decit arareori — mult prea arare, 
spunem noi azi ! — să-și nemurească 
numele pe-o casă (ca un Pașco de 
pe Sălaje la 1775 sau Antonie Mogos 
din Ceauru Gorjului o sută de ani 
mai tîrziu), pe-o scoarță (Smaran- 
da din 1861, Marea Bogda din 1890), 
pe-un pieptar de mireasă (Paraschi- 
va Roșea în 1884). Ca si baladele, 
doinele și horele, produsele creației 
artistice materiale ale epocilor. tre
cute se caracterizează prin anonima
tul celor ce le izvodeau, numele ce
lor mai sus înșiruiți. ca si al altor 
cîtorva, fiind numai excepțiile ce 
confirmă rpgula. Adunate azi in, 
muzee, aceste creații fac dovada 
incontestabilă a geniului si persona
lității artistice ale ponorului nostru, 
iar termenul de artă ce le este con
ferit nu este prin nimic contrazis ; 
mai mult chiar, o analiză atentă dez
văluie caracterul clasic al acestei 
arte, atributele sale principale con- 
stind din măsură, echilibru, claritate.

Revoluția socialistă a produs și in 
creația populară, ca în toate dome
niile de activitate, profunde schim
bări. Industrializarea, transformările 
socialiste din agricultură, sistema
tizarea satelor sint 
ce au influențat — 
altfel! — nu numai 
ductie. ci întregul 
mentalitatea și deci 
vității artistice populare, 
vreme din sfera utilității imediate, ca 
urmare a impactului cu noi realități 
sociale, arta populară se înscrie pe 
noi coordonate, privind noi valențe și 
împlinind noi destine. Cadrul limitat 
de odinioară — familia, satul — a fost 
înlocuit de întreaga arie națională; 
producția artistică de masă din trecut 
a fost înlocuită printr-o activitate 
profesionalizată, uneori extinsă la un 
centru, alteori restrînsă la un număr 
mic de persoane dintr-o localitate 
sau alta. Prin participările la expozi
ții județene sau republicane creato
rii contemporani se individualizează 
acum ca veritabile personalități ar
tistice ale căror lucrări, preluînd și 
dezvoltînd filonul traditional, sînt 
Durtătoare ale unor mesaje complexe. 
Numele unor olari ca Stelian Ogre- 
zeanu. Victor Vicșoreanu. Grigore 
Ciungulescu, Constantin Colibaba, Io
nică Stepan, Ianos Pali și al multor

Jana NEGOIȚÂ,
director adjunct ol „Muzeului satului 

și de artă populară"

altora sint Ilustrative nu numai pen
tru centrele ceramice oe care le re
prezintă. ci si pentru propria lor vi
ziune artistică. Aceeași constatare 
este valabilă si în domeniul țesătu
rilor — generalizat în trecut — do-

Mariana Petrescu, din județul Vîlcea, 
a obținut premiul II la concursul 

„Cocoșul de Horezu"
Foto : S. Cristian

meniu în care Gheorghita Măleanu, 
Alexandrina Mioc. Maria Spiridon 
sau Maria Hanzu îsi au uri loc bine 
determinat, rezultat al amprentei 
unice pe care fiecare dintre ele o 
deține.

Amploarea pe care atit ceramica 
— ale cărei centre active sau reacti
vate. gratie mai ales Festivalului na
țional „Cintarea României", se nu
mără cu sutele —, cit și țesăturile au 
luat-o în ultimele decenii se dato
rează in mare parte rolului decorativ 
excepțional pe care aceste genuri ale

artei populare îl împlinesc șl azi ca 
și odinioară. Asemănător stau lucru
rile și in ceea ce privește prelucrarea 
artistică a lemnului, domeniu în care 
excelează meșterii vrînceni și cei din 
Vilcea sau Bihor, meșteri care au 
știut să valorifice elementele tradițio
nale în contextul unei creații prin 
excelentă decorative. Constructorii de 
instrumente muzicale sînt creatorii 
populari cei mai „conservatori", ope
rele lor fiind desăvîrșite încă de se
cole pentru scopul propus și mult so
licitate de formațiile artistice de a- 
matori ca și de interpret! consacrati. 
Prin contrast, creatorii de măști popu
lare sînt inovatori prin excelentă, 
atit ca urmare a practicării încă a o- 
biceiurllor in unele zone, cit si da
torită valențelor decorative ale măș
tilor. consecință a plasticității lor re
marcabile.

La o analiză mai atentă a creației 
populare din ultimii ani. analiză pri
lejuită de expoziția laureaților a- 
cestei ediții a Festivalului național 
„Cintarea României", se 
preponderenta elementului decorativ 
prin excelentă, frecvența unor lucrări 
cu caracter de unicat artistic.

Pentru a răspunde în mod pertinent 
cerințelor pe care societatea contem
porană le pune în fata artei popu
lare, e necesar ca aceasta să capete 
un caracter de masă, să-și lărgească 
sfera de cuprindere prin producerea 
unor categorii de obiecte cu cele mai 
diverse destinații practice. E necesar 
totodată să fie valorificate pe un plan 
superior resursele naturale cele mai 
diverse, să fie reactualizate tehnici și 
tehnologii tradiționale. Un exemplu 
edificator în acest sens este utilizarea 
fibrelor textile în culori naturale sau 
vegetale, de un deosebit efect plas
tic, ca și extinderea producției de bo- 
rangic, materie primă de o excepțio
nală valoare decorativă, cu multiple 
întrebuințări. Obiective care și-au 
aflat in cerințele formulate de secre
tarul general al partidului, cu prilejul 
vizitei la expoziția laureaților recent 
încheiatei ediții a Festivalului na
tional „Cintarea României", un mo
bilizator și necesar program de ac- 
.țiune.

Trecerea de Ia „unicat" la produc
ția artistică „de masă" in epoca 
noastră, departe de a devaloriza in
dividualitatea creatoare, constituie un 
element al evoluției ciclice, dialectice 
a fenomenului. Dezvoltarea pe un 
Plan superior a artei populare con
firmă viabilitatea sa, faptul că creația 
populară românească — cu rădăcini 
străvechi — își găsește in condițiile 
societății socialiste climatul cel mai 
propice de afirmare.

constata

0 lume nouă se construiește 
cu entuziasm revoluționar

(Urmare din pag. I)

VASLUI

tot atîtia factori 
si nu se putea 
sistemul de pro- 
mod de viată, 

condițiile creati- 
lesind o

Simpozionul „Pacea 
și umanitatea"

Biblioteca județeană Vaslui a 
organizat un simpozion cu tema 
„Pacea și umanitatea — valori 
fundamentale ale educației prin 
cultură", la care au participat 
cadre universitare, activiști de 
partid, ziariști. In comunicările 
prezentate vorbitorii au subli
niat importanta excepțională a 
noii inițiative de pace a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, pen
tru promovarea înțelegerii si co
laborării intre popoare, pentru 
preintimpinarea pericolului unui 
război nuclear și salvgardarea 
cuceririlor civilizației umane.

In încheiere, membri ai cena
clurilor literare din județul 
Vaslui au prezentat un recital 
de poezie închinat păcii. A par
ticipat un numeros public.

Sesiune, de comunicări 
și referate

BUZĂU. Timp de două zile, la 
Muzeul județean Buzău a avut loc 
sesiunea anuală de comunicări și 
referate pe teme de istorie locală, 
la care au participat reputati cerce
tători și specialiști. Au fost pre
zentate comunicări cu privire la 
„începutul epocii bronzului in spa
țiul buzoian". ..O nouă ipoteză pri
vind numele dacilor din zona Bu
zăului". „Contribuții buzoiene la 
lupta poporului român pentrp inde
pendentă si pace" și altele. (Stelian 
Chiper).

i n a
a .Hondo iiiiiano : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20. MUNCA - 15,30: 17.30; 19.30. 
a Capcana („Zilele filmului sirian"): 
STUDIO — 10: 12; 14: 16: 18; 20.
a Alo. aterizează străbunica : 
IțENTARI — 15.30: 17.30; 19.30.
a Ana și „hoțul" : VIITORUL — 
17,30; 19.30, PROGRESUL — 
17,30; 19,3'J.
• Fata Morgana : POPULAR — 
17,30; 19,30.
a Duelul : FLACARA — 15.30: 
10,30.
a Caseta Măriei de Medici : PATRIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

FE-

15.30
15.30

15,30;

17,30;

• Capitolul al doilea : SCALA — 9,15; 
12: 14,45: 17,30; 20.15, BUCUREȘTI — 
8.30; 10,45; 13; 15.30; 18: 20,30. CUL
TURAL — 11.15; 13.30: 15.45: 18 ; 20,15.
• Fata cu scoica : CENTRAL — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Copie la indigo : MELODIA — 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.15, FLA
MURA - 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45: 20. 
a Hiroshima, dragostea mea : CAPI
TOL — 9; 11.15; 13.30: 15,45: 18; 20.15.
• Moscova nu crede în lacrimi : VIC
TORIA — 9.30; 12,30; 16; 19.
• Popeye marinarul — 9.15; 11; 12,45; 
14,30 ; 16,15, Șantaj — 18 ; 20 ; DOINA. 
■ Aii Baba șl cei 40 de hoți : FERO
VIAR — 9; 12; 16; 10.
a Pirații secolului XX :
16; 18: 20.
a Soțul ideal : LIRA — 
a Cină intre prieteni :
— 15; 17,30; 20.

BUZEȘTT

15.30; 18; 20. 
COTROCENI

• Intilniri tîrzii : VOLGA — 9; 11,15: 
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Legenda lui Ciun Hian : AURORA
— 9; 12; 16; 19.
• Acum douăzeci de ani : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• întoarcerea acasă : FESTIVAL — 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Kramer contra Kramer : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15. 
o Kagemusha : GRI VITA - 9; 12; 16; 
19, EFORIE — 9; 12; 16; 19.
• Polițist sau delincvent : DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.
• Lupii mărilor : GIULESTI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Toată lumea este a mea
— 11; 15,30; 18.30.
• Căpitanul răzbunării : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Yankeii : ARTA — 9; 12: 16; 19.

expoziții

PACEA

• Galeria Orizont : Vasilica
cu, sculptură ; (atelier 35) : 
Preda Sânc, pictură.
• Galeriile „Căminul artei"
Rodica Xenia Constantin, ,
(etaj) : Grafică din Republica Popu
lară Polonă.
• Galeria Simeza : Ion Bănulescu, 
desen-ceramlcă.
• Muzeul de Istorie a partidului : 
Constantin Pacea, pictură.
• Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România : Șerbana Drăgoescu, 
tapiserie.
• Galeria „Hanul cu tei" (sala Cena
clu)4: Expoziție de modă.
• Galeria Galateea : ștefan Rădules- 
cu, modă.

Marin es- 
Marilena

(parter): 
pictură ;

baladelor noastre si 
unii din marii noștri 
domnitori sau condu
cători ai unor mișcări 
revoluționare sînt cti
torii de limbă si cul
tură românească 
corifeii Școlii 
și pașoptiștii, 
lae Bălcescu. 
Iancu. Vasile 
dri. Mihail 
leanu și atîtia alții, sint 
luptătorii pentru Uni
rea de la 1859 și cea 
de la 1 decembrie 1918. 
sint comuniștii din 
anii grei ai luatei îm
potriva asuDririi bur- 
ghezo-mosieresti si a 
dictaturii fasciste, sînt 
oamenii din vremea 
reconstrucției de dună 
război, sînt oamenii 
muncii, fără deosebire 
de naționalitate, care 
contribuie cu pa
siune. pricepere si 
dăruire patriotică la 
edificarea, in Datria 
noastră. a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate. în etnopsi- 
hologia poporului ro
mân, avîntul romantic 
se împletește organic 
cu echilibrul clasic, 
făcînd să rodească 
două atribute funda
mentale ale ființei 
noastre naționale : o- 
menia. în plan etic, ca 
formă snecifică a u- 
manismului românesc, 
si dorul, acel original 
si tulburător senti
ment romantic. în 
Dlan estetic, o carac
teristică distinctă a 
identității noastre spi
rituale.

Romantismul revo
luționar este si tre
buie să fie o oerma- 

■ nență a spiritualității 
noastre. El ne-a însu
flețit în muncă si 
luptă de-a lungul vre
mii. el ne-a arătat că 
atunci 
călăuzit 
dăruire, de natriotism 
si încredere în viată, 
spiritul omenesc nu 
realizează maximum 
din ceea ce poate 
realiza. Cu romantism 
revoluționar — sub 
conducerea partidului 
— am întors armele 
împotriva fascismului, 
aducindu-ne contribu
ția substanțială Ia în- 
fringerea fiarei brune, 
am dărîmat vechea 
orînduire. strîmbă si 
nedreaptă, am descă
tușat energiile crea
toare ale poporului, 
am făcut să apună 
Dentru totdeauna ex
ploatarea 
către om.
exemplar 
națională, 
cerit indeDendenta si 
suveranitatea patriei, 
am realizat industria-

sint 
Ardelene 
un Nico- 

Avram 
Alecsan- 
Kogălni-

cind nu e 
de ideal si

omului de 
am rezolvat 

Droblema 
ne-am cu-

făurim un om 
cu un larg ori- 
de cunoaștere, 

conștiință înain- 
Fireste. roman-

lizarea tării, am mo
dernizat agricultura, 
am făcut să înflorească 
științele, artele si cul
tura.
nou. 
zont 
cu o 
tată.
tismul revoluționar nu 
e o magie, nu sint 
vorbe bombastice, ci 
fante concrete si mai 
ales înfăptuiri. El nu 
presupune idilism a- 
nacronic si eroism de 
operetă. De el nu e 
străin, uneori, erois
mul dramatic si tra
gic. nu-s străine cîte- 
odată visurile amina
te. neîmolinirile si că
derile dureroase, dar 
tocmai capacitatea de 
a birui si deoăsi îi dă 
semnificații deosebite. 
Romantismul revolu- • 
tionar poate fi. une
ori. el fnsusi lovit si 
umilit. ' dar niciodată 
înfrînt. El face parte 
integrantă din fiziono
mia morală a omului 
nou. din procesul de
venirii istorice. Si to
tuși. unii, socotindu-și 
visurile împlinite, re- 
glîndu-si idealurile 
precum o feștilă în 
lamoa cu petrol, dună 
interese meschine, im- 
bătrînesc prea devre
me. se deziluzionează, 
se blazează, afișează 
o îngrijorare fără leac 
pentru întreaga colec
tivitate. atunci cînd le 
oade o țiglă de pe co
tețul cățelului. Dacă-i 
string, din întîmnlare. 
pantofii nou-nouti. a- 
cesti blazați în care a 
aous romantismul re
voluționar îsi denling 
libertatea încorsetată 
si" merg anevoie, schio- 
oătînd, ne drum îna
inte. în absenta ro- 
hiantiSmului revoluțio
nar se cuibărește în 
om blazarea flegmati
că. ..detașarea" rece 
ca gheata si uscată ca 
o iască. criticismul 
acru si înăcrit, cleve
titor. defetismul, apa
tia. disprețul pentru 
om si eforturile sale, 
judecata pătimașă, 
plictisită de adevăr si 
iresponsabilă 
societate.

Astfel de 
sînt înclinați
că epoca romantismu
lui revoluționar a anus 
nentru toată lumea, că 
ea e nroprie unor vre
muri revolute si in- 
comnatibilă cu orizon
tul cultural si statutul 
social al omului de 
astăzi. Firește. în nu
mele romantismului 
revoluționar, prin tră
darea lui de fant. s-au 
comis si multe erori 
si acte condamnabile 
care numai romantice

fată de

oameni 
a crede

si revoluționare nu 
erau. Partidul nostru 
— dună Congresul al 
IX-lea — le-a demas
cat si le-a criticat cu 
intransigentă. luînd 
măsuri ca niciodată să 
nu se mai poată re
peta. Chiar ne o ro
chie albă de mireasă 
poate anărea o scamă 
neagră, murdară, dar 
pentru aceasta nimeni 
nu aruncă rochia in 
foc. Din păcate, unii 
ne care blazarea defe
tistă si-a lăsat prea 
puternic amprenta ar 
fi în stare să facă si 
asemenea lucruri pros
tești. Dacă te văd en
tuziasmat pentru re
zolvarea unei proble
me mai dificile îti a- 
trag ironic atentia că 
ești un naiv, că si ei 
au fost cîndva ca tine, 
dar viata i-a învătaț 
minte, că trebuie să 
fim mai ootoliti (înțe
lege mai delăsători, 
mai gură cască, mai 
indolenti). Asemenea 
atitudini nasc, firește, 
lenea, iresponsabilita
tea fată de 
încredințate, 
cialitatea în 
spiritul de căpătuială, 
actele antisociale, tare 
morale care se pla
sează la antipodul ro
mantismului revolu
ționar.

Romantismul revo
luționar presupune 
patos sufletesc si a- 
vînt echilibrat de ra
țiune. intransigentă 
principială fată de noi 
si fată 
seamnă 
ficientă 
autocriticii 
în tinuta 
ideoloeică. 
giditate ; 
puternice.
în ele. bazată ne ar
gumente puternice, lo
gice. oe forța adevă
rului 
bătăii 
masă.
avea 
cind scria : „Trăim in 
miezul unui ev aprins / 
Si-i dăm a-nsufletirii 
noastre vamă. / Cei ce 
nu ard dezlăntuiti ca 
noi / în flăcările noas
tre se destramă / 
Noi pentru viitor ne 
pregătim / Si-1 popu
lăm pe solul fericirii. / 
Cu bratele-ncordate 
să-l săpăm / Si să-l 
udăm cu ploile gindi- 
rii / / Neîntîrziai. deci, 
să-nvătăm. tovarăși. / 
In numele acestui tel 
sublim : / Să învățăm 
ce-nseamnă omenia / 
Si comuniști să învă
țăm să fim" (Viitorul). 
Romantismul revolu
ționar implică respec
tarea ideii de bine, de 
omenie, de frumos si 
adevăr.

sarcinile 
superfi- 
muncă.

de alții : in- 
folosirea e- 
a criticii si 

; fermitate 
morală si 

dar nu ri- 
convingeri 
statornicie

și nu pe forța 
cu pumnul in 
Cită dreptate 

Nicolae Labiș
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Gînduri și simțăminte de fierbinte recunoștință 
pentru nobila inițiativă de pace a președintelui 

Nicolae Ceaușescu
„Să se înfăptuiască idealul popoarelor 

de a se curma pentru vecie înfruntările armate"
Fac parte din generația celor ai 

căror părinți au luat parte la lupta 
antifascistă, incepind cu grevele 
din 1933, de la „Grivița Roșie", sfi* 
dinei plutoanele de execuție și tem
nițele siguranței, pentru că au în
drăznit să spună un răspicat „NU" 
fascismului in țara noastră și, im
plicit, războiului... îmi sint și azi 
proaspeți in amintire acei ani de 
urgie, cind viața oamenilor era la 
discreția raidurilor aeriene. Do
resc din suflet ca nimeni să 
nu mai aibă parte de ceea ce 
a avut generația mea. Mi-au mers

la inimă cuvintele rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu la marea 
adunare populară din București. 
Ca om încrezător în viitorul patriei 
mele, țin și eu la pace ca la lu
mina ochilor și socotesc că azi, cind 
primejdia războiului pîndește ome
nirea, trebuie să strîngem cu toții 
rindurile spre a zăgăzui cursa 
înarmărilor. Să facem să izbîn- 
dească visul străvechi de a curma 
pentru vecie înfruntările armate pe 
planeta noastră !

Mihai PENEACA 
București

„Demers inspirat din dragostea față 
de oameni, din grija față de viața lor"

M-am simțit adine emoționat de 
chemarea vibrantă la pace și dezar
mare conținută în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, de 
mesajele pe care le-a adresat con
ducătorilor de state spre a se pune 
capăt înarmărilor Si a se asigura 
triumful unei păci, durabile. într-a- 
devăr. in aceste momente de încor
dare din viața internațională,, nimic 
nu poate fi mai presus de necesi
tatea evitării unui război nimicitor. 
Sint convins că inițiativa de pace a 
conducătorului țării noastre va ră- 
mine în istorie ca un act de mare 
responsabilitate politică. Cu realism 
și luciditate, președintele tării mele 
lși ridică glasul In apărarea celui 
mai de preț bun al popoarelor, al 
oamenilor.

Emoția ce m-a cuprins pe mine 
personal tine de experiența de via
tă a familiei mele, unde se mai

face încă simțit ecoul Îndepărtat al 
ultimului război mondial. învățăto
rul sublocotenent Fuiorea Gh. 
Fiorea, tatăl meu grav rănit în 
luptele din Munții Tatra, avea 
să împurpureze cu sîngele și 
viața sa tînără drapelul victo
riei asupra fascismului, drapel 
pe care omenirea l-a înălțat 
in primăvara anului 1945. Chi
purile împietrite de durere ale pă
rinților, ale fraților și surorilor, 
lacrimile soției și ale copiilor or
fani de război, cer ca asemenea tra
gedii ca cea abătută asupra fami- 
liei noastre să nu mai lovească nici 
o familie, să nu se mai repete nici
odată. Iată de ce subscriu din toa
tă inima la mărețul demers pentru 
dezarmare și pace lansat de condu
cătorul tării noastre.

Iuliu FUIOREA
Călărași

„Chemarea 
conducătorului 
țării exprimă 

propriile noastre 
năzuințe"

Am avut nenorocul să suferim din 
plin ororile celui de-al doilea război 
mondial. Amîndoi am participat la 
lupte ne frontul contra fasciștilor, 
atit ne teritoriul patriei noastre, cit 
si în Ungaria si Cehoslovacia. Soar
ta a vrut să ne redea familiilor, 
dar pe unu! dintre noi — rănit 
ușor, oe celălalt cu piciorul drept 
lipsă. Lăsat în munții Tatra...

Acum, cind norii negri ai războiu
lui amenință iarăși liniștea popoare
lor. ca oameni cate am trăit urgiile 
ultimei conflagrații mondiale. ne 
alăturăm cu trup și suflet che
mării adresate de înțeleptul nos
tru conducător. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a nu se precupeți 
nimic pentru ca nenorocirile trecu
tului să nu se mai repete. Cu atit 
mai mult, cu cit. în condițiile cînd 
s-au acumulat atitea arme nucleare 
și rachete, n-ar mai fi vorbii doar 
de o repetare, ci de distrugerea în
tregii civilizații umane. Nu putem 
dccît să fim mindri că. în fata unei 
asemenea primejdii cumplite, care 
sporește pe zi ce trece din pricina 
politicii de înarmare, președintele 
României a adresat mesaje condu
cătorilor U.R.S.S. și S.U.A.. celor
lalți șefi ai statelor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, pentru 
a se întreprinde neîntirziat măsuri 
de stăvilire a înarmărilor, mai ales 
a celor nucleare, de reducere a ar
senalelor militare pînă la elimina
rea lor completă.

LEGĂMÎNTTRAINIC
In inima română s-a aprins făclia, 
Dorinței pentru pace pe pămint, 
Partidul — Ceaușescu — România 
Solia libertății noastre sint
Să facem să triumfe pe pămint 
Colaborarea, pacea și-omenia 
Și să urmăm cu trainic legâmint 
Partidul, Ceaușescu, România

Silviu Eugen ANCA, 
muncitor la Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii

Ca toți compatrioții noștri, pre
țuim roadele muncii pașnice obți
nute, sub conducerea partidului. în 
anii socialismului, șl dorim din tot 
sufletul ca ele să nu fie amenințate 
de nimic. Inițiativa de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu expri
mă propriile noastre năzuințe. Ea 
oferă un exemplu de înaltă răspun
dere pentru viitorul propriului po
por si pentru soarta întregii ome
niri.

Nicolae NITULESCU 
Mihalache NIȚU 
satul Alimănești, Olt

S-A ÎNCHEIAT ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Constituirea consiliilor județene ale
Conferințele reprezentanților oa

menilor muncii care au avut loc 
în județele Alba. Bacău. Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Brașov. Brăila. Bu
zău, Călărași, Galați, Gorj, Harghita. 
Neamț, Olt, Prahova. Teleorman, Ti
miș. Tulcea, Vîlcea și Vrancea au în
cheiat acțiunea de constituire a con
siliilor județene ale oamenilor mun
cii. Create din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. aceste organisme noi reunesc 
reprezentanți ai unităților industria
le, de construcții, transport, din sis
temul financiar si din domeniul cir
culației mărfurilor, constituind o ex
presie a dezvoltării continue a de
mocrației noastre socialiste, a auto- 
conducerii muncitorești. Asa cum a 
indicat secretarul general al parti
dului, ele au menirea să asigure o 
mai bună organizare si coordonare 
unitară a activității consiliilor oa
menilor muncii din întreprinderi si 
instituții. îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale acestora. în 
scopul participării tot mai active a 
celor ce muncesc la elaborarea si 
adoptarea hotărîrilor. la conducerea 
efectivă si tot mai eficientă a vieții 
economice și sociale în tara noastră.

Evenimente marcante, cu profunde 
semnificații politice, economice și 
sociale, conferințele s-au desfășurat 
in atmosfera de angajare revoluțio
nară cu care acționează întregul nos
tru popor, strins unit în jurul parti
dului. al secretarului său general 
pentru înfăptuirea, neabătută a po
liticii interne si externe a partidului 
și statului nostru. în rapoartele pre
zentate cu acest prilej și în cadrul 
dezbaterilor a fost subliniată însem
nătatea hotâririlor luate la cel de-al 
II-lea Congres al consiliilor oameni
lor muncii privind intensificarea ac
tivității in toate domeniile construc
ției socialiste, mobilizarea întregului 
popor la înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului in scopul dez
voltării multilaterale a României so
cialiste. Caracterizate de un înalt 
spirit de exigență și responsabilitate 
comunistă, conferințele au analizat, 
într-un climat de autentică democra
ție muncitorească, atit realizările ob
ținute în anul 1981, cit și lipsurile si 
neajunsurile manifestate în munca

productivă. De asemenea, au fost 
abordate probleme privind asigurarea 
celor mal potrivite măsuri pentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe anul 
viitor și pe întregul cincinal, subli- 
nii.ndu-se necesitatea de a se acționa 
cu fermitate in acest sens la fiecare 
loc de muncă. în fiecare secție sau 
întreprindere. Participanții au făcut 
propuneri concrete privind realizarea 
Si depășirea producției fizice la toa
te sortimentele, a producției nete, a 
beneficiilor planificate, a tuturor in
dicatorilor de plan. Problematica lar
gă, cuprinzătoare pusă în dezbatere 
a asigurat conferințelor un pronun
țat caracter de lucru, care a determi
nat luarea unor hotărîri de impor
tanță vitală pentru îndeplinirea sar
cinilor ce revin în perioada urmă
toare întreprinderilor și instituțiilor 
din județele respective. Ele se referă 
la gospodărirea cit mai rațională și 
valorificarea cu maximă efeciență a 
resurselor de materii prime, mate
riale. combustibili și energie., mai 
buna utilizare a capacităților de pro
ducție. respectarea întocmai a teh
nologiilor de fabricație, introducerea 
mai accentuată a progresului tehnic 
prin aplicarea consecventă a creației 
științifice și tehnice românești, ri
dicarea parametrilor tehnico-econo- 
mici ai produselor la nivelul perfor
manțelor atinse pe plan mondial etc. 
în acest context, a fost relevată con
tribuția tot mai substanțială oe care 
organele de conducere colectivă din 
unitățile economice și financiare tre
buie să o aducă la perfecționarea în
tregii activități. Totodată, s-a subli
niat că noile organe de conducere si 
coordonare — consiliile județene ale 
oamenilor muncii — trebuie să ia 
măsuri pentru generalizarea expe
rienței înaintate, pentru perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă 
ale consiliilor oamenilor muncii din 
Întreprinderi Si instituții, pentru ini
țierea unor acțiuni concrete în scopul 
ridicării pe o treaptă calitativ su
perioară a activității desfășurate în 
județe pe plan economic si social.

Dînd glas hotăririi nestrămutate 
de a înfăptui exemplar măsurile lua
te de partid in scopul îmbunătățirii 
continue a bunăstării întregului nos
tru popor, a condițiilor de muncă șl 
de viață ale celor ce muncesc, parti
cipanții la conferințe au subliniat 
caracterul profund științific al poli-

oamenilor muncii
tidi partidului, al cărei țel este ri
dicarea României pe noi trepte de 
progres și civilizație. Totodată, ei au 
dat o înaltă apreciere și au susținut 
cu toată tăria noua și strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care reprezintă 
expresia năzuinței poporului român 
de a trăi in înțelegere și cooperare 
cu toate popoarele lumii, de a face 
totul pentru înfăptuirea dezarmării 
nucleare, a unui climat de pa.ee și 
progres în întreaga lume.

In încheiere, conferințele au ales 
noile consilii județene ale oamenilor 
muncii. Din aceste organisme, prin 
constituirea cărora se trece la o 
treaptă superioară a democrației 
muncitorești în țara noastră, fac par
te cadre de conducere din întreprin
deri și instituții, din cercetare si pro
iectare. activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, muncitori, ingineri 
și tehnicieni. Că președinți ai consi
liilor au fost aleși primii secretari 
ai comitetelor județene de partid.

Participanții ia conferințe au a- 
doptat, intr-o atmosferă de înalt spi
rit patriotic, de vibrantă și unanimă 
angajare muncitorească, telegrame 
adresate Comitetului Central al parti
dului. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă hotărirea tuturor 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — de a acționa neabătut pen
tru transpunerea în viată a sarcini
lor ce le revin în perioada următoa
re. în telegrame se subliniază an
gajamentul ferm de a înfăptui exem
plar indicațiile și orientările date de 
secretarul general al partidului la 
plenara comună a C.C. al P.C.R. si 
a Consiliului Superior a.l Dezvoltă
rii Economice si Sociale din luna no
iembrie, precum și hotărîrile adopta
te la recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale, exprimîndu-se ata
șamentul profund față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, față de strălucita acti
vitate teoretică și practică desfășu
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru edificarea societății socialiste 
în patria noastră, . pentru ridicarea 
continuă a prestigiului României în 
rîndul națiunilor lumii, pentru pro
movarea idealurilor de pace, colabo
rare și înțelegere între toate po
poarele.

Cronica zilei
Sîmbătă dimineața, tovarășul Pe

tru Enache. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a primit pe to
varășul Grigoris Giannaros. mem
bru al Biroului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior), directorul ziarului „Avghi", 
care se află în vizită in țara noastră, 
la invitația ziarului „Scinteia".

întrevederea, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a pri
lejuit un schimb de informații cu 
privire la preocupările actuale si la 
activitatea presei, subliniindu-se în 
acest context bunele relații de co
laborare dintre ziarele „Scinteia" și 
„Avghi".

La primire a participat Nicolae 
Dragos, prim-redactor sef-adiunct al 
ziarului „Scinteia".

*
Simbătă au avut loc lucrările Ple

narei anuale a consiliului Asocia
ției filateliștilor din Republica So
cialistă România.

Alături de realizările obținute în 
perioada supusă analizei, plenara a 
marcat împlinirea a 100 de ani de 
la prima anaritie în România a pre
sei filatelice, moment cu importan
te semnificații pentru viata filateli
că românească, miîloc de seamă pen
tru propagarea acestei activități în 
tară si străinătate.

Cu prilejul acestei aniversări, pos
ta română a realizat două întreguri 
poștale cu marcă fixă figurativă, re- 
nrezentînd frontispiciul revistei „Tim- 
bronhilo" si un grupai din diferite 
numere ale revistei „Filatelia" si s-au 
folosit două ștampile publicitare fi
gurative ocazionale.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la plenară au adoptat 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general a! Parti
dului Comunist Roman, președintele 
Republicii Socialiste România, prin 
care, in numele membrilor Asociației 
filateliștilor. exprimă sentimentele 
de aleasă stimă si înaltă prețuire, de 
dragoste, recunoștință si devotament 
fată de Partidul Comunist Român, 
față de secretarul său general, depli
na adeziune la apelul adresat către 
popoarele și forțele progresiste și 
democratice din întreaga lume pen
tru dezarmare și pace, pentru secu
ritate, independență și progres.

(Agerpres)

Colective Mase in întrecerea socialista pe 11 luni ale anului 1981
Prezentăm tn continuare rezultatele obținute in în

trecerea socialistă pe unsprezece luni ale anului In curs 
de alte colective de oameni ai muncii din industrie, 
transporturi, construcții, agricultură, circulația mărfu
rilor și unități prestatoare de servicii pentru populație.

Potrivit rezultatelor obținute și punctajului general 
stabilit pe baza îndeplinirii planului la indicatorii pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii, in cele 
unsprezece • ■ ■■
situează :

luni din «cest an •) pe primele locuri se

lectrică cu 2,2 la sută, iar costul pe 
tonă biut.ă-km cu 3.2 la sută.

Locul II : Depoul Ploiești.
Locul III : Depoul Dej-triaj,

ta DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Un copil de pe
într-o școală bucureșteană, In ora de dirigențîe, s-a 

dat elevilor din clasa a V-a următorul test : fiecare 
să scrie o scrisoare avînd drept adresant (sau adre- 
sanți) fie personaje reale (membri ai familiei, colegi, 
prieteni), fie personaje imaginare (din literatură, tea
tru, film fete.).

Nerar fi greu .să cităm, in acest perimetru de literă 
tipărită fatalmente limitat, toate aceste mărturii grăi
toare ale climatului în care cresc tinerele generații 
ale țării. Ne-am oprit asupra uneia dintre ele, a cărei 
lectură e cu neputință să te lase indiferent. O „scri
soare" adresată unor personaje dragi ale copilăriei...

„Dragă Făt Frumos și Ileana Cosinzeana", așa în
cepe scrisoarea. După ce arată cu familiaritate acestor 
sublimi interlocutori grija ce există în țara noastră 
pentru Copii, pentru 'Țața lor, autoarea scrisorii — 
repetăm, o elevă în clasa a V-a, deci în virstă de 10 
ani — adaugă : „Același lutru nu se Intimplă Insă in 
toată lumea. Mulți copii suferă de foame, nu au un 
suflet cald și bun care să-i răsfețe cu poveștile des-

planeta Omenie...
pre voi. Oamenii de acolo „se joacă" cu 
fără să-și dea seama, că, de fiecare dată, cu 
tură puternică și ucigătoare sfărimă o parte din inima 
voastră, a frumoaselor personaje din povești, l.ucrul 
care vreau să vă rog si-l faceți este greu, dar pentru 
voi totul se poate rezolva. Ltiați o picătură din feri
cire, una din bunătate, una din lumină și una din căl
dura inimii. Puneți-le apoi pe toate intr-o floare și 
dați cite o petală fiecărui necăjit. Zburați apoi dea
supra lumii și scrieți pe cer cu aripile unor fluturi 
următorul mesaj : «Oameni, nu vă jiteați cu moartea ! 
Uitați bombele și războaiele ! Mai bine sărutați-vă 
copiii, puneți-i intr-un loc cald și șoptiți-le suav o 
poveste simplă, dar frumoasă, a lui Făt Frumos șt a 
Ilenei Coslnzene»". Semnează : „Cu dragoste : UN 
COPIL DE PE PLANETA PAMÎNT".

Un copil din România socialistă a anului 1981. Un 
copil de pe planeta Omenie.

Victor B1RLADEANU

bombele 
o bufni

!K.

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier cu 456 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,1 la sută, la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului e- 
nergetic național; unitatea s-a în
cadrat în sarcinile de plan la pro
ductivitatea muncii; cheltuielile 
prevăzute in buget au fost reduse 
cu 1,4 la sulă, iar consumul tehno
logic propriu de energie electrică 
cu 5,7 la sută.

Locul II : întreprinderea elec- 
trocentrale Rm. Vîlcea,

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș.

ÎN DOMENIUL
EXTRACȚIEI

ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul III : Combinatul de lianți 

și azbociment Fienl județul Dîm
bovița.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
SI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : întreprinderea metalur
gică Aiud, județul Alba, cu 390 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 24,3 la sută la export, 11,3 la 
sută la producția marfă vîndută și 
încasată, 7,3 la, sută la beneficii ; 
consumurile normate de energii e- 
lectrică și combustibili au fost re
duse cu 11,8 la suta.

Locul II : Combinatul metalurgic 
„Cîmpia Turzii", județul Cluj.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

TN INDUSTRIA 
PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENT SPECIAL

F
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ALMANAHUL

SCINTEIA

Respectarea neabătută a legilor țării
mită răspundere in conducerea unei 
unități sau uimi organism adminis
trativ — pentru întronarea spiritului 
de ordine și disciplină, de riguroasă 
respectare a legii ; și, dimpotrivă, se 
cunoaște din practică influența no
civă pe care o poate avea, in vicierea 
atmosferei dintr-un colectiv. încăl
carea legalității de către înșiși cei ce 
sint chemați primii s-o respecte,, sau 
fie și „numai" indiferența manifes
tată de către unii din aceștia față de 
prevederile legale din domeniul in 
care iși exercită răspunderile.

în acest sens constituie un îndrep
tar permanent pentru modul de a fi 
Înțelese și aplicate legile tării, res
pectată legalitatea noastră socialistă 
cerințele formulate cu claritate de 
secretarul general al partidului nos
tru : „Trebuie acționat cu fermitate
— spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu
— împotriva oricăror Încălcări si abu
zuri, veghind cu strictețe la respec
tarea legalității socialiste, incit ni
meni să nu fie pedepsit pe nedrept. 
Dar cu aceeași severitate si strictețe 
trebuie vegheat la pedepsirea celor 
vinovat! de încălcarea legii".

Un rol deosebit revine în această 
privință organelor și organizațiilor de 
partid, care au menirea de a acționa 
cu consecventă și combativitate re
voluționară pentru consolidarea, in 
toate colectivele de muncă, a unei at
mosfere in care respectarea legii si 
fie unul dintre criteriile funda
mentale de apreciere a oamenilor, 
indiferent de funcțule pe care le 
ocupă. Pe această linie trebuie de
puse eforturi mai susținute pentru

19,25 Telerama
19.55 Arhitectura populară tradițională.
28,20 Varietăți muzical-coregraiice
21.30 Clubul tineretului
22,15 Telejurnal • Sport
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activizarea comisiilor de judecată de 
pe lingă întreprinderi și consilii 
populare ca factori obștești de apli
care a legii și de mobilizare a opiniei 
publice muncitorești și cetățenești 
împotriva celor ce o încalcă. Nu mai 
puțin însemnată este menirea ce in
cumbă. în această direcție, familiei, 
școlii. Uniunii Tineretului Comunist, 
organizației de pionieri în cristali
zarea, de la cea mai fragedă virstă. a 
unor deprinderi adine înrădăcinate de 
comportament disciplinat, civilizat, 
pe temeiul cărora se clădește con
știința juridică, atitudinea conștientă 
de respectare a legii a viitorilor ce
tățeni ai țării.

In aceeași ordine de idei, se cuvine 
reamintită obligația ce revine colec
tivelor din unitățile socialiste pentru 
reeducurea prin muncă și integrarea 
socială a unor tineri — și chiar mai 
puțin tineri — cărora legea le acordă 
girul ei de încredere, trimițîndu-i, 
prin hotărîri judecătorești, să-și exe
cute pedeapsa la locul de muncă. 
E necesar ca această obligație, ce re
flectă înaltul umanism al societății 
noastre, să nu mai fie privită, cum 
se mai întîmplă în unele colective, ca 
o „corvoadă" — din cauza acestei op
tici ivindu-se Și rebuturi educative 
acolo unde s-ar fi putut obține re
zultate efective — ci să fie conside
rată așa cum a conceput-o partidul : 
n modalitate stăruitoare și eficientă 
de recuperare a unor oameni ce pot. 
deveni utili societății printr-o mun
că productivă care să le dea satis
facții pe toate planurile, redîndu-le. 
totodată, demnitatea omenească.

Toate 
limpede, izvorîfă din însăși 
profund 
noastre socialiste — aceea ca fiecare 
cetățean să facă din respectarea 
strictă a legilor sale, a legislației 
sale, un principiu cotidian de condui
tă civică activă.

Locul I : întreprinderea minieră 
Cavnic, județul Maramureș, cu 754 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,3 la sută la pro
ducția netă, 7,9 la sută la produc
ția fizică, 5.2 la sută la producția 
marfă vmdută și încasată, 16,9 la 
sută la volumul de pregătiri minie
re. 6.1 la sută la productivitatea 
muncii; cheltuielile totale planifica
te la 1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 3,7 la sută, iar cele 
materiale cu 9,6 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Baia de Arieș, județul Alba,

Locul III : întreprinderea „Sali
na" Ocna Dej, județul Cluj,

ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

acestea impun o concluzie 
‘ ............... " esența
democratică a orînduirii

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Hu
nedoara cu 688 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 6,8 la 
sută la volumul fizic la forajul cu 
sondeze, 4,2 la sută la viteza me
die de lucru la forajul cu sonde
ze, 3,2 la sută la volumul produc
ției normate pe o persoană; con
sumurile normate de materii prime 
și materiale au fost reduse cu 6,2 
la sută, iar cele de combustibili și 
energie electrică cu 30,7 la sută.

Locul II : 
prospecțiuni i 
Maramureș.

Locul III : 
prospecțiuni i 
Banatul.

Și

și

întreprinderea de 
explorări geologice

întreprinderea de 
explorări geologice

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție șl be
neficiile sint calculați pe zece 
luni.

în prima zi a noului an

Locul I : întreprinderea „Me- 
trom" Brașov, cu 994 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,1 la suta la 
producția neta. 2,8 la sută la pro
ducția fizică. 6 la sută la pro
ducția marfă vîndută si încasa
tă, 5,6 la sută la productivitatea 
muncii, 12,9 la sută la beneficii; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 1,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de me
canică fină București.

Locul III : întreprinderea meca
nică Orăștie, județul Hunedoara.

Locul I : întreprinderea de trico
taje si perdele Fasoani, județul 
Iași.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți eu : 4,9 ta sută la pro
ducția nșta. 1.9 la sută la export. 11 
la sută, la producția fizică. E3 1a 
sută la productia-marfă vîndută Si 
încasata. 4,2 la sută la productivi
tatea muncii. 2,1 la sută la benefi
cii, 30 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței ; cheltuielile 
materiale planificate Ia 1 006 lei 
producție marfă au fost reduse cu 
3.4 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Tînăra gardă" București.

Locul I i Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Arad cu 351 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 la sută la vo
lumul activității de poștă si tele
comunicații. 4,1 la sută la prestații 
in unități fizice. 7,9 la sută ta wes- 

. tații de .servicii pentru populație. 3 
la suta la volumul dp. activitate, pe 
tx:rso*a& :-Oh&ituicllle'Ptâriificate la 
1 000 lei venituri.au fost reduse cu 
1 la sută. ’ 1

Locul II : Direcția județeană 
Poștă si telecomunicații Sibiu.

Locul III : Direcția județeană 
poștă si telecomunicații Mehedinți.

de
de

ÎN DOMENIUL TURISMULUI

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(Mătase, in, cinepă, lină)

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE. 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

de pro- 
județul

plan au 
sută la

Locul I : întreprinderea 
duse cosmetice „Nivea”. 
Brașov, cu 858 puncte.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu : 10,4 la
producția netă, 7.6 la sută la pro
ducția fizică, 12,2 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 5,1 la 
sută la productivitatea muncii ; 
consumurile normate de materii 
prime si materiale au fost reduse 
cu 15,4 la sută, iar cele de energie 
electrică si combustibili cu 13,3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente și coloranti „Sintofarm" 
București.

Locul III : întreprinderea de me
dicamente București.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de mate

riale de construcții Buzău cu 716 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2.7 la sută la pro
ducția netă. 7,4 la sută la producția 
fizică, 2,9 la sută la producția-mar- 
fă vindută si încasată, 3,9 la sută la 
productivitatea muncii, 12 la sută 
la beneficii.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale de construcții Brașov.

Locul I : întreprinderea textilă 
„Trainiea“-Pucioasa, județul Dîm
bovița. cu 650 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,1 la sută la pro
ducția netă. 2,5 la sută la producția 
fizică. 6,8 la sută la productivita
tea muncii. 3,2 la sută la beneficii. 
14.2 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei producție- 

’ marfă au fost reduse cu 0.3 la sută, 
iar cele materiale cu 4.5 la sută.

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu.

Locul III : întreprinderea „Pos- 
tăvăria română" București.

Locul I : întreprinderea economi
că de odihnă Snagov cu 377 puncte.

Principalii indicatori de plan nu 
fost depășiți cu : 15.3 la sută la des
faceri prin alimentația publică. 2 la 
sută la prestări de servicii pentru 
populație, 8,9 la sută la încasări va
lutare, 9 la sută la beneficii. 8.1 la 
sută la încasări medii pe un lucră
tor.

Locul II : întreprinderea balneo- 
climatică Buziaș.

Locul III : Oficiul National de 
Turism Carpati — Brașov.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

ÎN SECTORUL DE CONSTRUCTH- 
MONTAJ AL CONSILIILOR 

POPULARE JUDEȚENE
Locul I : Trustul tie construcții- 

montaj Bacău cu 973 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost, depășiți cu : 2,5 la sută la pro
ducția de constructii-montaj. 4.1 la 
sută la productivitatea muncii : 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție de constructii- 
montaj au fost reduse cu 0.3 la sută, 
iar cele materiale cu 10 la sută : 
consumurile normate la ciment au 
fost reduse cu 10.2 Ia sută, iar la 
metal cu 7,6 la sută.

Locul II : Trustul de constructii- 
montaj Vrancea.

Locul I ; întreprinderea județea
nă pentru recuperarea si valorifi
carea materialelor refolosibile Vas
lui cu 536 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16.1a sută la vo
lumul total al materialelor refolosi- 
bile colectate, cu 11 la sută la vo
lumul de achiziții de otel. 40 la sută 
la fontă. 41 ta sută la cupru, 43 la 
sută la alamă. 20 la sută la alu
miniu ; cu 2 la sută la volumul de 
achiziții de materii prime de origi
ne animală colectate și cu 35 la 
sută la beneficii.

Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea si valorifica
rea materialelor refolosibile Co- 
vasna.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea si valori
ficarea materialelor refolosibile 
Brașov.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL

ÎN TRANSPORTURI 
FEROVIARE — DEPOURl 

DE CALE FERATA
Depoul Fetești cu 240Locui I : 

puncte.
Principialii 

fost depășiți 
ductlvitatea 
utilizarea mijloacelor de transport, 
1 la sută la volumul de transport ; 
cheltuielile totale planificate au 
fost reduse cu 32 la sută, consu
mul de combustibili si energie e-

indicatori de plan au 
cu : 4 la sută ta pro- 
muncii, 2 la sută la

Locui I : întreprinderea județea
nă de transport local Sibiu,

Principalii indicatori, au fost de
pășiți cu : 24.3 la sută la producția 
netă. 18.5 la sută la venituri brute 
din activitatea de transport. 3.1 la 
sută la numărul de călători trans
portați, 4.4 la sută la beneficii ; 
cheltuielile materiale planificate la 
1 000 lei producție au fost reduse 
cu 5.2 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Arad.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Constanta.

(Agerpres)

(România) a dispus la puncte de 
Bronislav Blagoev (Bulgaria). La ca
tegoria semimijlocie. Nicolae Vînă- 
toru a obținut o victorie prin KO, 
în repriza a II-a, în fata lui Muza- 
fer Vuraler (Turcia).

Iată celelalte rezultate ale finale
lor : semimuscă : Gheorghe Iana 
(România) b.p. Aslan Atlla (Turcia) ; 
muscă : Gulveren Turker (Turcia) 
b.p. Galin Kolev (Bulgaria) ; cocoș : 
Dmitri Bogardjiev (Bulgaria) b.p. 
Stamati Kolefras (Grecia) ; semi- 
ușoară : Nikos Angelatos (Grecia) b. 
descalificare Ion Lupu (România) : 
ușoară : Doru Maricescu (România) 
b.p. Zveto Draghicevici (Iugoslavia) ; 
mijlocie mică : Safet Mulici (Iugo
slavia) b.p. Ivan Ivanov (Bulgaria) ; 
mijlocie : Milko Danovski (Bulgaria) 
b. KO II Selim Fahri (Turcia) : 
semigrea : Boni Iliev (Bulgaria) b.p. 
Miklos Paizs (România) ; grea : Dian 
Kirilov (Bulgaria) b.ab. I Ion Custură 
(România) ; supergrea : Zvilen Rusi
nov (Bulgaria) b.ab. I Gavrilă Mih- 
nea (România).

ȘTIRI SP
• BALCANIADA DE HANDBAL, 

îtl penultima zi a Balcaniadei de 
handbal masculin de la Baia Mare, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : România A — Grecia 60—14 
(27—5) ; România B — Bulgaria 26— 
16 (14—6) ; Iugoslavia—Turcia 39—17 
(21-8).

Competiția se încheie astăzi, cind 
sint programate, de la ora 16, ur
mătoarele întîlniri : ~ - -
Turcia ; România 
(meciul decisiv al 
Bulgaria — Grecia.

• VOLEI. In sala 
namo" din Capitală, în prezența unui 
numeros public, s-a disputat aseară 
meciul retur contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la volei mas
culin dintre echipele Diriamo Bucu
rești și Ț.S.K.A. Sofia. Deși aveau de 
recuperat un handicap important — 
in primul joc, la Sofia, voleibaliștii 
bulgari ciștigaseră cu 3—0 (9, 13, 9) —,

RTIVE
sportivii români, mobilizîndu-se 
exemplar, prostind un joc de exce
lentă factură tehnică au reușit nu 
numai să se califice in turul ur- 
mătpr al competiției Dinamo invin- 
gind cu același scor : 3—0 (15—5,
15—12, 15—7), dar au realizat un 
punctaveraj superior (76—66).

S-au remarcat din echipa română 
Laurențiu Dumănoiu, în special pen
tru evoluția in atac, conducătorul de 
joc Marius Căta-Chițiga, precum și 
Dan Gîrleanu, excelent la blocaj.
• BALCANIADA DE BOX PEN

TRU JUNIORI. în Sala sporturilor 
din Galați s-au încheiat simbătă 
seară întrecerile Balcaniadei de box 
pentru juniori, la care au participat 
peste 50 de pugiliști din Bulgaria 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia.

într-unul dintre cele mai specta
culoase meciuri ale galei finale, tn 
limitele categoriei pană. Ion Matei

Emisiune tn limb» maghiară 
1001 de seri
Telejurnal a întrecerea socialistă 
la orele bilanțului
Cincinal '81—'85
Pentru curtea șl grădina dumnea
voastră
Roman-foileton: „Dragoste șl ură". 
Cadran mondial

Tragerea extraordinară Loto
a RevelionuluiAlbum duminical 

Ecranizări după 
..Cinei săptămtnl tn 
Handbal 
iugoslavia,

opere literare. 
_____ ... balon" 
masculin : România —

_ ________ finala Campionatului 
balcanic. Transmisiune directă 
Micul ecran pentru cel mici
Telejurnal
„Cintarea României1'. De pe marea 
scenă a târli pe micul ecran 
Film artistic : „Cea mal 
fată". Premieră pe țară.

32,15 Telejurnal • Sport

17.30

10.40
19.00
19,25

30,30 frumoasă

PROGRAMUL 2

13.90 Concert de prlnz
14.40 Teatru TV : „Prietenii" 
16,00 Serată muzicală TV.
l»,00 Telejurnal

19.39
20.40 ____  ..
31,0» Republicii, un etnt de slavă
2t,15 Orișont tehnico-știintific 
21.45 Telejurnal
22,10 Muzică ușoară românească

PROGRAMUL 2

16,90 Cenacluri aje tineretului
15.30 Republica la anii împlinirilor
16.50 Album coral
17.05 Film artistic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
20.30 Bijuterii muzicala
21,00 Ora tineretului
31,45 Telejurnal

Agențiile Loto-PronosDort au 
Început vinzarea biletelor pentru 
tradiționala traaere extraordinară 
Loto a Revelionului, care va avea 
loc vineri 1 ianuarie 1982. După 
cum s-a mai anuntat. în cadrul a 
patru faze se vor efectua 12 ex
trageri a cite 10 numere fiecare. 
Așadar, aceeași formulă tehnică 
deosebit de avantaioasă. utilizată si 
la tragerea similară de anul tre
cut. cînd au fost omologate circa 
85 000 de premii în bani, excursii 
peste hotare si autoturisme. Anul

acesta participanții au posibilitatea 
de a obține autoturisme „Dacia 
I 300“ si „Skoda 120 L“. cîștiguri 
in bani variabile si fixe, excursii 
în R.S. Cehoslovacă sau R.P. Un
gară. Informații cu privire la mo
dul de participare, categoriile de 
cîștiguri etc. se Dot afla din pros
pectul tragerii sau de la persona
lul agențiilor Loto-Pronosport. Ju- 
cati din vreme numerele prefera
te ! Biletele pot fi procurate Pină 
ioi. 31 decembrie a.c.

România B — 
A — Iugoslavia 
campionatului) ;

sporturilor „Di-

venituri.au
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SIMPOZIONUL CONSACRAT PĂCII Șl DEZARMĂRII DE LA DELHI «

„Președintele Nicolae Ceaușescu desfășoară 
o activitate neobosită împotriva războiului, 

pentru destindere și pace"
DELHI 19 (Agerpres). — tn sala de conferințe a Centrului international 

indian din Delhi a avut loc un simpozion consacrat păcii și dezarmării, 
organizat sub auspiciile Federației Națiunilor Unite din India (I.F.U.N.A.) 
in colaborare cu ambasada română. Sala a fost pavoazată cu portretele to

ft varășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, și Indirei Gandhi, 
primul ministru al Indiei, cu steagurile român și indian.

Luînd cuvîntul, S. S. Mahapatra, 
•ecretar general al Partidului Con
gresul National Indian (I), a salutat 
inițierea unui simpozion care prile
juiește exprimarea unor puncte de 
vedere despre pace și dezarmare, așa 
cum sînt concepute de președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Indira Gandhi.

Arătind că în actualele condiții In
ternationale trebuie intensificată 
lupta împotriva politicii imperialiste 
și neocolonialiste. pentru destindere, 
pace și dezarmare, vorbitorul a spus : 
Președintele Nicolae Ceaușescu a ex
primat un adevăr evident în legătură 
cu îngrijorarea popoarelor fată de 
situația înarmărilor în lume, și îndeo
sebi în Europa, unde s-au acumulat 
cantități. uriașe de arme moderne. 
Nicolae Ceaușescu acționează pentru 
asigurarea păcii și în acest sens 
a adresat mesaje conducătorilor 
U.R.S.S. și S.U.A., Leonid Brej-

nev și Ronald Reagan, în vederea 
opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru re
tragerea celor existente, pentru o 
Europă fără arme nucleare. După ce 
a citat pasaje din textele mesajelor 
respective și a exprimat adeziunea sa 
la conținutul acestora, vorbitorul a 
spus : Felicit pe președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru activitatea sa 
neobosită în mobilizarea parlamente
lor. a tuturor forțelor politice din 
lume pentru destindere, pace și îm
potriva războiului.

Ministrul de stat, R. V. Swaminat- 
han, arătind că pacea și dezarmarea 
sint inseparabile, că pacea este deose
bit de importantă îndeosebi pentru 
țările în curs de dezvoltare, a ilustrat 
cuvîntul său, dînd citire unor pasaje 
semnificative din Apelul pentru pace 
și dezarmare al Marii Adunări Națio
nale. Vorbitorul a evocat, în conti

nuare, relațiile de prietenie dintre 
India și România, ilustrate și cu pri
lejul recentei vizite la București a 
primului ministru Indira Gandhi.

R. N. Mirdha, președintele 
I.F.U.N.A., membru al parlamentului, 
a dat o Înaltă apreciere Apelului pen
tru pace șl dezarmare al M.A.N., 
lansat la inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu, document de o 
excepțională valoare pentru pacea șl 
reducerea tensiunii în lume.

In cadrul manifestării a fost orga
nizată o expoziție, unde au fost ex
puse volumele publicate în România 
și India despre personalitatea și gîn- 
direa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ziare și reviste continînd documentele 
pentru pace și dezarmare ale tării 
noastre, lucrări din literatura social- 
politică și istorică națională.

A fost prezentat filmul românesc 
„Imagini contemporane".

La manifestare au participat perso
nalități politice indiene, deputat!, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Delhi, oameni de cultură, 
ziariști, un numeros public. A luat 
parte. de asemenea, ambasadorul 
României în capitala indiană. Dumi
tru Niculescu.
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CONSILIUL NAȚIONAL AL PARTIDULUI UNIT AL INDEPENDENȚEI 
NAȚIONALE (U.N.I.P.) - partidul de guvernămînt din Zambia - și-a încheiat 
lucrările sesiunii anuale, la Lusaka. Au fost adoptate o serie de rezoluții 
privind construcția de partid, dezvoltarea economiei, științei și tehnicii, uti
lizarea efectivă a resurselor umane și materiale. Intr-o rezoluție privind 
situația internațională sînt reafirmate solidaritatea și sprijinul deplin cu 
lupta popoarelor din Namibia și R.S.A., sub conducerea S.W.A.P.O. și 
A.N.C. Consiliul Național al U.N.I.P. s-a pronunțat pentru continuarea 
procesului de destindere, pentru dezarmare.

ședințele Consiliului de Miniștri al 
R.P.S. Albania, s-a sinucis în noap
tea de 17 spre 18 decembrie. în- 
tr-un moment de criză nervoasă.

O. N. U.

întreruperea lucrărilor Adunării Generale
Intr-o cuvîntare de bilanț, președintele sesiunii a insistat asupra 

necesitâții de a se trece la măsuri efective de dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — Lucrările celei de-a 36-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
desfășurate la New York, care au în
ceput la 15 septembrie, s-au întrerupt 
la 18 decembrie, urmînd să fie relua
te anul viitor pentru a se continua 
examinarea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi.

Procedînd la o trecere în revistă a 
lucrărilor de pînă acum ale sesiunii, 
președintele sesiunii, Ismat Kittani 
(Irak), a subliniat necesitatea lansă
rii cit mai curînd posibil a negocieri
lor globale în vederea promovării 
cooperării internaționale, a afirmării 
voinței politice a statelor de a regle
menta pe cale pașnică conflictele si 
de a contribui la pacea și la stabilita
tea lumii, amenințate în prezent mai 
mult ca niciodată.

El a atras atenția asupra faptului 
că momentul în care lucrările sesiunii 
se întrerup se caracterizează prin 
evoluții noi. periculoase. în cîteva 
zone ale lumii, prin sporirea ten
siunii și a amenințărilor la adresa 
păcii și stabilității mondiale. în acest 
sens, Kittani a insistat în mod deo

sebit asupra consecințelor negative 
ale cursei iraționale a înarmărilor, 
subliniind că la sesiunea specială a 
Adunării Generale, consacrată dezar
mării, programată să aibă loc în vara 
anului viitor, trebuie să se treacă la 
măsuri concrete pentru curmarea 
acestui flagel. Astăzi, a spus el. exis
tă peste un milion de încărcături 
atomice echivalente cu bomba arun
cată asupra orașului japonez Hiro
shima, in 1945, ceea ce corespunde cu 
aproximativ 3 tone dinamită pentru 
fiecare locuitor al planetei. „Cine ar 
putea să justifice din punct de ve
dere moral un asemenea dar făcut 
fiecărui copil, la venirea în această 
lume, sau cele peste 500 miliarde do
lari cheltuite anual pentru a produce 
arme care sperăm să nu fie nici
odată folosite, ci. în cel mai fericit 
caz. să se învechească și să fie arun
cate la fier vechi ?“ — a spus pre
ședintele sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U., sugerînd ca forul suprem al 
Națiunilor Unite să proclame o dată 
după care toți copiii ce se vor naște 
să fie „liberi de arme nucleare, adică 
să se înceteze alimentarea arsenale
lor militare".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ședința Consiliului Militar Suprem al Revoluției Palesti
niene • S.U.A. au hotărît suspendarea aplicării Acordului de 
cooperare strategică cu Israelul • Prelungirea mandatului 

forței interimare O.N.U. in Liban

DUPĂ SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 

REUNIUNII DE LA MADRID 

Necesitatea eforturilor convergente pentru 
succesul forumului general-european

| LA BELGRAD, președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Dușan Dra- 

1 gosavat. a avut convorbiri cu San- 
Itiago Carrillo, secretar general al 

P.C. din Spania, care se află în 
vizită în Iugoslavia. După cum re
latează agenția Taniug. cu acest 

I prilej s-a realizat un schimb de 
păreri în legătură cu Drocesele so- 
cial-politice si economice din cele 

Idouă țări, cu activitatea internă a 
partidelor respective, abordindu-se 
și unele probleme internaționale 
actuale.

COMISIA MIXTA HIDROTEH- 
I NICA ROMANO-UNGARA. La Bu- 
Idapesta au avut loc lucrările se

siunii a XII-a a Comisiei mixte hi
drotehnice româno-ungare si lucră
rile celei de-a II-a sesiuni a Sub- 

I comisiei hidrotehnice. Cu această 
ocazie. împutemicitii celor două 
nării au analizat stadiul realizării 

I sarcinilor înscrise in protocolul se
siunii anterioare si au convenit 
programul de acțiuni pentru anul 
1982.

CONVORBIRI ECONOMICE RO- 
I MĂNO-BRAZILIENE. Cu prilejul 

vizitei pe care o întreprinde in 
I Brazilia, Gheorghe Nestorescu, ad

junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, a fost primit 

Ide ministrul minelor și energiei, 
Cesar Cais, și a conferit cu amba
sadorul Ivan Veloso da Silveira Ba- 
talha, șeful departamentului Euro

pa din Ministerul Relațiilor Ex
terne. La convorbiri a participat 
ambasadorul țării noastre la Bra
silia, Nicolae Ghenea. De aseme
nea, ministrul adjunct român a 
avut convorbiri cu conducerea fir
melor „Petrobras" și „Vale do Rio 
Doce“, fiind abordate posibilitățile 
de a dezvolta relațiile comerciale și 
de cooperare economică, inclusiv pe 
terțe piețe.

FESTIVALUL ZIARULUI „OPO- 
ZICION". In Palatul sporturilor din 
Ciudad de Mexico s-a deschis cel 
de-al V-lea festival al ziarului „O- 
pozicion". „Scinteia" participă cu 
un amplu și bogat stand, in 
cadrul căruia la loc de frunte se 
situează operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

DUPĂ CUM TRANSMITE AGEN
ȚIA ALBANEZA DE PRESA A.T.A., 
un comunicat al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania. Prezidiu
lui Adunării Populare Si Consiliu
lui de Miniștri ale R.P.S. Albania 
anunță că Mehmet Shehu. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, pre-

O PUTERNICA EXPLOZIE s-a I 
produs, vineri. Intr-o sală de con- I 
ferințe din sediul Uniunii Naționa
le Africane Zimbabwe — Frontul I 
Patriotic (Z.A.N.U.-F.P.). din cen
trul capitalei tării, Salisbury — in- 1 
formează agențiile internaționale i
de presă, citind o declarație oficia
lă. Sase persoane și-au pierdut I
viața, iar alte aproape 150 au fost 
rănite. Primul ministru al Republi
cii Zimbabwe. Robert Mugabe, a |
condamnat cu vehementă acest act 
criminal. i

A FOST REALES PRIMAR AL 1 
ORAȘULUI NAPOLI, cu o majori
tate covirșitoare a voturilor Consi
liului municipal, Maurizio Valenzi, 
membru al Partidului Comunist 
Italian. |

GUVERNUL IUGOSLAV a hotă- I 
rit să reducă plafonul valoric al ar- 
ticolelor pe care cetățenii iugoslavi I 
le pot introduce în țară fără a plăti | 
taxe vamale, informează agenția 
Taniug. Cetățenii iugoslavi, cit și 
cei străini vor putea introduce în 
țară fără a plăti vamă doar o sti- 1 
clă de băutură spirtoasă sau un . 
cartuș de țigări, sau 750 g de cafea. 
Valoarea bunurilor scutite de va- I 
mă, atit pentru străini, cit și pentru 
iugoslavi, se limitează acum la 5 
dolari.

BEIRUT. — în prezenta lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, la Beirut a avut loc 
ședința Consiliului Militar Suprem al 
Revoluției Palestiniene. Participantii 
au dezbătut problema dislocării și 
concentrării trupelor israeliene în 
zona înălțimilor Golan și de-a lungul 
frontierei libaneze, precum șl situația 
creată pe teritoriile arabe ocupate de 
Israel.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Statele Unite au hotărît suspenda
rea aplicării Acordului de coopera
re strategică cu Israelul, ca urmare 
a recentei hotărîri a autorităților is
raeliene de a anexa înălțimile Go
lan — a anuntat Departamentul de 
Stat american. Pe de altă carte — 
relatează agențiile A.P. si U.P.I. — 
s-a precizat că au fost întrerupte 
discuțiile cu Israelul cu privire la 
acordarea unor credite americane în 
valoare de 200 milioane dolari. Li
vrările americane de material mili
tar către Israel nu vor fi afectate 
deocamdată — a precizat purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de Stat, 
Dean Fischer.

NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a prelun
git. pentru o nouă perioadă de sase 
luni, respectiv pînă la 19 iunie 1982, 
mandatul Forței interimare a O.N.U. 
în Liban (U.N.I.F.I.L.). Rezoluția a- 
dontată în acest sens ..cere tuturor 
părților interesate să acționeze pentru 
consolidarea încetării focului, decla

rată de Consiliul de Securitate în 
Rezoluția sa din 21 iulie 1981 si re
afirmă condamnarea tuturor acțiuni
lor ce contravin dispozițiilor rezolu
țiilor pertinente" în respectiva pro
blemă. De asemenea, prin rezoluția 
adoptată. Consiliul de Securitate a 
decis ca peste aproximativ două luni 
6ă examineze din nou situația de an
samblu privind Libanul.

BEIRUT — în zona de vest a Bei
rutului s-a înregistrat, sîmbătă. o 
puternică explozie, soldată — potrivit 
unui bilanț provizoriu — cu 10 morți 
șl mai multi răniți. Printre victime 
se află opt membri ai forțelor mili
tare libaneze. Nu se cunosc deocam
dată cauzele acestei explozii. Agen
ția France Presse precizează că este 
vorba de al doilea incident grav 
petrecut în aceeași zonă a capitalei 
libaneze. într-un interval de cinci 
zile. Primul incident a avut loc 
marți, cînd explozia unei bombe a 
distrus complet un imobil și a făcut 
32 de victime.

PARIS. — Președintele Franței, 
Francois Mitterrand, l-a primit, la 
Palatul Elysee. pe secretarul gene
ral al Ligii Arabe. Chedli Klibi. care 
se află intr-o vizită oficială la Pa
ris. După cum relevă agenția Asso
ciated JPjess. Interlocutorii au exa
minat evoluția situației din Orientul 
Mijlociu, cu prioritate recenta deci
zie a Israelului de a anexa înălți
mile Golan, teritoriu sirian ocupat 
de către Israel în iunie 1967.

Vineri seara, peste sălile Palatu
lui Congreselor din Madrid s-a aș
ternut liniștea. Reprezentanții ce
lor 35 de state participante au ho
tărît să întrerupă din nou lucrările 
forumului general-european. După 
o pauză de mai bine de 45 de zile, 
acestea vor fi reluate la sfîrșitul 
primei decade a lunii februarie, cu 
hotărirea fermă — așa cum s-a sub
liniat — de a se încheia in termen 
de o lună, prin adoptarea unui do
cument final substanțial și echili
brat.

După cum este știut, ultima etapă 
a negocierilor reuniunii de la Ma
drid (începută la 29 octombrie), in
fluențată, ca și pină acum, de si
tuația internațională deosebit de 
complexă și contradictorie, n-a per
mis depășirea dificultăților exis
tente in procesul de redactare a 
documentului final. Mai mult decit 
atit, adeseori in acest răstimp atît 
în grupurile de redactare, cît șl in 
ședințele plenare, căutările de so
luții reciproc acceptabile au cedat 
locul disputelor polemice și con
fruntărilor, ceea ce n-a fost de na
tură să permită apropierea poziți
ilor. Practic, procesul de negocieri 
a stagnat, neînregistrîndu-se nici 
un progres, in comparație cu situa
ția existentă înainte de ultima în
trerupere a lucrărilor.

Fără îndoială, așa cum era dealt
fel și de așteptat, starea de impas 
a reuniunii a creat o vie preocupa
re in rindul țărilor mici și mijlocii, 
a statelor neutre și nealiniate. Așa 
se explică eforturile tot mai susți
nute din ultimele săptămini ale a- 
cestor state îndreptate spre depă
șirea divergențelor existente, spre 
identificarea de soluții unanim ac
ceptabile, cu scopul de a se crea 
condițiile pentru încheierea foru
mului general european cu rezul
tate pozitive. Proiectul de document 
final prezentat în urmă cu cîteva 
zile de țările neutre și nealiniate 
reprezintă tocmai rezultatul efortu
rilor depuse de aceste state, de alte 
țări mici și mijlocii, printre care și 
România. Prețuind toate textele 
convenite pînă în prezent în dife
ritele grupuri de redactare ale re
uniunii, proiectul de document a-

vansează, în același timp, soluții în 
legătură și cu acele chestiuni aflate 
incă in suspensie, cum ar fi man
datul conferinței pentru măsuri de 
creștere a încrederii și dezarmare 
in Europa, securitatea in Meditera- 
na, colaborarea dintre statele parti
cipante in domeniul informațiilor și 
altele. Reprezintă, desigur, un mo
tiv de satisfacție faptul că în pro
iect iși găsesc in mod amplu re
flectarea și inițiativele și propune
rile prezentate de România privind 
aplicarea in viață și stricta respec
tare a principiilor Actului final de 
la Helsinki și, in primul rind, ne- 
recurgerea la forță și la amenința
rea.cu forța in relațiile dintre sta
te ; convocarea conferinței pentru 
măsuri de creștere a încrederii și 
dezarmare în Europa ; asigurarea 
continuității procesului început 1 
Helsinki; cooperarea in domenin.. 
agriculturii, științei și tehnologiei , 
dezvoltarea legăturilor pe linie de 
tineret etc.

Dezbaterile din ultimele ședințe 
plenare pot fi apreciate, după cum 
se evidențiază in cercurile observa
torilor de aici, ca un „barometru" 
al modului in care proiectul de do
cument a fost primit de către de
legațiile țărilor participante, tn po
fida unor deosebiri de nuanțe care 
s-au manifestat in cuvîntările dife
ritelor delegații, a unor rezerve 
manifestate in legătură cu o for
mulare sau alta, primirea făcută 
proiectului de document final a 
fost, in general, pozitivă. Reprezen
tanții a numeroase state au subli
niat. astfel, că acesta reprezintă o 
bază solidă pentru depășirea actua
lului impas și finalizarea cit mai 
rapidă a lucrărilor reuniunii, la re
luarea acestora in luna februarie. 
Înțelegerea acestei necesități, ma
nifestarea voinței politice din partea 
tuturor statelor participante rămin, 
cum se apreciază aici, elementele 
esențiale, de care vor depinde în
făptuirea angajamentului comun de 
încheiere a reuniunii intr-un timp 
cit mai scurt, prin adoptarea unui 
document final substanțial și echi
librat.

Radu ADRIAN 
Madrid,

BRUXELLES

Premierul belgian cere parlamentului împuterniciri 
speciale pentru soluționarea problemelor economice

Partidul Muncii din Olanda se opune ferm 
amplasării de rachete nucleare pe teritoriul țării

ADUNAREA NAȚIONALĂ A FRANȚEI a adoptat, după cea de-a treia 
și ultima lectură, proiectul de lege referitor la naționalizări, care prevede 
preluarea de către stat a cinci grupuri industriale, 36 de bănci și două 
importante grupuri de investiții. Proiectul, care a fost respins miercuri 
de Senat, va fi inaintat Consiliului constituțional, care va trebui să de
cidă intr-un interval de o lună dacă legea se conformează sau nu con
stituției franceze.

HAGA 19 (Agerpres). — Comite
tul Executiv al Partidului Muncii 
din Olanda. întrunit la Utrecht, a 
cerut grupului parlamentar al parti
dului să se pronunțe fără ambigui
tate împotriva modernizării armelor 
nucleare ale N.A.T.O.. precum si îm
potriva amplasării de rachete nu
cleare americane pe teritoriul Olan

dei. Informează agenția France 
Presse.

Totodată. Comitetul Executiv a ce
rut reprezentanților în guvern ai a- 
cestui partid să se pronunțe împo
triva oricărei lărgiri a N.A.T.O. si. 
în special. împotriva aderării Spaniei 
Ia Alianța atlantică.

BRUXELLES 19 (Agerpres). — A- 
dresîndu-se denutatilor. primul mi
nistru al Belgiei. Wilfried Martens, 
a cerut parlamentului să-i acorde ur
gent împuterniciri speciale, valabile 
oină la finele anului viitor, pentru 
a acționa în direcția asanării eco
nomiei tării si a combate șomajul.

Arătînd că în Belgia ..bunăstarea 
este primejduită". Martens a apre
ciat că nu este posibilă amînarea a- 
dontării de măsuri radicale de re
dresare în domeniul deficitului bu
getar. De asemenea, el a prezentat 
principalele linii ale politicii econo
mice preconizate. în cadrul căreia fi
gurează promovarea exporturilor sl 
a investițiilor în industrie. Premie

rul belgian a apreciat că este nece
sară reducerea costurilor de produc
ție, inclusiv a salariilor. în vederea 
restabilirii competitivității produselor 
naționale. Tn domeniul energetic, el 
a pledat centru încurajarea econo
miilor de energie si a anuntat crea
rea unui comitet interministerial 
special. In scopul asanării finanțe
lor publice a fost preconizată limi
tarea deficitului bugetar la 200 mi
liarde franci belgieni în 1982. prin 
intermediul unei reforme fundamen
tale in domeniul fiscal.

Deputății belgieni urmează să-si 
încheie luni dezbaterile, dună care 
se va trece la examinarea declar, 
tiei guvernamentale.

„Cursa înarmărilor trebuie să cedeze locul efortului colectiv 
pentru înfăptuirea securității alimentare mondiale"

Conferința generală a F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură), ale cărei lucrări s-au încheiat nu de 
mult, a dezbătui probleme legate de situația alimentației și agricul
turii mondiale și bugetul organizației pe următorii doi ani (1982-1983). 
Documentele concluzive sint orientate, în principal, spre sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvoltare pentru creșterea producției agri
cole in vederea autosatisfacerii cu produse alimentare, spre acordarea 
de asistență în formarea cadrelor naționale, precum și spre aplicarea 
de proiecte din programul de cooperare tehnică privind rezolvarea 
operativă a unor situații de moment.

In legătură cu problemele abordate la conferință și cu măsurile 
preconizate în amintitele documente, directorul general al F.A.O., 
EDOUARD SAOUMA, a avut amabilitatea să acorde un interviu pen
tru ziarul „Scînteia'.

— Situația alimentară mondi
ală este dramatică, in special 
pentru o bună parte din țările 
in curs de dezvoltare. Dar și 
mai îngrijorător este faptul că 
n-a apărut incă nici un semn 
care să prevestească schimbarea 
actualelor tendințe. Care • sint, 
după părerea dv., factorii mai 
vechi și mai noi ce se află la 
originile actualei situații din do
meniul agriculturii și ce consi
derați că ar trebui să se între
prindă, atit pe termen scurt, cit 
și pe termen lung, pentru a a- 
junge ca fiecare locuitor să dis
pună de o rație alimentară de
centă ?

— într-adevăr, dacă recoltele bune 
de cereale realizate de unele țări în 
1981 au îndepărtat, pe moment, riscu
rile unei noi crize alimentare, situa
ția în ansamblu rămîne preocupantă. 
în raportul său final, conferința 
F.A.O. a atras, în fapt, atenția asu
pra gravei situații economice mon
diale, care este marcată de recesiu
ne, încetinirea creșterii comerțului, 
persistența presiunilor și practicilor 
protecțioulste. inflație și șomaj — fe
nomene ale căror efecte se împletesc 
cu absența unui sistem eficient de 
securitate alimentară mondială și fac 
din actuala conjunctură una dintre 
cele mai dificile din perioada postbe
lică. Sînt probleme ce afectează toa
te țările, dezvoltate și in curs de dez
voltare, dar mai ales pe acelea cu 
venituri scăzute și deficite alimen
tare, care, neavînd mijloacele nece
sare, nu pot face față nevoilor.

Conferința F.A.O. și Adunarea Ge

nerală a O.N.U. au șprobat planul 
de acțiune pentru asigurarea securi
tății alimentare mondiale pe care 
l-am propus după eșecul negocierilor 
de la Geneva privind încheierea unui 
aranjament asupra cerealelor. Acest 
plan de acțiune este singurul cadru 
politic internațional în care se poate 
acționa în prezent, dar trebuie să-l 
precizăm mai bine și să-i întărim 
conținutul. El prevede constituirea de 
stocuri naționale, aplicarea de pro
grame de securitate alimentară și a- 
jutoare țărilor deficitare pentru a-și 
acoperi importurile. Totodată, trebuie 
ameliorate dispozitivele de interven
ție în caz de criză. Rezervele ali
mentare de urgență, create de Adu
narea Generală în 1975, sînt singurele 
administrate pe o bază multilaterală 
și ele vor atinge anul acesta, pentru 
prima oară, obiectivul, dealtfel mo
dest, de 500 000 tone de cereale. Pe 
de altă parte, ajutorul alimentar tre
buie să fie sporit substanțial, astfel 
încît el să atingă cel puțin 17 mili
oane tone de cereale la mijlocul ani
lor ’80. Securitatea alimentară este prin 
definiție un fel de poliță de asigurare 
globală. Ea are o importanță deosebi
tă pentru țările sărace, care se stră
duiesc să urce scara dezvoltării.

— Cum este influențată situa
ția alimentară de tendințele ce 
se manifestă in prezent in dome
niul comerțului internațional ?

— Problemele comerciale au o in
cidență mare asupra perspectivelor 
alimentare ale țărilor în curs de dez
voltare. De 20 de ani, soldul activ 
al schimburilor cu produse agricole 
ale țărilor în curs de dezvoltare se

diminuează, datorită scăderii prețului 
la mărfurile pe care le exportă, ceea 
ce ne face să credem că în 1981, 
pentru prima dată, acest sold va de
veni pasiv.

Este o realitate că nevoile de im
port ale țărilor în curs de dezvoltare 
cresc mai repede decît cererea de 
produse pe care le exportă. Acum 10 
ani, exporturile de materii prime ale 
țărilor în curs de dezvoltare cu ve
nituri scăzute erau suficiente pentru 
a-și finanța toate importurile de ali
mente și le lăsau chiar un excedent. 
Astăzi, veniturile lor din exporturi 
nu mai acoperă decît două treimi din 
importurile de alimente.

Un alt factor care trebuie avut In

treptată a bugetelor militare, în 
următorii ani, cu cel puțin 10 la 
sută pină in 1985, precum și a- 
fectarea sumelor economisite, 
jumătate — pentru progresul eco
nomic și social al fiecărei țări și 
jumătate — pentru sprijinirea 
dezvoltării economice, inclusiv in 
domeniul agricol, a statelor in 
curs de dezvoltare. Cum apreci- 
ați această propunere ?

— Am arătat la conferință că un 
guvern preocupat cu adevărat de 
securitatea sa ar face mai bine să-și 
umple depozitele cu cereale decît cu 
bombe. Și, pentru a asigura pacea — 
mai bine să instruiască agricultori 
decît soldați. Doamna Indira Gandhi,

Interviu acordat „Scînteii" de către directorul general 
al F.A.O., Edouard Saouma

vedere este instabilitatea cronică a 
prețurilor pe piețele internaționale. 
Un exemplu frapant în această pri
vință ni l-a oferit în ultima vreme 
zahărul, al cărui preț a scăzut în mai 
puțin de un an de la 40 la 12 cenți 
livra (o livră—0,453 kg). Pe lingă 
aceste dificultăți există bariere tari
fare și netarifare care împiedică ță
rile în curs de dezvoltare să exporte 
produse prelucrate și să-și sporească 
astfel veniturile.

Totuși, chiar dacă comerțul poate 
contribui mult la rezolvarea proble
melor alimentare mondiale, o soluție 
durabilă nu va putea fi găsită decît 
prin creșterea producției agricole a 
țărilor în curs de dezvoltare și a pu
terii de cumpărare a maselor sărace, 
care să le permită cumpărarea unei 
hrane mai abundente și de mai bună 
calitate.

— In raportul pe care l-ați 
prezentat conferinței v-ați refe
rit pe larg la absurditatea alo
cării pe plan mondial a unor u- 
riașe resurse materiale, financi
are și umane in scopul înarmă
rilor, in timp ce milioane de oa
meni, in special copii, mor de 
foame. In acest sens, președinte
le României, Nicolae Ceaușescu, 
a propus înghețarea cheltuielilor 
mondiale pentru înarmări la ni
velul anului 1981 și reducerea

care a vorbit în fata conferinței, a 
arătat cit de multe școli, spitale, in
frastructuri sociale s-ar putea con
strui cu banii ce se cheltuiesc azi pen
tru producerea unei singure rachete.

Ce ar putea face F.A.O. în lume 
cu suma de 25 miliarde de dolari pe 
an care ar rezulta în urma aplicării 
nobilei propuneri a președintelui 
Nicolae Ceaușescu ? Studiul „Agri
cultura : orizont 2000“, elaborat de 
F.A.O., conține o analiză amănunțită 
a perspectivelor producției și cererii 
de alimente și de alte produse agri
cole la sfîrșitul secolului, cînd se a- 
preciază că populația globului va fi 
de 6,2 miliarde, față de 4,4 miliarde 
astăzi. După acest studiu, o creștere 
a produsului național brut cu 4,5 la 
sută pe an în țările în curs de dez
voltare presupune o sporire a produc
ției agricole cu 3,7 la sută. Producția 
agricolă ar trebui deci să sporească 
de peste 2 ori între 1980 și anul 2000.

Acest obiectiv nu va putea fi atins 
decît dacă va fi pace și dacă se vor 
reduce cheltuielile militare. Căci in
vestițiile anuale vor trebui să atin
gă la sfîrșitul secolului 100—130 mi
liarde de dolari (la prețurile din 
1975), iar ajutorul extern acordat ță
rilor în curs de dezvoltare — 15—18 
miliarde, în raport cu 5 miliarde în 
prezent. Or, acest important efort nu 
va putea fl făcut tn condițiile creș

terii poverii cheltuielilor militare. De 
aceea, la conferință am arătat că 
singura soluție este inversarea ordi
nii priorităților în lume : cursa înar
mărilor trebuie să cedeze locul unui 
efort colectiv îndreptat spre asigu
rarea unei reale securități alimentare 
mondiale. Iar propunerile președin
telui României țintesc tocmai în a- 
ceastă direcție, ceea ce a făcut ca ele 
să aibă un larg ecou la conferință.

— Sinteți amabil să vă referiți 
la contribuția României la acti
vitățile F.A.O., la cooperarea in
tre România și F.A.O. și, in 
special, la perspectivele acestei 
cooperări ?

— Vreau să remarc mai întîi ma
niera deosebit de semnificativă în 
care România a sărbătorit prima zi 
mondială a alimentației, la 16 octom
brie, cind a fost publicată și o lu
crare dedicată evenimentului de că
tre foruri de specialitate din Româ
nia. Apoi, România a participat activ 
la conferință, venind cu propuneri 
concrete ce vizează fondul problemei 
— instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale si lichidarea 
subdezvoltării în lume.

România aduce o prețioasă con
tribuție la activitățile F.A.O. în fa
voarea țărilor în curs de dezvoltare. 
Specialiștii români participă atît la 
realizarea mai multor proiecte de te
ren ale F.A.O., cît și la activitatea 
de la sediul organizației. Totodată, 
F.A.O. execută in colaborare cu gu
vernul român, chiar în România, 
proiecte privind cercetarea în dome
niul zootehnic, forestier și al îmbu
nătățirii soiurilor de semințe. Cen
trul de la Fundulea a găzduit în 1975 
o reuniune de consultări, care a de
cis constituirea rețelei de cercetări 
europene pentru floarea-soarelui. De 
asemenea, specialiști români partici
pă, cu experiența lor, la activitatea 
altor centre de cercetări europene 
ale F.A.O.

•Cooperarea dintre România și 
F.A.O. este deci pe cît de veche, pe 
atît de activă și avem toate motivele 
să credem că această cooperare se va 
dezvolta și mai mult în viitor.

Interviu realizat de 
Gh. CERCELESCU 

Roma

r
*

*

*

*

*

*
*

*
j
*
*
*

*

*

*

I

*

J
*

L

O problemă de respect
în principiu, lucrurile sînt bine cunoscute — după un conflict atomic 

n-ar exista supraviețuitori. Adăposturile anti-atomice ? “ '
de tip mijlociu, pătrund în sol la adîncimea unui bloc 
Și chiar cei aflați într-un adăpost cruțat de o lovitură 
decît niște condamnați cu pedeapsa amînată ; căci, 
trebuie împrospătate proviziile, trebuie procurată apă, 
alimente, trebuie urcat din nou „sus". Or, cine să se 
încețoșată de cenușile atomice, în lumea negurilor radioactive ? Cine 
ar fi băiatul de curse, sau omul de serviciu, pardon, de sacrificiu ? I 

Cum cine ? Bătrînii I
Aceasta este concluzia unui material care îndrăznește să se auto

intituleze „studiu" — realizat de un institut de cercetări de pe lîngă 
marele concern „Union Carbide Corporation". E adevărat, în S.U.A. 
pot fi întîlnite destule ciudățenii — de la Academiile de biliard la 
Universitățile de manechiură ; dar studiul lui „Union Carbide" nu este 
o elucubrație de duzină — elaborarea sa a fost finanțată de guvern.

Cităm din recomandări : „persoanele în vîrstă 
obligate să părăsească primele adăposturile după 
pentru a 
în vîrstă) 
se ocupe 
menajere

Să 
lor este că „radiațiile trebuie deviate către acele persoane care au 
mai puțin de pierdut ca speranțe de viață". Adică, spre cei care tot 
și-au trăit traiul, deci să-și mănînce și mălaiul - cel radioactiv.

Aceasta nu se numește cinism, sau cruzime, sau bestialitate, ci 
spirit practic, simț utilitar.

De regulă tinerii cedează locul vîrstnicilor ori îi ajută să traverseze 
strada; potrivit „studiului", lucrurile ar fi cam la fel, doar că locul 
care li s-ar ceda cu prioritate ar fi cel de veci și că traversarea la care 
ar fi ajutați ar fi cea spre Dincolo...

Pînă acum se considera creșterea mediei de vîrstă a oamenilor drept 
un indicator al civilizației. In optica „civilizației atomice" trebuie sanc
ționată longevitatea, trebuie reprimată viața îndelungată. In general, 
viața.

Și totuși, „studiul" are destule erori.
in primul rînd, dat fiind că bătrînii sînt (adesea) oameni în etate și 

chiar suferinzi - cum s-ar putea conta pe ei, cu reumatismele și 
infarctele lor, să se cațere ducind canistre de apă peste mormanele de 
moloz ale orașelor distruse ; cum ar putea o bunicuță gîrbovită să 
alerge cu saci cu provizii peste straturile de cenușă radioactivă ? Dealt
fel, cunoscînd perspectiva plină de considerație ce le-ar fi rezervată 
pentru apoteoza vieții, probabil că vîrstnicii nici n-ar mai coborî în adă
posturi ; în definitiv este preferabil de rămas „sus" și de încheiat so
cotelile în cîteva secunde, fără leucemii, supurații, plăgi și metastaze, 
adică fără tot cortegiul agoniilor îndelungate.

Bine, dar ce ar face acele familii sau grupuri unde nu sînt bătrîni ? 
Noi spunem — „cine nu are bătrîni, să-și cumpere". Pentru expe

riența lor de viață, pentru înțelepciune, chibzuință, pondere.
Șă sperăm că nu vom auzi că acolo se vor cumpăra bătrîni — 

părinți, bunici și bunice - dar pentru utilizarea lor ca 
activitate. Să sperăm - din respect pentru părul lor 
respect pentru crepusculul lor alb de viață.

Și din respect pentru obrazul umanității. Care 
alcătuită - pe alocuri - din oameni.

Rachetele, chiar 
de nouă etaje ! 
directă n-ar fi 
după un timp, 
trebuie aduse 
ducă în lumea

ar trebui să fie 
un atac nuclear 

absorbi in cît mai mare măsură radiațiile". „Ele (persoanele 
ar trebui să consume alimentele cele mai contaminate, să 
de procurarea de hrană și apă, de înlăturarea resturilor 
și a cadavrelor, precum și de plantarea culturilor".

nu credeți că autorii studiului au ceva cu bătrînii — motivarea

bureți de radio- 
nins de ani, din

continuă să fie
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