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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
.  l

a primit pe ambasadorul Republicii Populare Bulgaria
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, pe Todor

Stoicev Todorov, care si-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Populare Bul
garia in tara noastră. (Continuare în 
pagina a V-a).
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Marea adunare națională a adoptat

INIȚIATIVA DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
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Reglementări de deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea democrației muncitorești 

socialiste, pentru întărirea disciplinei 
și răspunderii in activitatea economică 

„Dezvoltarea continuă a democrației muncitorești, perfecțio
narea cadrului de participare nemijlocită a maselor populare la 
conducerea tuturor sectoarelor presupun aplicarea fermă a legilor 
statului, întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii colective și a 
răspunderii fiecăruia pentru bunul mers al întregii activități din în
treprinderea sau instituția respectivă.”

NICOLAE CEAUȘESCU
Marea Adunare Națională — forul 

legislativ suprem al tării — a adop
tat reglementări de mare Însemnă
tate care se înscriu in preocupările 
permanente ale partidului, ale se
cretarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru perfec
tionarea formelor de organizare și 
conducere a vieții economico-socia- 
le și dezvoltarea democrației mun
citorești. socialiste, pentru afirma
rea și mai puternică a rolului 
clasei muncitoare în opera de fău
rire a socialismului și comunismu
lui în patria noastră. Este vorba de 
legile pentru modificarea si com
pletarea Legii privind Congresul 
consiliilor oamenilor muncii și 
Consiliul National al Oamenilor 
Muncii și a Legii cu privire la or
ganizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat.

Elaborate in concordantă cu ce
rințele noii etape de dezvoltare a 
societății noastre socialiste, sub în
drumarea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noile legi con
stituie o expresie elocventă a poli
ticii consecvente a partidului nos
tru de continuă lărgire și adincire 
a democrației muncitorești, revolu
ționare, de ridicare pe un plan su
perior a autoconducerii muncito
rești și a autogestiunii economico- 
financiare ; totodată, ele asigură 
cadrul legal de exercitare efectivă 
a drepturilor si răspunderilor ce re
vin oamenilor muncii, organelor de 
conducere colectivă din fiecare uni
tate in îndeplinirea sarcinilor de 
plan și gospodărirea cu maximă 
eficientă a părții din avuția națio
nală încredințate de societate spre 
administrare.

După cum se știe, in sistemul de
mocrației noastre muncitorești, so
cialiste, un rol de importantă deo
sebită au adunările generale ale 
oamenilor muncii. Ținind seama de 
exnerienta de oină acum si de ce
rința lărgirii cadrului democratic de 
participare a oamenilor muncii la 
conducere si de exercitare a con
trolului acestora asunra activității 
consiliilor oamenilor muncii, prin 
nn'ln reglementări legale cresc 
substantial atribuțiile adunărilor
S______________________________

generale ale oamenilor muncii. Co
respunzător noilor atribuții, adună
rile generale aprobă modificarea 
profilului de fabricație al întreprin
derii, scoaterea din funcțiune a 
fondurilor fixe și declasarea unor 
bunuri materiale, hotărăsc asupra 
numărului de persoane ce se Înca
drează in întreprindere si a re
partizării acestora pe secții si ser
vicii. în strînsă corelare cu indica
torii de plan și cu posibilitățile de 
asigurare a fondului de retribuire, 
examinează unele proiecte de acte 
normative de interes general sau 
care privesc perfecționarea activi
tății unităților socialiste. O deose
bită importantă prezintă prevede
rile potrivit cărora adunarea ge
nerală confirmă anual in funcție 
cadrele din conducerea unității, 
președintele sl vicepreședintele con
siliului oamenilor muncii, se pro
nunță asupra propunerilor de pro
movare în funcții de conducere a 
cadrelor din unitate si hotărăște 
eliberarea din funcție a acelor ca
dre din conducerea unității care 
nu-și îndeplinesc corespunzător sar
cinile ce le revin.

Evident, lărgirea atribuțiilor or
ganelor de conducere colectivă din 
unități impune creșterea răspunde
rii oamenilor muncii — in calitatea 
lor de proprietari, producători si 
beneficiari — pentru conducerea 
directă și efectivă a unității. întă
rirea ordinii si disciplinei la locu
rile de muncă, pentru bunul mers 
al activității întreprinderii în care 
lucrează. In acest sens. Legea cu 
privire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat include 
un capitol nou. intitulat : ..îndato
ririle și răsnunderile personalului 
muncitor". In esență, prevederile 
cuprinse în acest nou canitol stipu
lează răspunderile fiecărui om al 
muncii in îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin din olan. în respectarea 
strictă a disciplinei tehnologice si a 
muncii. în folosirea integrală a 
timpului de lucru, a mașinilor și 
utilaielor, în ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, in gospodărirea Judicioasă 
a resurselor materiale si apărarea

proprietății obștești ; de asemenea, 
fiecare om al muncii trebuie să dea 
dovadă de înaltă conștiință profe
sională, de dăruire și competentă 
in muncă. *să asigure un climat de 
disciplină muncitorească în înde
plinirea sarcinilor. să manifeste 
combativitate și intransigentă față 
de cei care încalcă ordinea si dis
ciplina. care degradează sau sustrag 
bunuri din avutul national, preju- 
diciind astfel interesele colectivului, 
ale întregii societăți.

In același cadru, al Întăririi răs
punderii muncitorești pentru bunul 
mers al activității întreprinderilor, 
se înscrie și un alt capitol nou in
trodus în lege, intitulat „Reguli 
privind buna funcționare, exploa
tare și Întreținere a instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor. Întărirea or
dinii și disciplinei in muncă in 
unitățile cu foc continuu sau care 
au instalații cu grad ridicat de pe
ricol în exploatare". Sint stabilite 
astfel cu toată claritatea obligațiile 
și răspunderile celor care organi
zează și conduc procesele de pro
ducție — maiștri, șefi de ateliere, 
de secții, inclusiv conducerile uni
tăților care au instalații cu Joc 
continuu sau cu un grad ridicat de 
periculozitate. Toate acestea au me
nirea să asigure funcționarea neîn
treruptă a tuturor instalațiilor si 
utilajelor din aceste unități, in con
diții de deplină siguranță, să pre
vină orice avarii, incendii Șau alte 
accidente tehnice, prin respectarea 
cu fermitate a ordinii și disciplinei 
in muncă, a normelor tehnice de 
exploatare de către muncitorii care 
le au in grijă, de cei care conduc 
procesele de producție. Sub nici 
un motiv aceste instalații nu tre
buie lăsate fără supraveghere, iar 
predarea lor intre schimburi trebuie 
să se facă cu cea mai mare răspun
dere. in prezenta inginerului de 
schimb, șefului de instalație sau 
altui conducător al formației de 
lucru din schimbul care preia acti
vitatea.

Modificări și completări impor
tante au fost aduse și Legii privind
(Continuare in pag. a IlI-a)

au Îndeplinit

PLANUL ANUAL
22 unități economice 
din județul Teleorman
Numărul unităților economice 

care au raportat îndeplinirea 
sarcinilor anuale la producția 
marfă a ajuns la 22. Intre ele se 
află întreprinderea județeană de 
transporturi auto si Fabrica de 
nutrețuri combinate Alexandria. 
Avansul de timp ciștigat permi
te obținerea pină Ia finele anu
lui. pe ansamblul județului, a 
unei producții-marfă suplimen
tare de peste 205 milioane lei. 
(Stan Ștefan).

20 de unități economice 
din județul Vîlcea

20 de unități economice din 
județul Vilcea. între care se nu
mără Combinatul chimic Rm. 
Vilcea. întreprinderea minieră 
Horezu si Grupul de șantiere 
T.C.H. Olt Defileu, și-au onorat 
integral sarcinile de plan la pro
ducția marfă ce le-au revenit in 
anul 1981. Acest succes este ur
marea firească a acțiunilor si 
măsurilor energice întreprinse 
în direcția folosirii la maximum 
si cu eficientă economică ridica
tă a capacităților de producție, 
gospodăririi si valorificării su
perioare a materiilor prime si 
materialelor, creșterii producti
vității muncii. Pină la sfîrsitul 
anului, colectivele de muncă din. 
cele 20 întreprinderi fruntașe 
vilcene s-au angajat să depă
șească sarcinile prevăzute la 
producția marfă cu 315 milioane 
lei. (Ion Stanciu).

Industria orașului Huși
Colectivele de oameni ai mun

cii de pe tinăra platformă indus
trială a orașului Huși, localitate 
aflată in plină dezvoltare și în
florire, au raportat îndeplinirea 
integrală a planului pe 1981. Cele 
20 de unități economice hușene, 
între .cave cunoscutele Întreprin
deri/dă tricotaje ..Moldotex". și 
de încălțăminte „Hușeana". vor 
livră suplimentar, pină la sflrși- 
tul anului, tricotaje, încălțămin
te, mobilă, fire de bumbac și 
alte produse in valoare de peste 
16 milioane lei, spor obținut in 
exclusivitate pe seama creșterii 
productivității muncii. (Petru 
Necula).

Unitățile economice 
ale orașului Fetești

Unitățile economice din orașul 
Fetești, județul Ialomița, anunță 
îndeplinirea planului anual la 
producția marfă. Pină la 31 de
cembrie se va obține o produc
ție suplimentară in valoare de 
47 milioane lei.

Unităților economice din jude
țul Ialomița Va re au îndeplinit 
planul anual li se adaugă si har
nicul colectiv de la întreprin
derea de ferite UrzicenL (Mihal 
Vișoiu).

inițiativă de imporlanță istorică, in consens cu cerințele vitale ale umanității
♦ ’ în pagina a V-a

Expresie a aprecierii contribuției remarcabile la noile cuceriri ale științei

și tehnicii, puse în slujba păcii, progresului și civilizației

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
i-au fost înmînate Diploma de membre titular al Academiei 
Europene de Științe, Arte și Litere și membre al Comitetului 
de Onoare al Academiei, precom și Insigna de aur a Academiei

IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE : Scrisori ale oame
nilor muncii adresate conducerii partidului ; 
Faptul divers ; Mica industrie — domeniul 
marilor posibilități ; Carnet plastic ; Cronica 

literară ; Anchetă social-politică

Tinerefea unei străzi
centenare I

ÎNCREDEREA in forțele proprii^
- sentimentul care declanșează 

energii creatoare

Timp de peste un veac, cea mai veche stradă din 
orașul Petroșani a fost scena principalelor evenimente 
și transformări pe care acest puternic centru minier 
al țării le-a trăit din plin. Strada Republicii, cum 
a fost ea numită după eliberarea țării, este aproape 
de-o virstă cu orașul. îngustă, dar cea mai lungă din 
orașul de pe Jiu, ea era acum 35—40 de ani cea măi 

importantă arteră de circulație din Valea Jiului. Iți 
anii 1944—1945. veterana a fost martora unor demon
strații de amploare împotriva guvernelor reacționare ; 
pe aici au trecut, in rinduri compacte, vibrind munci-
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torește la chemarea de luptă a partidului comunist, 
minerii care susțineau din toată ființa Iar instaurarea 
primului guvern democratic. Și tot aceasta a fost ar
tera pe care masele de mineri au sărbătorit victoria 
naționalizării de la 11 iunie 1948, cind, alături de în
tregul popor, au devenit stăpini pe toate bogățiile so
lului și subsolului țării.

Dar la cite evenimente n-a fost părtașă această 
fremătătoare arteră in decursul vremii ! Din vara 
acestui an, vechea stradă cunoaște un nou și emoțio
nant destin. Excavatoare puternice și basculante de 
mare tonaj au început demolarea vechilor clădiri îm
povărate de ani, a locuințelor imbătrînite de altădată. 
Un mare șantier a luat ființă. Așa au apărut, în locul 
vechii străzi, contururile unui modern bulevard cu 4 
benzi de circulație, străjuit de blocuri semețe și rna- 

. ~...........a cedat locul
unui tînăr și inspirat bulevard, în jurul căruia, in cin
cinalul 1981—1985, se va structura noul centru civic 
al Petroșanilor.

O nouă perlă din salba de construcții socialiste din 
acest mindru colț de țară, pe măsura vieții de azi a 
vrednicilor mineri ai Văii Jiului.

gazine luminoase. Așadar, „bătrinica“

Sabin CERBU
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Viata de uzină — o neîn
treruptă ofensivă pentru 
schimbare, innoire. între 
alte mărturii posibile, iată 
viata de producție a puter
nicei citadele industriale 
bucurestene: întreprinderea 
„23 August". Motivația 7 „E 
nevoie să acționăm pentru 
o primăvară a tehnicii mo
derne, a tehnologiilor a- 
vansaie", îndemna cu pa
tos revoluționar tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la adu
narea generală a oamenilor 
muncii de aici, adunare ți
nută la începutul anului 
1981. Cum se poate grăbi 
această mult dorită pri
măvară 7 Cine si cum tre
buie să o grăbească 7 Mul
te întrebări si... un singur 
răspuns : pedala accelera
ției pentru primenirile de 
esență stă sub taina mun
citorului. inginerului teh
nicianului. cercetătorului 
de aici. Strategia acestei 
„tehnologii", care ordonează 
eforturile puternicului co
lectiv muncitoresc de ia 
„23 AugUst" a fost elabo
rată cu stăruință de către 
comitetul de partid si con
ducerea uzinei. Dar, înain
te de a investiga oceanul, 
să . încercăm r-adioscopia 
unei singure picături...

„ABIA APOI SE SCRIE 
ARTICOLUL LA GAZETA 
DE PERETE..." 50 de ingi
neri tineri ai uzinei sint 
chemați ad-hoc in sala de 
consiliu Cauza 7 Să răs
pundă la două întrebări 
test: 1. Ce fac la locul lor 
de muncă 7 2. Sint mulțu
miți de ce și cit fac 7 „Să

fim serioși, s-au burzuluit 
unit Sintem scoși din pro
ducție pentru a ne juca 
de-a testele 7“. Nu. nu era 
o joacă. „Eu as vrea să mă 
desprind de pămint (să 
zbor)" — declară insolit 
unul. Altul: „Mi-ar fi mai 
la indemină să conduc un 
compartiment;1 : ori : „As 
da rezultate mal bune in

Fapte șl opinii 
dintr-un avanpost 

al tehnicii moderne 
la uzinele 

„23 August" 
din Capitală

proiectare" etc. Indife
rent de opțiuni, din fiecare 
răspuns răzbătea dorința 
de a realiza mai mult.

— Tocmai această dorin
ță a cîntărit greu in .alege
rea celor 8 inși din 50, re
memorează acum inginerul 
Ovidiu Todirită.

— Riguroasă selecție. Dar 
pentru ce 7

— Pentru secția de ingi
neri si muncitori specia
lizați în operații tehnolo
gice. pe care o conduc. To
varășul Nicolae Ceaușescu. 
de cite ori a venit la „23 
August", ne-a sădit încre
derea că putem face loco
motive. motoare, compre- 
soare mai competitive. 
Dintre căile de urmat, me
reu au revenit îndemnu

rile pentru o mai temeinică 
specializare și integrare. 
Asta urmăream si noi cu 
cei 8 ingineri aleși : să-i 
specializăm în cite o ope
rație tehnologică — găuri- 
re rapidă ori hidraulică, 
frezare ori extruziune eto. 
si să-i integrăm. Așa 
ne-am crescut ași in dife
rite domenii, oameni care. 
Îndată ce îsi cristalizează o 
idee, fac pasul spre adevă
rata integrare trecind Ia e- 
xecutia ei. cu colectivele do 
muncitori specializați. Aici, 
la noi. sint concentrate 
intr-o singură mină cerce
tarea, proiectarea tehnolo
gică Si normarea, execuția 
și extinderea în uzină a 
rezultatelor dobîndife. Abia 
apoi, obișnuim să spunem, 
poate fi scris’ articolul la 
gazeta de perete...
- Și ce cercetați, pro

iectați, executați, extin- 
deți 7

— Scule, dispozitive, une
ori si agregate de mare 
productivitate... De ce scu
le 7 Pentru că. în prezent, 
pe plan mondial, sculele au 
luat-o înaintea mașinilor 
cu circa 10 ani. Ele sint 
cele care determină, in 
principal, productivitatea 
înaltă. Dealtfel, productivi
tatea. oilitatea și eficienta 
sint si indicatorii noștri de 
bază.

Indicatori dintr-un plan 
al inteligenței proprii. Do
vada : secția a avut in 
acest an. fixat ca obiectiv

Iile TANASACHE
(Continuare In pag. a IlI-a)

Tovarășei academician doctor Ingi
ner Elena Ceaușescu. prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele Con
siliului Național pentru Știință si 
Tehnologie, i-au fost înmînate. joi 
in cadrul unei ceremonii. Diploma 
de membru titular al Academiei Eu
ropene de Științe, Arte și Litere si 
membru al Comitetului de Onoare al 
Academiei, precum și Insigna de aui 
a Academiei.

însemnele acestui prestigios forum 
științific și cultural european au fost 
înmînate de profesor Raymond 
Daudel. președintele Academiei Eu
ropene de Științe. Arte și Litere.

Alegerea tovarășei Elena Ceaușescu 
— eminent om de știință, savant de 
renume mondial — ca membru titular 
al acestei reputate academii repre
zintă expresia considerației profunde 
pentru contribuția sa remarcabilă la 
noile cuceriri ale științei și tehnicii, 
puse în slujba păcii, progresului si 
civilizației popoarelor.

La ceremonie au fost prezent! to
varășii Ion Ursu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, Gheorghe Mihoc. 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România. Șerban Tițeica, 
vicepreședinte al Academiei Republi
cii Socialiste România, Maria Ipnes- 
cu, director general al Institutului 
Central de Chimie. George Ciucu. 
secretar al Academiei Republicii So
cialiste România, Tache Voicu. rec
torul Institutului Politehnic Bucu
rești. Ion Popescu Iovitu. rectorul 
Universității din București.

înminind tovarășei Elena Ceaușescu 
Diploma de membru titular al Aca
demiei și al forului ei suprem, pre
cum și Insigna de aur. președintele 
Academiei Europene de Științe. Arte 
și Litere, prof. RAYMOND DAUDEL, 
a spus :

Mult stimată doamnă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

Sînt deosebit de onorat de prile
jul pe care mi-1 oferiți, pentru a 
doua oară, după importanta acțiu
ne pe care a reprezentat-o Simpo
zionul internațional „Oamenii de 
știință și pacea", de a vă întîlni în 
această țară latină și europeană, 
care întreține de multă vreme re
lații de profundă prietenie cu 
Franța și care este atît de atașată 
menținerii păcii în lume și coope
rării internaționale.

îngăduiți-mi mai întîi să vă pre
zint omagiile mele respectuoase.

îmi este proaspăt în memorie 
vibrantul Apel pe care Excelența 
Sa domnul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, l-a lansat pentru salv
gardarea păcii în lume. V-aș fi re
cunoscător dacă ați binevoi să 
transmiteți domnului președinte 
urările mele cele mai sincere pen
tru succesul nobilei sale acțiuni.

îmi este plăcut să reamintesc că 
Academia Europeană de Științe, 
Arte și Litere a fost înființată la 
propunerea dr. Lemaire D’Aggagio. 
După cum cunoașteți, membrii săi 
sînt aleși dintre cele mai strălucite 
spirite creatoare din Europa. A- 
proape jumătate din membrii săi 
sint laureați ai Premiului Nobel. 
Forul suprem al Academiei este 
Comitetul ei de Onoare, care cu
prinde eminente personalități, ca 
domnul Tsatsos, fost președinte al 
Republicii Elene, și dr. Senghor, 
fost președinte al Republicii Sene
gal.

Am onoarea să vă confirm că 
ați fost aleasă membru al Acade
miei și al forului ei suprem — Co
mitetul de Onoare.

Noi am ținut mal întîi să adu
cem un omagiu excepționalelor, 
dumneavoastră realizări personale 
in domeniul cercetării compușilor 
macromoleculari, al chimiei poli
merilor, elastomerilor și polimeri- 
zării. Această alegere ține, totoda
tă, seama de înaltele dumneavoas
tră misiuni de stat, de remarcabi
la dumneavoastră activitate ca 
președinte al Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie și. ca 
președinte al Consiliului științific 
al Institutului Central de Chimie.

Datorită calităților dumneavoas
tră excepționale și competenței 
cercetătorilor și inginerilor români, 
Institutul Central de Chimie a ob
ținut succese deosebit de importan
te, a căror listă este prea amplă 
pentru a fi enumerată. îngădui
ți-mi doar să amintesc valoroasa 
serie de cercetări multilaterale, 
realizată cu contribuția dumnea
voastră esențială și sub conducerea 
dumneavoastră-nemijlocită, în do
meniul sintezei și caracterizării 
compușilor macromoleculari, pre
cum și studiile, de cea mai mare 
importanță — fundamentală și in
dustrială — privind polimerizarea 
stereospecifică a izoprenului, larg 
cunoscute în rîndurile specialiștilor, 
realizări care au contribuit într-o 
măsură hotărîtoare la dezvoltarea 
industriei românești, la progresul 
economic și social al țării.

întrucît dumneavoastră simboli
zați știința și tehnologia româneas
că, Academia Europeană vă roagă 
să binevoiți a face parte din Comi
tetul său de Onoare, dorind, în 
același timp, să sublinieze străluci
tele dumneavoastră merite șl să 
aducă un omagiu tuturor oameni
lor de știință și inginerilor români.

Sintem încredințați că prezența 
dumneavoastră printre noi va con

tribui în cea mai înaltă măsură la 
înțelegerea faptului că între scopu
rile umaniste ale progresului în 
condiții de pace al națiunilor suve
rane și dezvoltării personalității 
umane și schimburile și coopera
rea dintre popoare există o legătu
ră indisolubilă, pe care oamenii de 
știință, de artă și litere trebuie să 
o mențină și să o promoveze.

Stimată doamnă academician, 
îngăduiți-mi ca, în calitatea mea 
de președinte, să vă înmînez în
semnele calității de membru al 
Academiei Europene de Științe, 
Arte și Litere și al Comitetului de 
Onoare al acesteia.

După ce a arătat că va transmite 
cu plăcere mesajul adresat președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de președintele Academiei 
Europene de Știintă. Arte si Litere, 
precum și aprecierile la adresa Româ
niei. a relațiilor ei traditionale de 
prietenie cu Franța. în lupta pentru 
independentă, colaborare și pace in 
Europa și în lume, a luat cuvîntul 
tovarășa ELENA CEAUȘESCU, care 
a spus :

Domnule președinte, tovarăși,
Doresc să exprim cele mai calde 

mulțumiri consiliului de conduce
re al academiei, dumneavoastră, 
domnule președinte, pentru ale
gerea mea ca membru titular al 
Academiei Europene de Științe, 
Arte și Litere și ca membru al 
Comitetului de Onoare al Acade
miei, precum și pentru cuvintele pe 
care le-ați rostit cu privire la 
activitatea mea. Consider această 
alegere ca o apreciere atît a acti
vității mele în domeniile științei și 
vieții politice și sociale, cit și la 
adresa cercetării, a oamenilor de 
știință români, care întotdeauna au 
fost și sînt animați de înaltele 
idealuri ale progresului, colaborării 
și păcii între toți oamenii de 
știință, între toate popoarele.

Sînt onorată de a fi membru al 
Academiei Europene, în rîndul că
reia se află eminenți oameni de 
știință și care își propune țeluri 
nobile, umaniste, de dezvoltare a 
relațiilor între academiile națio
nale, în scopul conlucrării active 
pentru dezvoltarea științei, culturii 
naționale și universale.

Trăim o epocă măreață, în care 
cuceririle științei, ale cunoașterii 
umane în general dau noi dimen
siuni rolului științei și culturii, ca 
factori hotărîtori în dezvoltarea 
economico-socială, în realizarea 
unei lumi a dreptății și echității 
sociale.
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA •— vineri 25 decembrie 1981

Ffaptul1
I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIVERS
I
I

I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Ochiul" 
din... foc

Arderea in cuptoarele fabricii 
de ciment de la Tașca, județul 
Neamț, este „văzută", urmărită 
și dirijată de acum inâinte de 
un „ochi" aflat chiar in mijlocul 
vilvătăii. Performanța de a func
ționa la o temperatură de peste 
1 200 de grade a fost realizată ' 
de o cameră de luat vederi 
racordată la un circuit intern de 
televiziune. Autorii acestui 
„ochi" neobișnuit : specialiștii 
fabricii. Ingeniozitatea instala
ției și funcționarea ireproșabilă 
a „ochiului" se ridici la... înăl
țimea temperaturii la care „pri
vește" și comunică celor de afa
ră tot ce se ‘întimplă înăuntru. 
Realizpre care merită felicitările 
cele mai... călduroase l
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Intr-un sat 
de munte

Despre soții Eugenia

I
__ _ și A- 

drian Bile, din satul de munte 
Bălcești, județul Cluj, s-a dus 
vestea ca despre doi dintre cei' 
mai buni crescători de vite pe 
finețele și pășunile montane. 
Mai exact, viței, li cresc, ii în
grașă și ii predau statului pe 
bază de contract. Au început in 
1965, cind au predat pe bază de 
contract 12 viței. Intr-un an au 
predat 32 și au incasat nu mai 
puțin de 146 000 lei. Dar soții 
Bile cresc și vind nu orice fel. 
de viței, ci numai din cei care 
ajung la greutatea cerută și nu
mai de categoria „extra". Și încă 
ceva : soții Bile mai cresc in 
ograda lor anual și vreo 200 gă
ini, 5—6 porci, 3 vaci cu lapte...

Socotiți singuri veniturile pe 
care le realizează soții Bile, dar 
nu înainte de a reflecta la cele 
spuse de ei : „Creșterea anima
lelor și păsărilor e și meserie, e 
și pasiune, e și muncă. Pentru 
că fără muncă..."
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Ciudați ciobani
tn pădurea Maia, din județul 

Ialomița, au poposit o turmă de 
262 de oi si doi ciobani : Va- 
sile Bărcuț și Ion Soneru. Cio
bani și nu prea, pintru că mo
dul in care îngrijeau oile, chipu
rile aduse la iernat, a atras aten
ția celor din jur. ’

— Nu sint ăștia ciobani cum 
nu sint eu popă, deși mă chea
mă Popa — și-a zis un paznic 
din pa ‘tea locului. Mai degrabă 
vor sd scape de oi decit să le 
îngrijească, pentru că de pri
ceput nu se pricep...

Și-a zis el și a mai zis-o si 
altora, pină au aflat și lucrăto
rii de miliție, care au descope
rit că respectivii ciobani 
nu erau ciobani, ci niște răufă
cători care furaseră turma de 
prin părțile Branului, județul 
Brașov. Și, astfel, cele 262 de oi 
au rămas fără așa-zișii ciobani, 
dar se intorc la stăpinii lor.
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Si ce, nu-s>

banii mei?
Printre călătorii de pe peronul 

gării din Satu Mare se afla și 
Vasile Lucuț din comuna Hal- 
meu. Intr-un echilibru precar 
din cauza băuturii, mergea, irn- 
pleticindu-se, cu o sticlă in 
mină. Mergea și înjura pe ori
cine ii apărea in cale.

— Șezi blind, măi omule ! — 
l-a sfătuit un călător.

Dar ți-ai găsit ! Lucuță, înfu
riat, a început, să împroaște in 
dreapta și in stingă tot felul de 
injurii,

— Vezi că „distracția" asta — 
l-a avertizat un altul — s-ar 
putea să te coste.

— Și ce dacă mă costă ? Nu-s 
banii mei 7 Dau un ban și fac 
ce vreau.

N-a mai apucat să arate ce ar 
fi vrut să facă, pentru că s-a 
trezit amendat cu o mie de lei.
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Fârâ să clipească
Văzlnd că oamenii din Probo- 

ta, de unde era de fel, il tot 
luau la rost pentru că toată ziua, 
bună ziua. își pierdea vremea de 
pomană, Gheorghe Călin a ple
cat la Iași. Dar nu cu gind de 
muncă. A început si facă negoț 
ca... promisiuni. De cum il au
zea pe cite unul că are nevoie 
de o butelie, de un covor sau 
de alte bunuri, Călin ofta, pre- 
făcîndu-se că-i împărtășește ne
cazul :

— Greu, bădie, greu de tot, 
dar ai noroc că m-ai intilnit pe 
mine. Iți face băiatul rost de 
ce-ți trebuie, dar... trebuie o 
arvună.

Și credulii dădeau: cite 3000, 
cite 4 000, cite 5 000 de lei. „Bă
iatul" lua banii fără să clipească, 
după care dispărea fără urmă. 
Acum a reapărut in fata anche
tatorilor. după care va „dispă
rea" pentru... cit va zice legea.
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Sticla cu bucluc
„tn legătură cu faptul divers 

din 10 decembrie 1981, in care 
se sesizează apariția unei sticle 
cu inscripția „Cap de mort" im- 
buteliată cu apă minerală'Bor-- 
sec, regretăm sincer această ne
dorită situație, care nu face 
cinste întreprinderii noastre" — 
se scrie in adresa nr. 27104 sem
nată de directorul fabricii ,,A- 
pemin" Borsec.

In continuare, conducerea fa
bricii din Borsec face un apel — 
și pe această cale— către în
treprinderile producătoare ca in 
viitor sticlele destinate produ
selor toxice să aibă altă culoare 
și alt format decit cele destinate 
imbutelierii 
taje : ulei, 
minerale.

Cine se 
răspuns ?

produselor alimen- 
băuturi, sucuri, ape

laînscrie vrimul

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii* .
MM MMV «MM* «MM*

I

SCRISORI AIE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

Măsuri eficiente pentru 

îmbunătățirea activități^ șanțieruliti

tn lumina Codului eticii si echi
tății socialiste, dorim să aducem la 
cunoștință conducerii partidului si 
statului anumite probleme care 
preocupă pe oamenii muncii din 
cadrul Grupului de șantiere Cerna 
— Tismana — se afirma într-o scri
soare adresată tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Cei patru semnatari ai 
scrisorii sesizau unele nereguli in 
administrarea mijloacelor materiale 
și bănești la respectivul grup de 
șantiere din subordinea Trustului 
de construcții hidroenergetice 
București, care au dus la nereali- 
zarea sarcinilor si la cheltuieli pes
te cele planificate.

Secretarul general al partidului a 
repartizat scrisoarea spre soluționa
re președintelui Curții Superioare 
de Control Financiar și prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului.

Din amplul raport de cercetare 
rezultă că. de la Înființare si pină 
la data controlului, grupul de șan
tiere nu isi realizase sarcinile de 
producție la constructii-montaj cu 
10 la sută, iar la beneficii cu peste 
14 milioane lei. Cauza acestei si
tuații rezidă atit in lipsurile pri
vind organizarea producției si a 
muncii,_ indisciplina în muncă, cit 
si datorită greutăților pe care le-a 
intimpinat grupul în aprovizionarea 
cu materiale, piese de schimb, car
buranți și lubrifianți și .în asigu
rarea forței de muncă necesare.

In legătură cu afirmațiile referi
toare la depășirea prețului de cost, 
a rezultat că evidenta cheltuielilor 
de producție nu se realizează con
form normelor legale în vigoare. 
Se precizează, de asemenea, că de
pășirea cheltuielilor planificate s-a 
datorat, in principal, folosirii ne-
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Spiritul de ordine și corectitudine 

s-a reinstaurat in unitate

Un colectiv de activiști al C.C. al 
P.C.R., împreună cu organe ale 
M.A.I.A. au verificat, la indicația 
secretarului general al partidului, o 
scrisoare referitoare la unele abu
zuri șl sustrageri comise in cadrul
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Atracții turistice
Oficiul județean de turism Timiș 

se numără printre unitățile econo
mice care încheie anul 1981 cu rea
lizări remarcabile la toți indicatorii. 
„Secretul" acestor succese ne este 
dezvăluit de economistul loan Gro- 
zescu. directorul unității :

— Si pentru lucrătorii din dome
niul turismului, cincinalul 1931—1985 
este cincinalul calității și al efici
enței. Iată de ce ne-am propus ca 
principală preocupare ridicarea per
manentă a nivelului calitativ al 
prestațiilor, concomitent cu înfiin
țarea de noi servicii turistice. în
ceputul l-am făcut cu promovarea 
puternică a turismului de masă. In 
acest scop, împreună cu sindicatele 
din întreprinderi si instituții, am 
organizat numeroase excursii la 
sfirșit de săptămînă. precum si 
scurte programe de cură balneară 
și odihnă.

I
I
I

IN STRATEGIA AUTOAPROVIZIONĂRII, care sint principalele direcții de
măsuri și angajamente ale organelor locale privind satisfacerea necesităților deInițiative,
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Importantele reglementări adoptate in ultima perioadă 
pentru întărirea aplicării principiilor autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale in lumina indicațiilor trasate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in expunerea prezentată la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 25-26 noiembrie a.c., experiența dobindită în 
cursul primului an de aplicare a Legii autoaprovizionării 
constituie premisele unei schimbări radicale pentru spo
rirea producției de bunuri agroalimentare, pentru asigu
rarea unei aprovizionări ritmice, corespunzătoare, a popu
lației de pe întreg cuprinsul țării. Hotăritoare sînt acum 
faptele, măsurile concrete ce se întreprind de către fiecare 
consiliu popular - de la județ pină la comună.

Pornind de la faptul că in anul 1982 trebuie să se înre
gistreze, potrivit legii și reglementărilor adoptate o cotitură 
hotăritoare în autoaprovizionarea populației, in înțelegerea 
și îndeplinirea răspunderilor directe ce revin organelor lo

cale șl cetățenilor înșiși, „Scinteia* Inițiază pe această 
temă un ciclu de convorbiri eu prim-vicepreședinți ai consi
liilor populare județene. Nutrim convingerea că, prin răs
punsurile lor, interlocutorii vor înfățișa experiențe valoroa
se, care merită generalizate, și, totodată, vor da inten
țiilor, proiectelor, soluțiilor preconizate, garanția angaja
mentului public. Cetățenii trebuie să cunoască pe larg 
conținutul programelor locale de autoaprovizionare, așa 
cum trebuie să știe că organele locale poartă răspunderea 
directă a înfăptuirii acestor programe. De felul in care 
muncesc și conlucrează cu populația aceste organe, va 
depinde buna aprovizionare. Este ideea limpede subliniată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in expunerea la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., prin care a arătat că „începind 
din 1982, fiecare județ, fiecare oraș și comună vor răs
punde direct de buna aprovizionare a populației, dispu- 
nind de mijloacele necesare, de baza materială și gospo
dărind-o cit mai eficient".

JUDEȚUL HARGHITA

Există condiții pentru vulorificareu 
superioară a resurselor de care dispunem

I
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— Care este stadiul aplicării Legii 
autoaprovizionării In județ ? In ce 
constă experiența dștigată pe acest 
tărim ?

— Principiile autoaprovizionării 
teritoriale, stabilite de conducerea 
partidului și statului nostru, au gă
sit și în județul Harghita un larg 
cimp de afirmare. Deși ne aflăm in 
zona cea mai friguroasă a țării, dis
punem de resurse și rezerve însem
nate, încă nepuse pe deplin în va
loare. pentru acoperirea nevoilor de 
consum ale populației, precum și 
pentru sporirea aportului la consti
tuirea fondului de stat. Tocmai pe 
acest temei s-a acționat perseverent 
pentru a se demonstra oamenilor, 
autorităților locale și cetățenilor, că 
există condițiile necesare pentru va
lorificarea superioară a resurselor 
de care dispunem.

Menționăm, de la Început, că 
la produsele de bază — came, lapte, 
pîfne. cartofi șl legumele specifice 
zonei (rădăcinoase. varză) — județul 
nostru reușește să-și acopere inte

judicioase a utilajelor si mijloace
lor de transport'.

Ca urmare. încă în timpul con
trolului au fost constituite colective 
care s-au ocupat efectiv de repara
rea și echiparea corespunzătoare a 
utilajelor și mijloacelor de trans
port. refacerea programelor de lu
cru si concentrarea tuturor utilaje
lor la lucrările cu un front de lu
cru corespunzător, organizarea 
formei de retribuire în acord glo
bal a conducătorilor auto, precum 
și redistribuirea mijloacelor la 
alte grupuri de șantiere din cadrul 
trustuluL Pentru lipsurile constata
te în acest domeniu s-a luat mă
sura eliberării din funcția de ingi- 
ner-sef mecanic grup a Iul Alexan
dru Matei, a fost Înlocuit contabilul- 
sef al grupului de șantiere, anlicin- 
du-se sancțiuni si altor persoane 
răspunzătoare de lipsurile consta
tate.

In timpul controlului s-au mai 
luat si alte măsuri privind inventa
rierea Întregului patrimoniu, recon
stituirea unor evidente tehnico-o- 
perative si contabile, conservarea 
în condiții corespunzătoare a par
cului de utilaje si mijloace de 
transport, urgentarea execuției lu
crărilor de organizare de șantier, 
astfel Incit să se asigure spatii co
respunzătoare de cazare.

Concluziile controlului efectuat 
au fost dezbătute cu comitetul de 
partid, conducerea și Consiliul oa
menilor muncii de la T.C.H. Bucu
rești și Grupul de șantiere Cerna— 
Tismana. De asemenea, au fost ana
lizate la comitetul județean de 
partid, care a stabilit, măsuri de 
sancționare pe linie de partid a ce
lor care s-au făcut vinovați de ne
ajunsurile constatate.

întreprinderii de produse zaharoase 
București.

Cu acest prilej s-au confirmat 
dezvăluirile cuprinse in scrisoare — 
respectiv faptul că In cadrul Între
prinderii se săvlrșesc nereguli, sus

în județul Timiș
De la același interlocutor, precum 

Si de la șefii de unităti si de com
plexe de cazare și de alimentație 
publică din rețeaua O.J.T. Timiș, 
aflăm si alte amănunte despre 
eforturile depuse pentru a se asi
gura tuturor turiștilor, români și 
străini, condiții dintre cele mai 
bune. In cursul anului 1981, 
motelul „Timiș" a fost în în
tregime modernizat, iar restauran
tul de aici, supus unor lucrări de 
înnoire, iși va spori capacitatea cu 
un bar de zi și o braserie. La res
taurantul „Cina" din Timișoara va 
fi inaugurat cu prilejul Revelionu
lui „Salonul bănățean", consuma
torii avînd la dispoziție, alături de 
complexul „Continental" cu renu
mitele sale „Joi bănățene" si crama 
„Bastion", cu o „Seară a vinătoru- 
lui și pescarului". (Cezar Ioana).

gral necesarul local de consum. Mal 
mult, o parte din producția de lapte 
realizată tn județ este dirijată sub 
formă de produse finite (unt și brin- 
zeturi). spre Capitală și alte județe. 
Dispunlnd de aproape 300 000 heeta-

Convorblre cu tovarășul 
PATAKI Emeric, 

prlm-vlcepreședinte al comitetului 
executiv al Consiliului popular 

județean

re finețe șl pășuni, județul Harghita 
are o bogată tradiție în creșterea 
animalelor. în gospodăriile populației 
existind. dealtfel, un mare număr 
de animale. Acțiunile noastre de 
contractare a unor cantități cit mai 
mari de lapte din aceste gospodării 
— contractări care au devenit o 
obișnuință — se soldează. în. fiecare 
an. cu rezultate bune. Astfel, tn pri
mele 10 luni din acest an am predat 

trageri de produse finite șl materii 
prime. La magazia de materii pri
me a unității „Corso" s-a constatat 
o lipsă de 45 tone de zahăr, iar la 
magazia de produse finite doi ges
tionari au sustras mărfuri in valoa
re de peste 50 000 lei.

Deosebit de grav este faptul că 
chiar unii factori de răspundere din 
întreprindere au Întocmit acte fic
tive de transferare și. respectiv, de 
recepție in scopul acoperirii unei 
lipse în gestiune de 3 000 kg de unt 
și 50 kg de acid citric. Iar directorul 
întreprinderii a încercat, practic, să 
cocoloșească lucrurile.

In răspuns se subliniază că unele 
sortimente de cofetărie fabricate de 
întreprindere nu corespund calitativ 
și cantitativ normelor de producție, 
datorită In mare parte sustragerilor 
de materii prime. în raportul

Produsele întreprinderii — 

corect gestionate
După cum se relata într-o scri

soare adresată secretarului general 
al partidului nostru, la întreprin
derea de geamuri din Buzău se pro
duc diverse nereguli, acte de inco
rectitudine, unii ajungind să confun
de proprietatea obștească cu... a lor 
personală. Din întreprindere, can
tități de produse au fost sustrase 
ori au fost oferite în schimbul unor 
favoruri. Se critica, totodată, faptul 
că nu s-a luat atitudine față de 
faptul că în cadrul atelierului „Du
plex" fusese organizată, nelegal, o 
magazie cu geamuri de autoturism 
unicate sau de serie mică, care se 
vindeau doar contra unor „atenții 
deosebite".

Fiind repartizată spre soluționare 
secretarilor de resort ai C.C. al 
P.C.R., la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a fost 
verificată de activiști de la Secția 
organizatorică a C.C. al P.C.R. șl 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale. Din cercetări și din discu
țiile purtate cu organele.de miliție 
și procuratură a rezultat că din în
treprindere s-au sustras în mod re
petat parbrize pentru autoturisme. 
Cu aprobarea directorului comer
cial, Angelescu Petre, și a șefului 
serviciului desfacere, Mărculescu 
Constantin, s-au efectuat vînzări 
preferențiale de oglinzi venetiene. 
diferite tipuri de parbrize incolore 
sau colorate către particulari, direct 

la fondul de stat peste 185 000 hecto
litri lapte. Cu alte cuvinte, de la 
fiecare vacă aflată în gospodăriile 
populației s-au contractat aproape 
fOO litri lapte. Este un rezultat care 
face ca județul nostru să se afle la 
acest capitol al Întrecerii socialiste 
printre primele pe țară.

— Aminteați de lămurirea oame
nilor, că există rezerve mari pentru 
realizarea autoaprovizionării. Ați 
putea exemplifica asemenea rezerve?

— Cultivarea legumelor. Pe la noi 
exista mentalitatea că aici, în jurul 
„polului frigului" din tară, doar car
tofii cresc mari și frumoși. De aceea, 
in mod firesc, acțiunile întreprinse 
au fost orientate, înainte de orice, 
spre combaterea acestui mod de a 
gîndt Și nu doar cu vorbe, ci cu 
fapte, cele mai în măsură să con
vingă. Bunăoară, în orașul Cristuru 
Secuiesc s-a construit o nouă seră, 
care produce legume pe o suprafață 
de 10 hectare, urngind să-și dubleze 
capacitatea încă în actualul cincinal.

Pe de altă parte, prin larga an

de cercetare se subliniază că 
atit conducerea întreprinderii, cit 
și factorii responsabili in ce priveș
te controlul nu și-au exercitat atri
buțiile, nu au verificat calitatea 
produselor.

Față de situația creată s-au. luat 
măsuri ferme pentru curmarea stă
rilor de lucruri negative din uni
tate : vor fi cercetate de către or
ganele de miliție și procuratură 
persoanele care au comis infrac
țiuni ; se vor revedea rețetele de 
fabricație si normele tehnice: sa 
va institui un control riguros asu
pra materiilor prime, cu respec
tarea strictă a normelor de consum 
și evidențierea corectă a produse
lor. Totodată, se vor dezbate pe 
linie de partid, în vederea sancțio
nării. cei ce s-au făcut vinovat! de 
săvîrsirea neregulilor.

din secțiile sau depozitele întreprin
derii.

Pentru curmarea hotărltă a acte
lor de incorectitudine, pentru îm
bunătățirea climatului de muncă și 
a activității generale a întreprinde
rii, întărirea evidenței și respectarea 
legalității, a fost stabilit un an
samblu de măsuri cu participarea 
reprezentanților conducerii M.I.U. 
și ai Comitetului județean Buzău al 
P.C.R. Au fost desfăcute disciplinar 
contractele de muncă lui Mărculescu 
Constantin, șeful serviciului desfa
cere, Radu Nicolae, șef depozite, 
Gribincea Aurel, șef de echipă, și 
Albu Nicolae, responsabilul maga
zinului „Stirex", stabilindu-se, tot
odată, trimiterea lor In fata orga
nelor penale. A fost eliberat din 
funcție Angelescu Petre, director 
adjunct comercial, pentru neîndepli- 
nirea obligațiilor de serviciu și 
practici incorecte care au provocat 
importante prejudicii Întreprinderii. 
De asefnenea, au fost sancționați 
administrativ directorul Întreprin
derii, contabilul-șef și inginerul-șef, 
precum și membrii echipei de con
trol financiar intern din centrala de 
resort — pentru superficialitate în 
verificările. Întreprinse. S-a hotărit 
prelucrarea concluziilor cercetării in 
cadrul organizațiilor de bază de la 
locurile de muncă unde au avut loc 
abaterile.

Ne cui al ROSCA

trenare a unităților agricole, a cetă
țenilor de la sate și orașe la culti
varea legumelor, la practicarea gră
dinăritului — s-au asigurat în acest 
sens semințe, răsaduri, asistentă 
tehnică — au crescut simțitor supra
fețele cultivate ; pentru prima dată 
județul nostru a reușit să producă 
aproape 11 000 tone de legume. Au 
crescut, de asemenea, suprafețele 
cultivate cu sfeclă de zahăr pe lo
turile ajutătoare ale membrilor coo
peratori, producția contractată cu 
statul fiind estimată, în acest an, la 
10 350 tone. In schimbul sfeclei, ce
tățenii au primit și urmează să pri
mească însemnate cantități de zahăr, 
conform normelor stabilite prin De
cretul 391/80. Grăitor în acest sens 
este exemplul a 600 de cetățeni din 
comuna Mugeni, care au primit, 
pentru sfecla predată, nu mai puțin 
de 4.5 vagoane zahăr. Este un exem
plu bine cunoscut astăzi in întreg 
județul.

O altă resursă Importantă la care 
am apelat este valorificarea tradi
țiilor existente la noi — avem în 
vedere revitalizarea obiceiului de a 
crește porci, păsări și alte animale 
mici. Comitetul executiv al consiliu
lui popular județean și U.J.C.C. 
au elaborat un program comun, 
menit să încurajeze preocupările 
populației în această direcție. Ca 
urmare, în mai multe localități au 
fost înființate crescătorii — mater
nități de porci, de unde cetățenii isi 
pot procura purcel, pentru creștere 
și îngrășare, in condiții deosebit de 
avantajoase. De asemenea, pentru 
sporirea producției de carne de pa
săre și ouă în gospodăriile popu
lației, atît din incubatoarele proprii, 
cit și prin, intermediul unităților 
socialiste din județ Si din afara ju
dețului numai în acest an au fost 
puși la dispoziția cetățenilor peste 
500 000 pul de o zl și pui mai mă
ricei. In numeroase gospodării, dar 
mai ales în școli, se bucură de un 
larg interes creșterea iepurilor de 
casă.

— Din practica acestui an con
semnați numai realizări ?

— Fără îndoială că nu. Cu toate 
eforturile depuse, n-am reușit încă 
să acoperim necesarul la unele pro
duse — in principal la ouă. Iată de

Anotimpul alb - anotimpul unei intense 
munci politico-educative la sate

Pe Bărăganul ialomlțean iarna a 
intrat pe deplin tn drepturi. Peste 
arături si peria griului s-a așezat în
velișul primei zăpezi. Și acum gos
podarii au multe treburi, vite de în
grijit, mașini și unelte de reparat, 
grajduri și pătule de amenajat ; cu 
toate acestea, oamenii cimpiei au mai 
mult răgaz să citească, să-si însu
șească noi cunoștințe, să cultive fru
moasele tradiții folclorice si să le 
îmbogățească cu noi sensuri. Si pen
tru ca activitatea politico-ideologică 
și cultural-educativă să' fie orientată 
spre laturile majore ale creșterii și 
afirmării conștiinței socialiste, comi
tetul județean de partid și-a revăzut 
și îmbunătățit din timp arsenalul 
mijloacelor muncii politico-educative. 
Acțiunile deja inițiate sau cele ime
diat următoare au In vedere ridi
carea contribuției fiecărui om al 
muncii din agricultură pentru folo
sirea completă a posibilităților de 
care, dispun unitățile si localitățile de 
sporire a producției animale și ve
getale. In acest scop, în județul Ialo
mița au fost înființate 54 de univer
sități cultural-știintifice cu 245 de 
cursuri. 131 de brigăzi. științifice. 54 
brigăzi științifice complexe si 20 de 
brigăzi științifice specializate în ca
drul cărora acționează și grupurile 
de lectori ai comitetului jude
țean de partid. Secția de pro
pagandă a comi
tetului județean 
s-a îngrijit de e- 
ditarea de caiete 
metodice, culegeri 
de folclor si cin- 
tece revoluționa
re și patriotice 
pentru coruri si formații vocale, pro
grame, broșuri, pliante, afișe cu extra
se din documentele de partid si de stat. 
„Important este acum, ne spunea to
varășul Gheorghe Glodeanu, secretar 
al comitetului județean de partid, ca 
activiștii de partid, toti cei ce lu
crează în acest domeniu să dovedeas
că fermitate, consecventă si vigoare 
în ducerea pină la capăt a acțiunilor 
întreprinse. Noi trebuie să avem me
reu în minte adevărul exprimat de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, potri
vit căruia realizările și lipsurile 
din activitatea economică reflectă 
realizările si lipsurile din activitatea 
politică, ideologică și cultural-educa
tivă". Un adevăr pe deplin confirmat 
și de constatările noastre din cite va 
comune ale județului.

o necesara modificare de 
PROGRAM. La căminul cultural 
din comuna Vlădeni. programul 
Băptăminal afișat la intrare in
forma că în acea seară va avea 
loc o conferință consacrată consumu
lui rational de alimente si efectelor 
sale asupra sănătății. In sală se aflau 
cooperatori si mecanizatori, femei și 
bărbați care, tn grupuri, comentau 
tntimplări cotidiene din viata satu
lui. Secretarul comitetului comunal 
de partid. Gheorghe Pătrașcu. le 
spune : „Multi dintre dumneavoastră 
au luat cunoștință de Hotărirea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la aplica
rea de noi măsuri de stimulare 
a producătorilor agricoli. Eu pro
pun să citim încă o dată Hotă
rirea și să ne lămurim împreu
nă". Oamenii încuviințează. La În
trebări se anunță mai multi 'de
odată. Interesul este firesc. Co
muna și-a depășit substanțial pla
nul de livrări către stat la taurine, 
porcine, ovine, lapte de oaie. Ună și 
sătenii își fac de pe acum calcule cit 
vor primi în plus, pentru cantitățile 
de produse pe care le vor contracta 
în viitor.

Variată, actionlnd asupra întregii 
vieți economico-sociale. munca poll- 
tico-educativă din comună este con
dusă. coordonată șl controlată de co
mitetul comunal Ae partid. Măsurile 
stabilite sint deja'concretizate în pro
paganda vizuală împrospătată si axa
tă pe obiectivele economico-sociale 
ale comunei ; în dezbateri avînd ca 
teme „Cerințele realizării noii revo
luții în agricultură". „Eficienta acor
dului global, sursă de creștere a pro
ducției și a realizării cointeresării", 
„Autoconducerea si autoaprovizio- 
narea la nivelul comunei" : in repe
tițiile și spectacolele oferite de cele 
trei brigăzi artistice, de grupul colin
dătorilor. de montajul literar consa
crat păcii și dezarmării, de ansam
blul de dansuri bătrinesti si de cele

Raid-anchctă 
In județul Ialomița

ce am stabilit măsuri speciale tn 
aceste direcții, urmărindu-se stimu
larea producțiilor din gospodăriile 
populației situate in preajma ora
șelor. -Prin dezvoltarea complexului 
de găini ouătoare din municipiul 
Odorheiu Secuiesc vrem să asigu
răm in lunile următoare aprovizio
narea integrală a județului cu ouă. 
De asemenea, nu am asigurat pro
ducerea in județ a necesarului de 
ceapă și de usturoi. Vom preveni 
repetarea unei asemenea situații 
prin planificarea unor suprafețe 
corespunzătoare, sigure. pentru 
aceste culturi*

— Ce măsuri s-au Întreprins în 
spiritul legii, al Programului pri
vind autoaprovizionarea aprobat de 
Marea Adunare Națională pentru 
întărirea rolului consiliilor populare 
în asigurarea fondului de consum ?

— Pentru toate consiliile populare 
comunale, orășenești și municipale 
o sarcină deosebit de importantă 
continuă să fie și de acum Încolo 
Identificarea tuturor terenurilor ne
cultivate in mod corespunzător in 
anii anteriori. Aceste terenuri, in
diferent cine Sînt proprietarii, ur
mează a fi repartizate celor ce le 
solicită pentru legume și zarzava
turi. Noi suprafețe de teren vor fi 
acordate și gospodăriilor anexe ale 
unităților industriale.

Un capitol important al preocu
părilor, noastre se referă la asigu
rarea cu produse de panificație a 
tuturor locuitorilor Județului, fiind 
identificate toate capacitățile de 
producție ale brutăriilor din mediul 
rural. întrucât dispunem doar de 6 
mari brutării comunale, eu o capa
citate zilnică de 20 tone, ne-am pro
pus să înființăm, in următorii 2 ani, 
încă 20 de noi brutării comunale, cu 
o capacitate zilnică de peste 41 tone 
pline. Pînă atunci vom asigura consu
mul de pline al întregii populații din 
județ prin folosirea mal eficientă 
a capacităților existente în cadrul 
întreprinderii județene de morărit 
și panificație, ca și al brutăriilor 
comunale, prin diversificarea mai 
mare a producției de panificație 
concomitent cu evitarea risipei de 
orice fel.

— Care este rolul organismelor 
democratice, el cetățenilor în ac
țiunile pentru punerea în valoare 

lalte formații artistice. Intr-adevăr, 
la Vlădeni. munca politdco-educativă 
este la înălțimea cerințelor ce stau in 
fata locuitorilor de aici, care știu să 
muncească tot atit de bine cum știu 
să dea și expresie în cintec și joc 
bucuriilor vieții.

DE PE MAREA SCENA A ClM- 
PIEI, PE SCENA CĂMINULUI 
CULTURAL. Sublinierea aparține, 
de fapt, secretarului comunal de 
partid din Făcăeni. Gheorghe Ni
colae, care ne condusese in sala de 
festivități a căminului cultural Pe 
scenă peste 100 de coriști reluau, la 
nemulțumirea dirijorului, o frază 
muzicală. Pe marea scenă a cimpiei 
■gospodarii au depășit în anul agricol 
încheiat planul la cultura griului, 
porumbului, florii-soarelui.' orzului. 
Rezultate mai bune decit in anii pre
cedent șl in zootehnie. In biroul di
rectorului căminulai cultural Con
stantin Dinu, pe un perete se află o 
adevărată recoltă de diplome ce con
semnează premiile obținute de for
mațiile cultural-artistice pină la fa
zele finale ale Festivalului național 
„Cintavea României". Pe lingă activi
tatea cultural-artistică merită releva
te programele clubului tineretului, 
ciclurile de conferințe cu caracter ge
neral de cunoaștere și informare a 
sătenilor și cu caracter practic, pre
cum cele consacrate inițiativei „In 

fiecare curte un 
60 Iar".

Citeve sute de 
mecanizatori si 
îngrijitori de ani
male lucrează oe 
terenurile aflate 
departe intre bra

țul Borcea sl Dunăre, adică în bal
tă, și care vin o dată la 6ăptămînă 
acasă. Comuna Insă nu i-a uitat, for
mațiile sale artistice se produc și în 
fața lor. cartea, filmul și presa so
sesc și aici.

NUMAI PE HÎRTIE. Secretarul 
adjunct al comitetului comunal de 
partid. Radu Slrbu. ne desfășoară un 
cearșaf de hîrtie pe care sint Înscrise 
activitățile zilnice politico-educâtlve 
din Stelnica. „Si se țin toate „Toa
te". Mergem la căminul cultural să 
ne convingem. De undeva apare fe
meia care se Îngrijește de curățenia 
căminului. Ușa de la intrare se incă- 
păținează să nu se deschidă, cheia în 
broască se răsucește greu. „N-am 
mai deschis ușa de citeva zile si d-aia 
merge greu cheia", ne lămurește fe- 
meiâ. Primarul. M. Ilas. vrea totuși 
să ne convingă cu orice preț că aici 
Be desfășoară fel de fel de activități 
De pildă, că acum citeva zile au avut 
Ioc repetiții ale brigăzii artistice si 
formației vocale. Ba. mai mult ar fi 
avut loc și spectacole. Ne exprimăm 
îndoiala. Si aflăm că Intr-adevăr un 
spectacol a avut loc... primăvara tre
cută. Cit despre repetiții, nici ele nu 
se ținuseră. Apoi justificări peste 
justificări. Că majoritatea cadrelor 
didactice și specialiștilor fac naveta 
la Fetești. (Eie și așa. dar pină la Fe
tești 6int doar 3 km, adică 15 minute 
cu autobuzul). Că oamenii nu sint 
amatori să vizioneze spectaco
le. (Care spectacole ?). Că fac
torii responsabili ai instituțiilor 
din comună, președintele cooperativei 
de consum (Marin Voinea). directorul 
i.A.S.-ului (Stefan Marin) si «Iții ,nu 
eprijină activitatea politico-educatlvă 
(Asta cam așa este). Dealtfel după 
ce am aflat toate acestea, nu ne-a 
mai mirat faptul — ba chiar i-am 
aflat una din explicațiile firești — de 
ce producțiile obținute de unitățile 
agricole sînt aici nesatisfăcătoare, de 
ce multe curii si terenuri nu sint Cul
tivate.

...In cele mal multe din satele lalo- 
mițene activitatea politico-educativă 
din această iarnă a luat un start bun. 
Acolo unde munca este desfășurată 
cu pasiune și pricepere oamenii vin 
cu plăcere la căminele culturale, as
cultă cu interes cursuri sl conferințe, 
se implică el înșiși în diferite acțiuni 
cultural-educative. Acolo unde exis
tă delăsare, dezinteres, lipsă de preo
cupare. așa cum am văzut în cazul 
comunei Stelnica. se impune ca or
ganele județene să intervină din timp 
și cu hotărîre pentru a le pune capăt.

Constantin VARVARA 
Mihai V1ȘOIU

acțiune ?
consum ale populației
a rezervelor județului în spiritul 

• 'cerințelor autoaprovizionării ?
— Cu concursul consiliilor 

F.D.U.S., al O.D.U.S., al deputatl- 
lor și comitetelor de cetățeni, pro
gramele de măsuri amintite au fost 
puse in dezbaterea adunărilor ce
tățenești din municipii, orașe șl co
mune. Evaluind in spirit realist po
sibilitățile unei cit mai bune apro
vizionări. cetățenii au făcut propu
neri deosebit de valoroase. De pildă, 
locuitorii orașului Gheorgheni au 
demonstrat că. in condițiile pedocli
matice specifice acestei așezări, pe 
circa 30 hectare terenuri virane; 
neagricole, pot fi cultivați morcovi, 
pătrunjel și varză, în cantități ca
pabile să acopere integral nevoile 
de consum ale populației orașului. 
Au fost multe asemenea idei.

— Cum este asigurată aplicarea 
măsurilor pe care le-ați stabilit ?

— Deși a trecut doar un an de 
aplicare concretă a principiului 
autoaprovizionării, considerăm că 
au fost înregistrate rezultate care 
constituie un bun punct de plecare. 
Dar măsurile și reglementările 
adoptate in ultimele luni ne obligă 
6â urmărim valorificarea și mai 
bună, mai eficientă a posibilități
lor pe care Ie avem Ja îndemînă. 
Răspunderea pe care o avem pentru 
întocmirea si realizarea programelor 
locale de autoanrovizionare, pentru 
asigurarea fondului iudetean si a fon
durilor locale de consum, de a spori 
livrările ia fondul de stat. în ve
derea compensării livrărilor care ni 
se fac și nouă cu produse pentru 
care nu dispunem, cu desăvirșire. de 
condiții naturale, toate acestea ne 
obligă să inițiem măsuri cit mai 
eficiente, cu consultarea temeinică 
a maselor de cetățeni, să antrenăm 
puternic aceste mase la sporirea 
producțiilor. Am concentrat atenția 
principalelor organisme democra
tice, a activului consiliilor populare, 
deputaților, comitetelor de cetățeni, 
pentru ca. printr-o strfnsă conlu
crare cu organele de stat, tot ceea 
ce se prevede în programul de 
autoaprovizionare teritorială să fie 
tradus in fapt punct cu punct.

Convorbire consemnată de 
I. D. KISS 
corespondentul „Scinteii*

organele.de
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te ridicate si care, totodată. Incor
porează o cantitate mai redusă de 
metal, fiind realizate si cu pierderi 
tehnologice mai mici. De asemenea, 
am asimilat in fabricație si produ
se economicoase care nu fac parte 
din profilul nostru, de o mare com
plexitate si cu consumuri mai mici, 
a căror valoare, in acest an. repre
zintă mai bine de 120 milioane lei. 
Printre altele, am realizat 12 tipuri 
de robineti pentru motoarele nava
le. furcile pentru autoturismele ..Dp- 
cia-1 300“.

Vizitind secțiile si atelierele uni
tății. am aflat despre o serie de mă-

‘ cu 10 la sută. In ce privește recupe
rarea si reciclarea materialelor este 
semnificativ următorul exemplu : in 
loc să fie predat la unitatea de spe
cialitate. cu ajutorul unei instalații 
realizate in cadrul acțiunii de autodo- 
tare. șpanul de alamă se retopește, 
obtinîndu-se blocuri care sint refo- 
losite in procesul de fabricație. S-a 

■ recurs și la cernerea cenușilor cupri
fere pentru separarea alamei.

Contabilul-șef. Boris Stănescu. ne 
face rapid a socoteală gospodărească : 
costul alamei astfel recuperate și re- 
folosite este de numai 17,5 Iei kilo
gramul, fată d® 43,7 lei cit e pre

O EXPERIENȚĂ CARE ARATĂ CUM AU FOST REDUSE
rriare u- 
nroducă- 
armături 
instalații

PRIN ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI STĂRUITOARE

CONSUMURILE MATERIALE
greutăti 
intre 50 
30 kilo- 
Printr-o 

stă-

Șl PIERDERILE TEHNOLOGICE

De cîtiva ani întreprinderea 
„Armătura" din Clui-Napoca con
stituie un model de bună gospodă
rire pentru unitățile industriale din 
municipiu si iudet. Secretari ai co
mitetelor de partid, președinți ai con
siliilor oamenilor muncii, conducă
tori de întreprinderi, alti activiști se 
interesează de experiența acestui, 
harnic colectiv, care se află mereu 
în fruntea întrecerii socialiste. Uni
tatea iși realizează sistematic sarcini
le de plan la toți indicatorii, prospec
tează tot timpul și, ceea ce este deose
bit de important, valorifică toate posi
bilitățile de reducere â cheltuielilor 
de fabricație. în
deosebi prin re
ducerea pierderi
lor tehnologice.

..A r m ă t u r a" 
Clui-Naooca este 
cea mai 
nitate 
toare de 
pentru
interioare si pen
tru diverse utila- 
ie. Se fabrică mi
lioane de piese, 
de o mare varie
tate si complexi
tate. cu 
cuprinse 
grame si 
grame,
preocupare 
ruitoare de dimi- •------------
nuare a consumu
lui de metal, de 
energie si combustibil, la 
re produs în narte. s-a 
reducerea de la an la an a 
ielilor materiale. în acest an, 
ielile materiale planificate au fost di
minuate cu încă 20 lei la 
Iei producție-marfă. Valoarea 
nomiilor de metal, combustibil ener
gie si alte materiale ridicindu-se la 
peste 7,5 milioane lei.

— Activitatea perseverentă de în
noire si modernizare a fabricației — 
ne spune ing. Ciprian Culic. șeful 
compartimentului de proiectare — 
este principala direcție in care am 
acționat pentru reducerea consumu
rilor de materiale, energie si com
bustibil. Așa. de pildă, dacă am uti
liza în turnătorie modelele de acum 
5—6 ani, pentru aceeași producție ar 
fi nevoie de o cantitate de metal cu 
3 000 de tone mai mare. Numai în 
acest an, față de normele de con
sum, am economisit 100 tone metal* 
echivalentul a peste 200 000 bucăți 
robinefi. Aceasta nu a afectat cu 
nimic calitatea, fiabilitatea produse
lor. ci dimpotrivă. M-as referi 
acțiunea de trecere de 
cu acționare manuală la 
ționare electromagnetică, 
tele cu sertar nană din 
lamă, robinete de trecere, robinete 
cu cep. Sint produse cu nerforman-

La
fieca- 
reusit 

cheltu- 
cheltu-

1 000
eco-

la 
la robinete 
cele cu ac- 
la robine- 

fontă. si a-

întreprinderea „Armătura44 din Cluj-Napoca
suri valoroase luate in scopul redu
cerii pierderilor tehnologice si înlo
cuirii unor sortimente de metal cu 
alte materiale mai ieftine. La o ma
șină de forjat, muncitorul loan Vuna 
realiza forjarea multiplă a tijelor 
pentru robineti cu o productivitate 
ce ii permitea să deoăsească norma 
zilnică cu 1 009 de bucăți. Dar cel 
mai important lucru este faptul că 
se consumă cu circa 40 la sută mai 
puțin metal fată de procedeul de 
strunjire. Acum, prin metoda extru
dării multiple, nrintr-o singură o- 
peratie se realizează robinete cu 6-12 
tije. Concepția dispozitivului cu care 
se execută atit de economicos a- 
ceastă operație aparține tehnicianu
lui Traian Matei : si acest dispozi
tiv se poate folosi la prelucrarea a 
30-40 de retfere O altă realizare de 
seamă este prelucrarea matrițelor 
prin electroeroziune. care, pe lingă o 
productivitate ridicată, asigură refo- 
losirea acestora de cel puțin 8 ori.

La „Armătura" a fost îmbrățișată 
de întregul colectiv ideea utilizării cit 
mai complete a materiilor prime în 
procesul de fabricație, 
refolosirii celor care 
considerate pierderi 
Bunăoară, ca urmare a
tehnologii moderne. în acest an pier
derile tehnologice au fost diminuate

recuperării si 
înainte erau 

tehnologice, 
utilizării unor

tul celui primit din baza de' aprovi
zionare.

De asemenea, pentru că alama este 
un material scump, in unele cazuri a 
fost inlocuită cu masă plastică, cu 
tablă sau cu alte materiale; fără a se 
diminua cituși de puțin calitatea pro
duselor. Cu sprijinul organizației de 
partid a fost organizată și o acțiune 
denumită „dezaluminizare". obtinîn
du-se astfel in acest an o economie 
de 2—3 milioane tei. Așa. de pildă, 
l-am văzut pe șeful de echipă 
Magyari Coloman cum. prin trei ope
rații : debitare-ambutisare-perforare. 
realiza rapid și eficient capace pentru 
robinete din tablă in loc de alumi
niu turnat, la o seamă de sortimen
te la care se pretează acest lucru. 
Dispozitivul pentru aceste operații a 
fost conceput și realizat de un colec
tiv condus de Traian 
tiei turnătorie.

Aceeași preocupare 
Întreprindere pentru 
tinuă a consumurilor 
nologice și recuperarea resurselor de 
energie. De la compartimentul de 
specialitate sintem informați că s-a 
încheiat operația de recuperare a 
tuturor resurselor energetice treap
ta I, prin dotarea cuptoarelor cu 
preincălzitoare de aer. obtinîndu-se o 
economie de peste 300 tone combusti
bil convențional. Pentru conducerea

Trif, șeful sec-
se manifestă in 
reducerea con- 
energetice. teh-

r
—

INDUSTRIE naruor. ,2 posibilități
MARAMUREȘ: Obiecte utile 
din piatră, din lut și răchită

.. în județul Maramu
reș există o bună tra
diție în valorificarea 
resurselor locale de 
materii prime si for
ță de muncă, prin in
termediul micii indus
trii si al prestațiilor de 
servicii. Față de sarci
nile de plan pe acest 
an, care au fost înde
plinite înainte de ter
men, se realizează în 
acest sector o producție 
suplimentară în valoa-

re de peștț 300 . milioa
ne Iei. Principala cpn- 
tribuție la dezvoltarea 
activităților de indus
trie mică au adus-o si 
în acest an cooperația 
meșteșugărească si co
operația de consum. 
Direcția generală a 
agriculturii si indus
triei alimentare, secția 
de produse alimentare. 
Trustul județean de 
construcții. Intreorin-

derea județeană de 
gospodărie comunală 
si locativă. Lemnul, 
sticla, piatra de carie
ră. răchita, lutul pen
tru ceramică sl multe 
alte materii prime lo
cale capătă în miinile 
meșterilor si artizani
lor maramureșeni for
ma unor produse de 
mare utilitate in orice 
gospodărie. (Gheorghe 
Susa).

MUREȘ Produse de calitate
pentru piața internă și la export

In județul Mureș, 
sectorul micii industrii 
a cunoscut o dezvolta
re deosebită in cursul 
acestui an. Activitatea 
celor peste 14 000 
membri 
cuprinși in 
secții de ne 
iudetului. a 
entată cu 
sore valorificarea su
perioară a boeatelor 
resurse locale de care 
dispune iudetul. între 
care rogozul, produse- 
le de balastieră, ciobu
rile din sticlă, restu
rile de tablă și cete 
textile, precum si alte 

^materiale recuperabile.

peste 
cooperatori, 

cele 593 
teritoriul 
fost ori- 
orecădere

rezultate în urma pro
cesului tehnologic de 
la marile unităti eco
nomice. Utilizarea ne 
scară largă a acestor 
resurse a făcut posi
bilă diversificarea con
tinuă a nomenclato
rului produselor micii 
industrii. Astfel, s-au 
introdus în producția 
de serie o gamă largă 
de articole de uz cas
nic si 
obiecte 
produse 
tizanale.
din paie, rogoz si 
naoură. piese de mo
bilier. covoare si al
tele. debsebit de soli-

citate ne niata inter
nă si la export. Este 
demn de subliniat că 
valoarea producției 
marfă realizată în a- 
cest an de sectorul 
micii industrii se ci
frează la 1.5 miliarde 
lei. contribuind 
mod substantial
rezultatele de ansam
blu ale lucrătorilor 
U.J.C.M. Mures, care 
au raportat îndeblinl- 
rea înainte de termen 
a olanului producției 
industriale ne 1981 la 
toti principalii indica
tori. (Gheorghe Giur
giu).

in 
ia

(Urmare din pag. I)
de producție, să realizeze 
asemenea dispozitive, scu
le. agregate care să gene
reze o economie de 400 000 
ore manoperă. Pînă la în
ceputul lunii decembrie o- 
fensiva inteligentei tehnice 
de aici se convertise deja 
in 600 000 ore economie.

rădăcini 
pro- 
din 
iată 

și.

Cum prinde 
încrederea în forțele 
prii, în lucrul ieșit 
miinile noastre — 
tema unui posibil
desigur, pasionant studiu 
sociologic. Idee sugerată 
și de odiseea dispozitivelor 
„neclașice". cu plăcute de 
oțel prinse mecanic, conce
pute in secția mai sus a- 
mintită. Văzind că benefi
ciarii din celelalte secții nu 
se prea înghesuie să le so
licite — in epoca noastră 
destule ritmuri ale schim
bării întrec oapacitatea de 
receptare 1 — creatorii dis
pozitivelor au mers ei in 
secții și au făcut demon- 

• strații. Demonstrații cu vi
teze foarte mari de lucru, 
cu unghiuri de tăiere 
adinei, „fără ca «jucăria» 
să se sfarme !...“

— Ei da. au cedat neîn
crezătorii. Pare-se că ar 
merita îiîcercat.

Sigur că merita. O pro
ductivitate de 2. de 3 ori. 
chiar de 4 ori mai mare 
nu-i la indemina oricui. 
Mai complicată s-a dovedit 
operația introducerii unui 
anumit tip nou de alezoare. 
născute aici.

-r- Nu-s bune, o Uneau 
morțiș unii obișnuiti să se

gosDodăresc. 
decorative, 

ceramice, ar- 
imoletituri 
rogoz

tot aducă de prin alte 
locuri.

■ Cineva, nemulțumit de 
optica ce încă mai face ra
vagii pe ici pe colo, a avut 
ideea de a stanta pe ale- 
zoarele cu pricina : ..Made 
in...“. Și a urmat numele 
unei țări cu un înalt nivel 
de dezvoltare tehnică.

— Ei da. așa alezoare 
mai zicem si noi, erau lău
date ..noile" scule dintr-o

rațională a procesului tehnologic de 
elaborare a fontei la cuptoarele de 
3,5 tone, au fost instalate aparaturi 
speciale în cabina dispecerilor. In pe
rioadele cînd programul de turnări 
este mai scăzut, un cuptor este scos 
din funcțiune. Pe aceste căi și pe 
multe altele s-au economisit In pe
rioada care a trecut din acest an 
3 257 kWh energie electrică, față de 
normele de consum, și 240 kWh față 
de cotele alocate, cantitate de energie 
care ar asigura necesarul de consum 
al întreprinderii pe 5 săptămîni. La 
rîndul său, combustibilul economisit 
se ridică la 772 tone combustibil con

ventional. fată de 
---- norme, si de 146 

tone, fată de cote.
! adică necesarul
- de consum ne o

săotămînă.
Acum, colecti

vul de oameni ai 
muncii de 
„Armătura" 
află în plin efort 
pentru pregătirea 
producției anului 
viitor, .perioadă 
în care sarcinile 
sint mult mai 
mobilizatoare. Din 
numeroasele mă
suri tehnice si 
organizatorice, a- 
nrobate de adu- 

—' narea generală, 
ce se află ne a- 
eenda de lucru 

oamenilor muncii mai 
vizează reducerea in 

consumurilor de mate- 
energie și combustibil, 

va avea asi-

la 
se

a consiliului 
bine de 86 
continuare a 
rii prime. 
Efecte deosebite 
milarea in fabricație a încă 15 tipuri 
de robinete pentru presele destinate 
fabricilor de anvelope acționate 
pneumatic, care oină acum erau adu
se din import. De asemenea, se vor 
realiza robinete peptru utilaje frigo
rifice. mai economicoase din punctul 
de vedere al consumurilor. S-au gă
sit noi căi și mijloace pentru redu
cerea consumurilor de energie si 
combustibil.

Tovarășul ing. Iqan Pop, directorul 
întreprinderii, ne-a relatat că pentru 
transpunerea in practică a sarcinilor 
stabilite la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
P.C.R. în întreprindere s-a lansat o 
acțiune deosebită pentru adoptarea 
unor noi măsuri de reducere si mai 
substanțială a consumurilor mate
riale si a Pierderilor tehnologice, 
atit prin modernizarea amplă a tutu
ror tehnologiilor, cit si prin promo
varea unor soluții tehnice și gospo
dărești în secții și ateliere, la toate 
locurile de muncă.

al

Alexandru MURE ȘAN
corespondentul „Scînteii"

T*

ÎN COMUNELE DE DEAL SI MUNTE
*

Creșterea mai multor animale si livrarea 
la fondul de stat - o îndatorire a oamenilor satului 

si. totodată, o sursă de venituri sporite
Țăranii din satede de munte ale ju

dețului Hunedoara au o îndelungată 
experiență in creșterea animalelor. 
La Balșa, Sarmizegetusa, Vadu Cri- 
șului, în zeci de alte localități mon
tane această străveche ocupație se 
află la mare prețuire și in condițiile 
in care multi oameni au deprins di
verse meserii specifice activităților 
pe șantiere și în industrie. în cadrul 
acțiunilor privind autoconducerea si 
autoaprovizionarea desfășurate de 
consiliile populare un loc important 
ocupă dezvoltarea, in continuare, a 
creșterii animalelor in satele de mun- 

' te. în acest scop, după cum ne-a spus 
tovarășul Viorel Ocoș. secretar al 
comitetului județean de partid, a 
fost elaborat un program ce cuprin
de sarcini și măsuri precise cu pri
vire la creșterea efectivelor de bovine 
din rasa Băltata românească si a 
ovinelor din rasa Țurcană. ambele 
adaptate condițiilor locale. De ase
menea. el cuprinde prevederi refe
ritoare la ameliorarea pășunilor si 
tinetelor montane care ocupă o bună 
parte a celor un sfert de milion de 
hectare de pajiști ale județului. Pen
tru a stimula interesul locuitorilor 
fată de creșterea animalelor si a în
lesni schimbul de experiență s-au 
organizat expozitii-tirg în centrele 
de tradiție in acest domeniu. Impor
tant este ca problemele ce preocupă 
pe crescătorii din satele montane să 
fie și bine cunoscute și prompt re
zolvate de către organele agricole si 
consiliile populare respective, astfel 
îneît locuitorii acestora să crească 
și să vîndă statului mai multe ani
male și produse animaliere.

Există în județul Hunedoara multe 
localități care livrează la fondul de 
stat un mare număr de animale și 
cantități însemnate de lapte si lină, 
între acestea se numără comuna Bal
sa. comună situată pe locul întii în 
întrecerea .socialistă, pe anul trecut, 
pentru depășirea indicatorilor econo
mici. Tovarășul Adam Moga. prima
rul comunei, ține să precizeze valoa-. 
rea exemplului personal in întreaga

activitate desfășurată pentru creș
terea și contractarea animalelor. 
Vrednic de laudă este exemplul lui. 
cit și al celorlalți lucrători ai con
siliului popular care contractează vite 
și porci, lapte, lină si alte produse, 
înainte de a îndemna pe cetățeni să 
facă același lucru. Un exemplu de 
urmat pentru consătenii săi este. în
tre alții, și Viorel Stanca, secretarul 
organizației de partid, unul dintre 
crescătorii fruntași ai comunei. Da 
o expoziție-tîrg de animale el a fost 
distins cu un premiu special de 3 000 
lei pentru o vacă 
românească de la 
la 26 litri de lapte 
tului 5 000 1 lapte.
kg fiecare, un porc — ne spune el. 
îmi sint dragi animalele, îmi place 
să muncesc cu plugul, cu coasa si

din .rasa Băltata 
care obține pinâ 
pe zi. „Vind sfa- 
doi vitei de 450

0 demonstrație 
cu argumente 
convingătoare 

din județul Hunedoara

Din resurse locale și materiale refolosibile
produse necesare economiei și populației

Cooperatorii meșteșugari din ju
dețul Tulcea depun eforturi stărui
toare pentru dezvoltarea industriei 
mici. Folosind materialele recupe
rabile si refolosibile din activitatea 
proprie, pe cele rezultate din pro
cesul de producție din- alte unitftti 
economice din județ si din tară, 
precum și materiile prime locale, 
cooperativele meșteșugărești din 
județul Tulcea au realizat în acest 
an o producție în sectorul indus
trie mică de. zeci de milioane de 
lei. Măsurile Întreprinse în acest 
an si cele care urmează a fi apli
cate pînă la finele acestui cincinal 
vor duce la o importantă creștere 
a ponderii Industriei mici, în cadrul 
product iei-marfă realizate de coo
peratorii tulceni. Aceasta înseamnă 
bunuri în valoare de circa 100 mi
lioane tei anual, realizate în gene
ral din materiale care pină nu de 
mult erau considerate fără valoare 
economică si. în consecință, se 
.aruncau la groapa de gunoi.

în ultima vreme, in unitățile 
cooperației meșteșugărești din a- 
ceastă parte a tării s-a declanșat o 
amplă acțiune pentru depistarea 
tuturor resurselor care ar putea fi 
transformate in bunuri necesare 
populației. S-a pornit mai întii de 
la resturile de stofă, oinză. piele si 
blană existente în fiecare unitate 
prestatoare de servicii. Primii care 
au început colectarea fiecărei bu
căți de astfel de material au fost 
meșteșugarii din Măcin. Ei au tre
cut apoi la valorificarea altor re
surse locale, cum ar fi argila pen
tru producerea cărămizii si papura 
pentru împletituri. Valorificând in
tensiv resursele locale si materia
lele refolosibile, cooperativa meș
teșugărească „Unirea" din Măcin 
obține anual venituri însemnate. 
Numai în acest an. fată de 1980, 
sporul de producție în industria

aproape 30 milioane 
remarcat faptul 'că

mică este de 
lei. Este de
85 la sută din produsele relaJi- ' 
zate de meșteșugarii măcineni In 
acest an sint produse noi. Acum ei 
sint preocupați de găsirea unor noi 
resurse de materii prime looale. fn 
acest scop, au tnfiintat o răchitărie 
pe o suprafață de 15 hectare în 
marginea orașului Măcin. iar alta 
tot atit de mare va lua ființă in 
comuna Luncavita, ceea ce va crea 
posibilitatea înființării unei secții

Realizări
ale meșteșugarilor 

tulceni

de Împletituri si satisfacerea cerin
ței de astfel de produse pentru pia
ța internă si la export. Folosind 
resturile din material plastic si 
aplicind o tehnologie proprie, meș
teșugarii din Măcin vor produce in 
anul viitor fermoare din material 
plastic aduse acum din import. De 
asemenea, vor înființa o nouă uni
tate, care va realiza diferite obiecte 
pe care industria le produce in 
cantități foarte mici, cum sint com
puse pentru școlari, pioneze, agrafe 
și altele. Nu putem să nu subliniem 
si faptul că această cooperativă 
este cel mai mare producător de 
ornamente pentru pomul de iarnă. 
Numai in ultimele luni, de la Mă
cin au fost livrate unităților co
merciale din tară aproape 3 milioa
ne globuri și ghirlande care- vor 
împodobi brazii din casele noastre. 
Valoarea ornamentelor respective, 
realizate în cea mai mare parte din 
materiale recuperabile, se ridică 1a 
peste 50 milioane lei.

Cu rezultate bune pe linia valo
rificării materiilor prime locale șl 
a resurselor recuperabile se inscrie 
si cooperativa „Delta" din Tulcea, 
care valorifică resturile de la între
prinderea de confecții din aceeași 
localitate,- produci nd jucării necesa- • 
re grădinițelor de copii. în ultimii 
doi ani, in județul Tulcea s-au în
ființat 23 de unități ale industriei 
mici și s-au dezvoltat alte 13. în 
Vederea valorificării materiilor pri
me locale pentru producerea unor 
bunuri cerute de populație. în vii
tor. se vor înființa și alte unități 
care vor spori producția obiectelor 
de uz casnic pe care nu le mai fa
brică industria. Cunoaște, de ase
menea. o puternică dezvoltare si 
producția artizanală. Cele 600 de 
țesătoare de la cooperativa ..Delta" 
realizează anual covoare în valoare 
de multe milioane de lei. în afara 
covoarelor. meșteșugarii tulceni 
mai produc costume populare cu 
specific local, ceramică. . scoarțe, 
împletituri, obiecte sculptate în 
lemn si altă produse de artă popu
lară.

întreaga activitate a sectorului 
industrie mică urmărește produ
cerea de bunuri materiale nu co
piind marea industrie, ci folosind 
resursele existente pe plan local si 
în întreprinderile industriale în 
vederea realizării de bunuri care 
răspund, in primul rînd. nevoilor 
populației locale. Cooperativele 
meșteșugărești din județul Tulcea 
completează, de asemenea, unele 
cerințe ale industriei constructoare 
de mașini prin acțiuni de cooperare 
cu unitățile din această ramură in 
vederea producerii unor piese de 
schimb și subansamble.

sapa. Am un hectar si jumătate de 
pămînt arabil, pe care-1 cultiv cu 
cartofi, griu. legume și. bineînțeles, 
cu plante de nutret. Fac fin bun pe 
orice vreme, fin cu miros plăcut de 
floare de cîmp. Da. continuă 
exemplul personal e cel mai bun în
demn de urmat".

Pentru a crește contribuția comu
nei la fondul de stat s-a desfășurat 
o largă acțiune prin care se urmăreș
te ca animalele livrate să aibă greu
tăți mai mari. în acest an. consiliul 
popular a organizat adunări cetățe
nești. discuții de la om la om. din 
casă în casă, urmărind ca cele 500 
bovine contractate cu statul să de
pășească greutatea medie de 400 kg. 
Cei mai buni crescători au fost che
mați să demonstreze consătenilor lor 
cum se pot crește tăurași la o greu
tate de 450 kg. folosind ca nutret de 
bază finul. Cooperatorul Nicolae Stă- 
nilă, de pildă, a povestit cum a reușit 
el să crească și să vîndă statului un 
tăuraș cu o greutate de 465 kg. atinsă 
la virsta de 11 luni. Petre Gherman, 
care a vîndut statului doi tăunași de 
430 kg fiecare, a făcut același lucru. 
Experiența lor a fost preluată de nu
meroși alti locuitori ai comunei.

Dar și intr-o comună fruntașă cum 
este Balșa pot fi. crescute și livrate 
la fondul de stat mai multe, animate. 
Din datele furnizate de consiliul 
popular comunal rezultă că din tota
lul gospodăriilor locuite ale comunei 
în 483 se cresc cel puțin 3 bovine ; 
538 gospodării au cite una sau două bo
vine. iar 414 gospodării nu au nici 
una. O atare situație se constată șj. 
la celelalte specii de animale : th '541 
gospodării cresc peste 25 ovine în 
timp ce in altele nu există nici o 
oaie. De ce această situație 7 Să nu 
existe furaje 7 Nicidecum. Sînt des
tule, O parte din cetățenii comunei 
au surplus de fin, iar in acest an vînd 
2 000 tone. Tendința unor cetățeni de 
a se transforma din crescători de

el,

animale in producători de fin pentru 
vînzare este determinată, în bună 
măsură, de cerințele unităților agri
cole din zonele colinare și de cîmpie 
de a cumpăra fin din zona montană. 
Organizația de partid și 
popular au initiat dezbateri 
cătorii pentru a valorifica 
finul produs in comună, 
crește și livra la fondul de 
multe animale și produse animaliere.

Crescătorii din această comună 
montană se confruntă cu unele pro
bleme care se cer rezolvate cu spri
jinul consiliului popular și al orga
nelor de specialitate. Pentru a va
lorifica pășunile mai îndepărtate, ță
ranii din Balșa au amenajat peste 
300 de sălașe, stine și adăposturi. 
Acum se pune însă problema repa
rării acestora sau a ridicării unor noi 
construcții utile, adecvate cerințelor 
acestor zone. Consiliul popular nu 
poate acorda autorizații de construc
ții. deoarece Legea sistematizării in
terzice ridicarea lor în afara perime
trului construibil. Or, numai pe teri
toriul comunei Balșa există 193 de 
gospodării în afara perimetrului con
struibil, acestea fiind de regulă, cele 
mai mari crescătoare de bovine și 
ovine. Soluționarea problemelor le
gate de autorizarea și realizarea con
strucțiilor necesare oamenilor si ani
malelor trebuie să preocupe Ministe
rul Agriculturii, celelalte organe cen
trale de resort pentru a asigura con
diții de valorificare a tuturor pășu
nilor și altor terenuri.

Gospodarii de frunte ai zootehniei 
de la munte, în timpul iernii, trans
portă cu sute de căruțe și sănii în
grășăminte organice pe finețe. O 
parte din finul de pe tinetele greu 
accesibile este consumat pe loc. In 
acest mod urmează să fie hrănite 
4 090 de ovine, care vor fertiliza tine
tele respective. Dar fertilizarea o- 
goarelor și finețelor. ca si celelalte 
lucrări sint serios stînjenite de fap
tul că atelajele nu pot lucra în cursul 
iernii din cauza lipsei de caiele pen
tru potcovit. „Cind dă poleiul — ne 
sptinea unul dintre gospodari — stau 
pe lingă casă mai toate cele 400 de 
atelaje din comună. Noi spunem asta 
primarului la fiecare adunare cetățe
nească sau ședință, primarul spune 
si el mai departe, dar nu apar caie- 
lele de care avem atita nevoie". O 
problemă nu numai pentru sezonul 
de iarnă si nu numai pentru țăranii. 
din Batea Pentru că pe drumurile 
pietroase ale munților problema ca
ietelor e la fel de acută iar rezol
varea ei la fel de necesară în toate 
anotimpurile.

Aspectele la care ne-am rpferit. ca 
și cele ce tin de respectarea preve
derilor contractuale de către organe
le contractante,. asigurarea unor 
uhelte de uz gospodăresc de strictă 
necesitate ți a unor semințe mai pro
ductivă' adaptate condițiilor locale 
pun in lumină necesitatea urmăririi 
sistematice a modului cum se rezol
vă problemele zonelor montane, mă
rirea contribuției la creșterea pro
ducției de carne, lapte și lină.

consiliul 
cu cres- 
integral 

pentru a 
stat mai

Constantin BORDEIANU

Neculal AMIHU1ESEI
corespondentul „Scînteii"

proprie pentru a fi în mă
sură să rezolvăm cu forte 
proprii problemele comple
xe ale uzinei. Acționăm 
prin mijloace diverse pen
tru a determina mărirea 
vitezei de adaptare, de 
reacție favorabilă la nou. 
din partea fiecărui om al 
uzinei.

Mărirea vitezei de. reac
ție la nou ' Nu-i numai o 
expresie frumoasă. în circa

rințele concrete de aici, cu 
evoluția tehnicii și a ideii 
de competitivitate pe olan 
mondial. Cucerirea zilei de 
miine în tehnică se 
azi. cine lasă 
pentru miine 
la pierdere.

face 
treaba asta 

merge sigur

DRUMSCURTUL
LA NEMULȚUMIRE 
SATISFACȚII. Stăm 
vorbă cu unul din cei 8

Emil Toma a fost noul pro
cedeu de tăiere a maselo- 
telor la carterele de alu
miniu. Procedeu cu pro
ductivitate mare — 400 la 
sută — cu o eficientă anua
lă antecalculată de circa 
200 000 lei. Procedeu reali
zat cot la cot cu alti ași ai 
meseriei, cum sint Stelian 
Toghină, Mircea Ursache 
ori Paul Ungureanu — 
„placa turnantă" a tuturor

încrederea în forțele proprii
țară aflată doar la... o sută 
de metri.

întimplarea a făcut În
conjurul urinei, de aici ex- 
trăgindu-se si învățăminte
le necesare. Intr-un cuvint 
— să pretuiesti înainte de 
.toate lucrul tău. să pui in 
slujba schimbării ideile 
proprii, să stimulezi gustul 
si capacitatea proprie de 
înnoire. Este nu numai o 
datorie elementară fată de 
potențialul nostru de inte
ligentă. care nu trebuie pus 
la dospit, ci conectat din 
plin la ..șocul viitorului", 
dar si o obligație patriotică 
de a obține performante la 
nivel mondial.

— Hotărirea-program a 
adunării generale a oame
nilor muncii din februarie, 
aflăm de la tovarășul An
ton Dragomirescu. secretar 
adjunct al comitetului de 
partid pe uzină, tocmai a- 
semenea obiective și-a pro
pus : să stimuleze creația

8 luni de zile, in uzină s-au 
fabricat două noi tipuri de 
locomotive — aflate de 
acum la beneficiari — iar a 
treia se află in curs de fi
nalizare. Tot in acest răs
timp s‘-au întrupat din 
muncă dăruită noi tipuri 
de compresoare. s-au re
organizat fluxuri de pro
ducție, s-au montat noi 
prese, a intrat in circuitul 
productiv linia automată 
de turnare a unor aliaje 
speciale — ..concepție ro
mânească de la cap la cap". 
Concepție românească ..de 
la cap la cap" : si manipu
latorul de 12 tone de la 
presa de 1 600 tone-forță. și 
multe alte reușite ale aces
tui colectiv-pilon al indus
triei noastre constructoare 
de mașini.

Mărirea vitezei de reac
ție la nou înseamnă, de 
fapt, accelerarea ritmurilor 
schimbării, pentru a fi 
puse în acord firesc cuce-

specialistul in frezări. ing. 
Emil Toma — Ce ati scris 
în testul dat în sala de 
consiliu 7 — Că sint ne
mulțumit. că nu-mi pun la 
bătaie cunoștințele. Dar 
asta a fost... odată. Acum 
am numai satisfacții. Și 
ce-si coate dori mai mult 
un tînăr inginer ca mine 7

Emil Toma a avut șansa 
ca drumul de la ’nemulțu
mire la satisfacții să fie 
extrem de scurt. Speciali- 
zindu-se într-o operație 
tehnologică, a avut bucu
ria să-șw vadă ideile puse 
in operă. Idei sugerate de 
viata productivă a uzinei, 
„între sarcinile noastre 
permanente se află si ace
ea de a merge mereu prin 
secții de a observa lucru
rile bune, de a vedea unde 
se produc gituiri ori se 
cheltuiește efort fizic mare 
și de a imagina si finaliza 
soluții". Una din soluțiile 
Imaginate si finalizate de

ideilor noi. Pentru că pe 
Ia Ungureanu trec, spre 
validare definitivă, toate 
soluțiile tehnice posibile.

Inginerul Constantin Ma
zilu este specializat in teh
nologiile de găurire rapi
dă. — Ce răspuns ati • dat 
la test 7 — Niciunul. —
Cum se face, totuși, că 
v-ati numărat printre „a- 
leși“ 7 — Poate a observat 
careva cum lucrez...

Nu știm cum lucra tînă- 
rul inginer-stagiar atunci 
— la primii pași in uzină. 
Aflăm in schimb 
performanțele lui 
Să ne oprim la o 
reușită : găurirea 
lor la axele cardanice. O- 
peratii la oare se înregis
trau iremediabile stran
gulări.’ Iremediabile, oină 
cind tinărul inginer s-a în
hămat la... o idee nouă. 
Mai exact — si-a asumat 
răspunderea unei soluții si 
si-a pus singur pe umeri

despre 
de aici, 
singură 
butuci-

această ..Aș avea ne
voie de strungul ăsta, dat 
la casat". „E al tău". Ziua- 
muncă pentru adaptarea 
„vechiturii" potrivit noii 
sale destinații, seara re
memorarea procedeelor i- 
maginate oriunde privind 
găurirea rapidă. Sase luni 
de muncă.
puține ori și 
malițioase : 
băieții lui Todirită". 
„joaca" asta s-a ajuns 
azi o gaură la butucii pen- 

. tru axele cardanice să se 
realizeze în jumătate de 
oră fată de circa 8 ore mai 
înainte.

— Nu-i singurul rezultat 
demn de consemnat. — 
Ce-ar mai fi, de adăugat, 
tovarășe ing. Mazilu 7 — 
Eu as pune înainte școala 
prin care am trecut cu a- 
cest prilej. — Dar aveți 
școală, facultate ! — Lu
crul la imaginarea si fina
lizarea unor dispozitive ine
dite înseamnă, de fiecare 
dată, cite o școală. Ca să 
nu mai spun despre cisti- 
gul în cunoașterea poten
țialului de creație al oa
menilor de aici. Acum, de 
pildă, știu exact că. atunci 
cind vreau să dau o gaură 
pe o mașină în coordonate 
mă adresez specialistului 
nr. 1, Gh. Mîhalașcu. Dacă 
am probleme cu reglarea 
unui agregat, mă sprijin ne 
experiența lui Victor Șleah- 
tin. Dacă ceva nu-i în re" 
gulă la strunjire. merg la. 
Constantin Păstoiu... Aces
tea sint cu adevărat for
țele noastre proprii, care 
pot aduce mai repede pri
măvara tehnicii si tehnolo
giilor moderne in uzină...

însoțite nu de 
de replici 

„Iar se joacă 
.............. Din 

ca

Reglementări de deosebită
însemnătate

(Urmare din pag. I)
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii și Consiliul National al 
Oamenilor Muncii. Transpuninti pe 
plan legislativ hotăririle 
lui al II-lea al consiliilor 
muncii, aceste modificări 
oletări se concretizează 
terea numărului muncitorilor și 
maiștrilor care lucrează nemijlocit 
in producție, in Consiliul Național 
al Oamenilor Muncji și in noile 
atribuții ale acestui consiliu — de 
la controlul aplicării și respectării 
hotărîrilor de partid, a legilor, 
decretelor și altor acte normative, 
analiza modului în care se reali
zează programul de ridicare a ni
velului de trai și de ridicare a 
calității vieții întregului popor, la 
dezbaterea anuală a dărilor de 
seamă ale guvernului cu privire la 
activitatea de îndeplinire a planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării. Totodată, 
ținind seama de caracterul său larg 
democratic. Consiliul National al 
Oamenilor Muncii are dreptul de 
inițiativă legislativă și de a dezbate 
proiectele de acte normative de 
interes general privind dezvoltarea 
economico-socială a țării, initiate de 
alte organe. înainte de a fi supuse 
spre adoptare Marii Adunări Națio
nale sau Consiliului de Stat.

Deosebit de importantă pentru 
perfectionarea cadrului organizato
ric de participare a oamenilor mun
cii la conducerea activității eco-

Congresu- 
oamenilor 

și com- 
in cres-

nomjco-sociale este instituirea In 
fiecare județ și in municipiul Bucu
rești a conferințelor consiliilor oa
menilor muncii și a consiliilor ju
dețene ale oamenilor muncii. Aces
te organisme ale democrației mun
citorești au menirea să dezbată pro
blemele, fundamentale ale dezvoltă
rii economice și sociale din raza lor 
teritorială să adopte măsurile ne
cesare pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce revin județului din planul na
tional unic, pentru perfectionarea 
autoconducerii muncitorești, adinci- 
rea autogestiunii și creșterea efici
entei întregii activități economico- 
sociale.

Indiscutabil, aplicarea neabătută 
în practică a acestor noi reglemen
tări legale adoptate de Marea Adu
nare Națională va contribui la lăr
girea cadrului democratic de parti
cipare directă, efectivă a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii la actul conducerii econo
mice,* politice și sociâle. la organi
zarea și gestiunea unităților ; ele 
vor determina întărirea ordinii si 
disciplinei in muncă, a răspunderii 
colective și a fiecărui om al mun
cii pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan ne anul 1982 și 
pe întregul cincinal, pentru gospo
dărirea judicioasă si eficientă a 
bunurilor încredințate spre admi
nistrare, în scopul creșterii contri
buției fiecărei unități 
avuției naționale, 
necontenit al tării, 
bunăstării întregului

la dezvoltarea 
la progresul 
la ridicarea 
popor.
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Arta muzicală a poporului 
nostru este ferm plasată pe 
cîteva coordonate majore, 
definitorii pentru spirituali
tatea românească pe care 
ea, muzica, o exprimă. 
Arta sunetelor la români 
s-a inspirat totdeauna di
rect din cea populară, îm
prumutând de la aceasta 
adresarea comunicativă pe 
care o numim (într-un plan 
superior de înțelegere) ac
cesibilitate. impregnîndu-se 
de sentimentul dorului, stă
ruind neobosit să oglin-' 
deascâ „spațiul mioritic", 
acest perimetru cuprinzător 
nu numai de mirifice, mol
come alternări de dealuri 
împădurite și văi răcoroase, 
ci — mai ales — de suflet 
al oamenilor cu rădăcinile 
adine implîntate in pămîn
tul românesc, suflet în care . 
s-au distilat comentariile 
înțelept filozofice ale ță
ranului român, bucuriile, 
durerile, nădejdile sale.

Patriotismul în muzica 
românească înseamnă, în
tr-un sens atotcuprinzător, 
necesitatea exprimării — 
sub formă de artă muzicală, 
populară sau nu — a prea
plinului de gîndire șl sim
țire al omului îndrăgostit de 
frumusețea plaiului natal, 
îndrăgostit de lumina paș
nică a zilei, de bucuria 
muncii, a omului meditînd 
îngîndurat la destinul său 
și alor săi. hotărît ca toate 
acestea — lumina, tainițele 
inimii, brazda străbună — 
să fie mereu ale lui. 
Vocația patriotică a mu
zicii. tălmăcind — de 
fapt — o. atitudine, este o 
permanentă — și în clasi
cismul nostru muzical (care 
este însuși folclorul), și în 
creația anonimilor, apoi a 
celor care (precum Ion Că- 
lanu) au lăsat vechi codice, 
ca și în lucrările lui Anton 
Pann, mai tirziu în cele ale 
primilor făclieri în cultura 
muzicală românească — 
Vidu, Mureșianu, Stephă- 
nescu, Dima. Caudella. Po- 
rumbescu. Flechtenmacher. 
Brediceanu. Temele abor
date transpar din titluri de 
lucrări ca Uvertura națio
nală „Moldova", „La sece

riș". „Petru Rareș. „întoar
cerea în patrie", „Mircea și 
Baiazid". „Marșul lui Mihai 
Viteazul", „Traian și Dece- 
bal" — și multe, multe al
tele. Monumentala operă a 
lui George Enescu. 
afirmarea 
rituali tății 
tribuind 
puternică 
tre. este profund patriotică.

Același lucru se poate 
afirma și despre operele 
marilor dispăruți din ulti
mele două decenii — de ia 
Mihail Jora. Paul Constan- 
tinesdu. Dimitrie Cuclin, 
Mihail Andricu, Marțian

Prin 
plenară a spi- 
românești. con- 
la consolidarea 
a culturii noas-

Pentru compozitorii care o 
semnează, artiști angajați 
in sensul cel mai substan
tial al cuvintului, a crea 
înseamnă a-și acorda in
spirația cu nevoia de ex
primare a unor Înalte aspi
rații care nu sînt numai 
ale lor. ci ale contempora
nilor lor. Aceasta sporește 
simțul răspunderii creato
rului de artă fată de cali
tatea operei lui și avem sa
tisfacția de a constata că 
multe pagini din muzica 
românească contemporană 
se înscriu în perimetrul nu 
ușor de țlefinit — datorat 
amplorii sale — al epopeii

pină la lied și cîntec da 
masă. Această preocupare 
față de calitate 
nifestă ta toate genurile 
muzicale — poate 
coral cu precădere — fiind 
exprimată prin toate moda
litățile, toate mijloacele, 
uneltele compozitorului con
temporan.

Fie ea dramatică (Theo
dor Grigoriu) sau lirică 
(Wilhelm Berger), de la 
cantată (Sabin Păutza, Iri
na Odăgescu. George Dra
ga) la oratoriu (Sigismund 
Toduță. Tiberiu Olah, Ana- 
tol Vieru) și de aici la ope
ră (Gheorghe Dumitrescu,

se ma-
în cel

Acordurile cintecului românesc
în epopeea națională

de Theodor DRAGULESCU

unic 
fost 
spa- 
spe-

Negrea pînă la Liviu Glo- 
deanu și Mihai Moldovan — 
compozitori al căror 
cimp de preocupări a 
acela de a contura un 
țiu muzical românesc, 
cific și proaspăt.

Evul contemporan, socia
list. a marcat profund mo
dul de manifestare a patrio
tismului prin arta sunete
lor. a produs un proces de 
cristalizare ideatică, de de
finire mai exactă a ceea ce 
se poate numi patriotism 
exprimat prin muzică, pro
ces in urma căruia au ro
dit. firesc, lucrări dintre 
care multe se înscriu în 
zona „muzicii tematice". 
Dragostea de patrie, setea 
nestinsă' de independentă, 
recunoștința datorată parti
dului. cîntarea muncii și 
eroismului celor multi, sta
tornica încredere în pace — 
iată cîteva idei ce se con
stituie in generos mesaj al 
muzicii românești de astăzi.

naționale. Dacă permanen
ta manifestare a vocației 
patriotice în muzica româ
nească este o trăsătură ca
racteristică. diversitatea 
planurilor în care ea 
poate fi urmărită este o 
altă trăsătură permanent 
stimulată, atît în docu
mente programatice, cît și 
în dezbaterile profesionale. 
Cadrul larg al Festivalului 
national „Cîntarea Româ
niei" a contribuit generos 
la atingerea unor altitudini 
remarcabile de calitate, ca 
și la procesul de mai bună 
Întrepătrundere a unor do
menii artificial separate în
tre ele din punctul de ve
dere al valorii intrinsece, 
ca si al capacității de 
transmitere a mesajului 
artistic. Nu există, cu alte 
cuvinte, genuri ori specii 
Inferioare șl altele superi
oare. ci doar muzică bună, 
muzică de calitate : de la 
simfonie și marșul eroic

Doru Popovici) șl balet 
(Dumitru Capoianu. Mircea 
Chiriac). de la cvartetul de 
coarde (Ion Dumitrescu) la 
tablourile simfonice (Cor- 
neliu Dan Georgescu) sau 
la poemul simfonia (Csiky 
Boldiszar) șl, de aici, la 
simfonie (Ștefan Nlculescu, 
Liana Alexandra), expri- 
mîndu-se în limbaj de 
factură tradițională (Zeno 
Vanceă. Tudor Ciortea, Du
mitru Bughici) sau cu mij
loace de expresie modeme, 
complexe (Aurel Stroe, 
Comei Țăranu, Lucian Me- 
țianu, Nicolae Brânduș, 
Șerban Nichifor) — muzica 
românească contemporană 
este terenul fertil In care 
vocația patriotică apare în 
noi si puternice lumini, 
afirmarea sa avînd vigoare, 
ardentă. Un creator auten
tic nu poate să nu fie per
manent preocupat de au
diența lucrărilor sale, de

omului

La cei 65 de ani îm
pliniți. Paul Erdos este 
de o surprinzătoare ti
nerețe. de o vitalitate 
ce se manifestă cu 
pregnantă în creația 
sa. Ne-o demonstrează 
și recenta expoziție re
trospectivă deschisă la 
Muzeul județean din 
Satu Mare. în cea mai 
mare parte, lucrările 
expuse au fost create 
în ultimii ani. ceea ce 
dovedește că graficia
nul a dorit să imprime 
evenimentului exoozi- 
tional o trăsătură de 
„noutate". renuntînd 
să expună tablouri 
realizate cindva ; ar
tistul își continuă 
creația sa fiind con
temporan în adevăra
tul înțeles al cuvintu
lui cu viata de fiecare 
zi. participind la relie
farea. înfrumusețarea 
acestei vieți. Acum, ca 
și altăda tă. Paul Erdos 
rămine fidel actualită
ții noastre, îndeplinin- 
du-și vocația sa de ar- 
tist-cetățean, prezent 
la manifestările expo- 
zitionale din tară și de 
peste hotare. Nu este 
lipsit de importantă să 
remarcăm și faptul că 
Paul Erdos a fost me
reu prezent la mani
festările ’ expozitionale 
ce
cadrul 
national 
României".

Arta lui Paul Erdos 
a avut de la început 
un caracter militant, 
deschis, l-au interesat 
omul și problemele lui. 
nu doar ca martor, ci 
și ca participant. Ro
bustețea minerilor ve- 
niți dintr-o lume an-

se desfășoară în 
Festivalului 

..Cîntarea

t

in lucrările 
este sigură, 

dinamică.
in apropie-

cestraâă, deci cu o bo
gată tradiție, „respiră" 
cu putere 
sale. Linia 
nervoasă, 
Mai tirziu,
rea minerilor mara
mureșeni. Paul Erdos 
descoperă un ținut de 
o distinctă personali
tate — Tara Oașului. 
La fel ne vom întâlni 
cu chipuri robuste, de 
o profundă vitalitate. 
Oșencele, in schimb,

tistică. s-a angajat pe 
drumul conturării unei 
noi lumi, capabilă să 
adauge alte frumuseți. 
Si nu întîmplător. re- 
marcindu-i unele crea
ții. Eugen Schileru 
sublinia atașamentul 
artistului fată de fru
mos : „Atmosfera liri
că e învăluitoare, se
sizată... impresia 
exigență in spațiu 
menține cu toate 
avem de-a face

SATU MARE
Expoziția

Paul Erdos

sînt flinte delicate, 
gingașe.

Poziția fată de lu
mea din jur. atitudi
nea, aerul melancolic 
de un anumit ceremo
nial detașează „perso
najele" lui Paul Erdos 
de orice materialitate; 
totul s-a convertit la 
lirism, totul reprezintă 
puritate, 
vibrantă 
Pentru a 
mai mult 
Paul Erdds ..întinde' 
liniile ca niște arcușuri 
de viori.

Paul Erdâs este un 
rabsod al frumuseții. 
El s-a străduit să re
dea frumusețea unei 
lumi abandonate în 
ani tulburi, de război. 
Cu toată forța sa ar-

•simplitate, 
feminitate, 

prelungi si 
starea lirică.

,«

de 
se 
că 

------  ----- cu 
consemnarea unei ima
gini mentale, a unei 
amintiri îmbogățite li
ric, mai bine spus, pe 
care timpul a ridicat-o 
intr-un exponent liric 
superior". La fel sînt 
și creațiile de astăzi. 
„Renaștere". „Evoca
re". „Portret". „Odă" 
ș.a.

Regretatul
Vida 
de-o viată cu Paul 
Erdds. scria aceste 
pătrunzătoare rînduri 
dedicate creației Iul 
Paul Erdds : „Preocu
pat de viața din jurul 
său, a căutat să Pă
trundă in universul 
sufletesc al oamenilor, 
să descifreze sensurile 
vieții noastre noi, im
presiile adunate le-a 
introdus in limbajul 
artei intr-un uimitor 
proces de selecție al 
valorilor reale. La 
baza graficii lui Erdds 
stă omul, iar arta sa 
se adresează omului. 
Astfel creația lui Erdds 
capătă semnificații 
majore".

Recenta expoziție îl 
confirmă.

sculptor
Gheza.. prieten- 

■" cu 
scria

Grlqore 
SCARLAT

PROGRAMUL >

dorința de a fi înțeles, de 
„a avea interlocutor", de a 
avea un public receptiv, 
activ în fata muzicii, sensi
bil la formele și mesajele 
ei ; accesibilitatea presupu- 
nînd o răspundere cel puțin 
egală, a creatorului și a 
publicului. Oricare com
pozitor căuta textul poe
tic nobil, elevat, evitînd 
locul banal. Sigur. sint 
cunoscute cazuri în care 
unii compozitori au lăsat 
capodopere muzicale, tex
tul sau pretextul literar, 
poetic fiind banal, medio
cru. Cred însă că. în aceas
tă ordine de idei, noi tre
buie să particularizăm : 
atunci cînd simțim nevoia 
să le întruchipăm muzical, 
înaltele sentimente izvorîte 
din dragostea de „pămîntul 
acesta", de „sufletul de 
țară" care este patria noas
tră să fim de neclintit în 
exigenta cu care abordăm 
și alegem textul literar.

Mă frămîntă ideea rea
lizării unul oratoriu inspi
rat de figura legendară a 
lui Stefan cel Mare. Pe 
masa de lucru s-au adunat 
schite, note, idei răzlețe — 
și dau târcoale letopisețelor 
lui Ureche, Neculce, 
gendelor i istorice din 
covina ale lui Slmion 
rea Marian, poemelor 
Bolintineanu, textelor 
Xenopol și Iorga. „imne- 
lor" lui loan Alexandru. 
Caut ihcercînd să găsesc 
cea mai bună formulare 
poetică prin intermediul că
reia să încerc a-I înțelege 
profund pe marele Stefan, 
să înțeleg ce, înseamnă el 
pentru noi, cel de azi. care 
sînt adevărurile șl valen
țele adăpostite tub numele 
de ȘTEFAN, cel care 
acum 525 de ani era uns 
Domn al Moldovei, pe Cîm- 
pia Direptății,

Evocarea Istoriei, a figu
rilor scumpe poporului nos
tru este un act de nesfîrși- 
tă răspundere creatoare, un 
omagiu pe care contempo
ranii îl aduc celor dinain
tea lor și, totodată, o in-’ 
credintare că prezentul este 
demn continuator al lor.

Realități și aspirații

Le- 
Bu- 
Flo- 

lui 
lui

ale unei tinere cinematografii
Recent programate 

la București. „Zilele 
filmului sirian" au 
constituit un fericit 
prilej de a cunoaște 
creațiile cinematogra
fiei siriene ; o cinema
tografie care, ca in
stituție de stat sl în 
forma ei modernă, da
tează din 1963 — foar
te tînără deci. Spec
tatorilor români li s-a 
dat posibilitatea să 
vadă, grupate com
pact In cîteva zile, pa
tru filme de lung 
metraj (cifră ce echi
valează cu producția 
siriană anuală de fil
me artistice). Repreț 
zentative — peliculele 
alese au relevat orien
tările tematice si sti- ■ 
listice. potențialul 
creator — atestînd 
că Siria se poate min- 
dri azi cu realizări ci
nematografice de ți
nută. cu personalități 
artistice, cu autentice 
talente actoricești si 
regizorale, cu compe
tente profesionale si 
cu înzestrări tehnice 
remarcabile. Virtutea 
cea mai înaltă a ci
nematografiei la care 
ne referim ne-a apă
rut tocmai aceea de a 
explora condiția uma
nă în determinările 
specifice Dămîntului si 
istoriei siriene, de a 
fi profund națională 
în același 
interesantă 
universal, 
sftnplitate. 
cu sensibilitate medii, 
ambiante 
momente 
ale istoriei, cinemato
grafia siriană abor
dează Drobleme-cheie 
șle devenirii ponorului 
sirian. în chip evi
dent — evenimentul.

timp , și 
oe plan 

Narînd cu 
explorind
specifice. 

Importante

PROGRAMUL 1
16.00 't’elex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în -limba germană
18,25 Tragerea Loto
18.35 La volan — emisiune pentru 

ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19.35 Memoria documentelor
20,00 Film artistic : „Bună seara, Irlna*. 

Premieră, TV.
21.35 Dezbateri culturale
22,00 Telejurnal
22,15 Șlagăre dansate

con-

16,00 Revista Clntâril României
16,25 '
16,45
16,50

Clvica
Anunțuri și muzică
Republicii, un cint de slavă. (Pro
gram de ctnteoe patriotice).
o viață pentru o idee : ion Tucu- 
lescu (1900—1962)
Almanah pionieresc 
stadion
1001 de seri 
Telejurnal 
Avanpremieră
Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu" 
Transmisiune directă de la Ateneul 
român. Dirijor : Alexander Simeo- 
nldes (Grecia).
Grlgore. In pauză :

21,25 Romanțe și cîntece
22.90 Telejurnal
22,15 Șlagăre dansate
22,30 închiderea programului

11,00
17,35 
18,00 
18,50
19,00
19,20 
,19,30

Solist : Dan 
Studio T '81 

da voie bună

ideea. problema sînt 
reflectate. abordate, 
prin intermediul omu
lui surprins In com
plexitatea sa firească.

Atare calități oot fi 
surprinse în toate fil
mele prezentate : si în 
..Al cincilea bastion" 
(ce evocă procesul 
trezirii conștiinței po
litice) sl in filmele de 
actualitate, si mai ac
centuată dimensiune 
etică : „Capcana", ori 
„Dulce ea mura, dra
gostea mea", acesta 
din urmă realizat după

filmului sirian"

o carte a lui Ahmed 
Da wood.

Absolut remarcabil 
ni s-a părut filmul 
prezentat in gală : 
„Zile din trecut", pe
liculă ce Îmbină feri
cit realismul (aspru) 
cu pitorescul (ponde
rat). umorul atît de 
specific sirianului, cu 
dramatismul condiției 
cu care 6-a confrun
tat. simplitatea rela
tării cu sugestia poe
ziei grave a vieții. 
Creația realizată în 
regia Iul Nabil Maleh 
imoune de la primele 
secvențe prin calitatea 
si bogăția imaginilor 
(originalitatea unghiu
rilor de filmare a ra
cordurilor. a mon- 
taiului. rafinamentul 
îmbinării vizualului cu 
sunetele si muzica), 
prin forța multora 
dintre secvențe de a 
sugera o lume, de a 
explora psihologii si

stări sufletești si so
ciale. Această ecrani
zare după un roman 
binecunoscut _ __1
Hana Mineh este con
cludentă prin realism, 
prin forța 
realizatorii 
dramatismul 
tei sirianului simplu 
crin anul 1920 — ilus- 
trind. odată cu for
mele De care le lua 
raoacitatea exploata
torilor de tot felul, 
drama continuei beje
nii intre sat si oraș in 
căutarea hranei si a 
unei vieți mai bune. 
Dincolo de istoria pa 
care o 
„Zile din trecut' 
mimică 
experiența unei injus
tiții seculare, aducînd» 
în atentie momente 
semnificative pentru 
cristalizarea conștiin
țelor. pentru înțele
gerea rădăcinilor so
ciale ale exploatării 61 
mizeriei, pentru asu
marea gestului revol
tei -si hotărîrii de a 
schimba lumea. Inte
resant si sub aspect 
sociologic si estetic 
mi s-a părut modul în 
care „Zile din trecut" 
insistă asupra condi
ției femeii siriene, a 
rolului ei hotărîtor în 
viata dfc familie. în 
întreținerea flăcării 
înțelegerii. generozi
tății si demnității in 
transmiterea ștafetei 
omeniei. La aceasta a 
contribuit si iocul ad
mirabil al unor inter- 
oreti de înaltă clasă, 
precum Naila Atrach, 
actrită ce a impresio
nat prin iocul ei so
bru ei nuantat. prin 
resursele de mare tra
gediană modernă.
Natalia STANCU

al lui

cu care 
recrează' 
existen-

urmărim, 
co- 

emotionant

Un grup de tineri in sălile 
Muzeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 

șl democratice din România

Muzeul, școala

JiSg

a educației patriotice
„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 24/1981
Din 

teraica 
tive, a 
român"

cuprins ! editorialul „Pu- 
afirmare a vocației construc- 
voinței de pace a poporului 
; articolele : „Conducerea

social-economică și aplicarea fermă a 
hotărîrilor de partid, a legilor" da 
Pavel Aron ; „Lichidarea arsenalului 
nuclear din Europa — Imperativ al 
păcii și securității pe continent și In 
Întreaga lume" de Vasile Sandru. 
Sergiu Verona ; „Imperative ale va
lorificării bogățiilor subsolului* de 
Radu Bălan : „Specializarea si diver
sificarea producției sub Incidența ri
gorilor eficientei" de Ion Crișan : 
„Eficienta economică a cercetării ști
ințifice și promovării progresului 
tehnic" de Nicolae Ionescu ; „Eco
nomistul agrar — o profesie de 
înaltă valoare socială" de O. Par- 
pală ; „Practica ocrotirii sănătății șl 
priorități In cercetarea medicală" de 
Eugen Proca; „Evoluția structurii 
sociale a României In etapa actuală" 
de Stana Buzatu ; „Dialectica social
individual ta construirea personaju
lui" de Victor Ernest Mașek ; „Mal
thus redivivus. Vechi teorii reacțio
nare sub un Înveliș nou" de I. 
N icolae- Văleanu.
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A APĂRUT

ALMANAHUL
„SClNTEIA"

O BIBLIOTECĂ 
INTR-O CARTE 

de 400 de pagini, 

O CARTE
PENTRU 
FIECARE 

BIBLIOTECĂ

Păstrător al tezaurului creației ma
teriale și spirituale a unui popor, 
centru de cercetare științifică și pir- 
ghie de mare forță în activitatea 
educativă. Acesta este, în accepția zi
lelor noastre, muzeul de istorie — lo
cul unde eforturile pentru conser
varea Si restaurarea mărturiilor 
trecutului se împletesc cu munca de 
investigație științifică, de introducere 
în circuitul public a noi date și știri 
despre multele generații ce ne-au pre
mers, cu acțiunea sistematică de for
jare a unor puternice sentimente de 
dragoste fată de popor, de patria so
cialistă. Tocmai această ultimă direc
ție de acțiune a muzeelor am ales-o 
ca subiect pentru investigația noas
tră. desfășurată in municipiile Ora
dea si Brașov.

...Mai întîi cîteva cifre. In acest an 
au trecut pragul Muzeului Țării Cri
șurilor din Oradea și al Muzeului 
județean de istorie și artă din Brașov 
cîteva sute de mii • de vizita
tori. Număr care pune în relief faptul 
că muzeele de aici au reușit să în
tindă spre locuitorii municipiilor 
amintite, ai județelor Bihor și Brașov 
statornice punți de legătură. Cum s-a 
reușit aceasta 7

înainte de toate prin preocuparea 
de a se asigura ghidajului în sălile 
muzeului un caracter mereu proas
păt, convingător, penetrant, de a 
transforma fiecare vizită in emoțio
nante 
toria.

Am 
sălile 
apreciat eforturile gazdelor de a pune 
in lumină tocmai liniile de forță ale 
istoriei noastre naționale : de la ră- 

■' dăcinile adinei, de milenii înfipte în 
solul vetrei mioritice, la statornicia 
noastră in dragostea de tară și neam, 
de la bogăția creației noastre mate
riale și spirituale, în pofida unor îm
prejurări mai ades potrivnice, si pină 
la unitatea de gînd și simțire a po
porului nostru, ca izvor de forță în 
împlinirea dreptelor aspirații națio
nale, sau coeziunea națiunii noastre 
socialiste, ca temei al izbînzilor de 
astăzi, al optimismului cu care pri
vim viitorul.

Pentru a strings legăturile cu pu
blicul, a-1 face să revină în sălile lor. 
cele două muzee sînt preocupate să-i 
ofere sistematic noutăți. în acest 
sens, periodic, noile exponate ce 
completează fondurile muzeelor 
sînt înfățișate publicului prin inter
mediul unor expoziții. în același 
timp, cu o periodicitate regulată, se 
organizează expoziții tematice, menite 
să albă un puternic ecou în cugete, 
să înrâurească formarea sentimente
lor patriotice. Chiar în zilele anche
tei noastre era deschisă la Muzeul 
Țării Crișurilor o asemenea expoziție, 
intitulată „Mărturii arheologice des
pre antichitatea orașului Oradea". în 
cadrul căreia a fost expusă ceramică 
pictată din neolitic, arme ale epocii 
bronzului, tezaure de podoabe dacice, 
tezaure monetare romane, unelte din 
epoca migrațiilor. toate Ia un loo 
ilustrînd vechimea așezărilor ome
nești de aici, strălucirea civilizației 
dacice, neîntrerupta viețuire româ
nească în această zonă.

Cele două muzee au. de asemenea, 
strînse legături cu școlile. în sălile 
muzeelor se predau sistematic lecții 
de istorie, au loc ore de dirigenție ; 
am retinut din discuțiile purtate că. 
în asemenea cazuri, strădaniile co
mune ale muzeografilor și profesori
lor urmăresc tocmai ca. prin mijloci
rea exponatelor, elevii să poată 
înțelege mai deplin și mai adine 
evenimentele istorice, statornicia 
noastră pe meleagurile străbune, 
lupta noastră necurmată pentru apă
rarea ființei de neam, pentru liber
tate și dreptate socială, pentru uni
tate și neatîrnare națională. Elevii 
din licee orădene și brașovene fac

si de neuitat întâlniri cu is-

Însoțit un grup de tineri prin 
Muzeului Țării Crișurilor. Am

orele de practică in laboratoarele și 
secțiile muzeului. Ființează și cercuri 
de „Prieteni ai muzeului".

Vorbind de preocuparea muzeului 
pentru valorificarea plenară a patri
moniului său in activitatea de educa
ție patriotică se cere neapărat să 
amintim serile muzeale organizate 
aici și, mai ales, strădania de a le 
conferi caracterul unor autentice acte 
de cultură, cu rezonantă adincă în 
inimi și conștiințe. își dau mina, spre 
a crea cadrul propice unei reale par
ticipări afective a auditoriului, mu
zica și poezia, documentul de arhivă 
și exponatele de muzeu. La Brașov, 
spre exemplu, recent, muzica și poe
zia, deopotrivă, au cîntat pacea, ca 
aspirație fundamentală a poporului 
român, ca scop suprem al politicii tă
rii. La Oradea, in ambianta creată 
<je un recital de lirică patriotică, pre
zentarea unor fotografii și scrisori 
aparținând unor familii bihorene de 
militanți pentru unitatea națională, a 
unor valori de excepție ale patrimo
niului etnografic al zonei Beiuș a 
dobîndit o puternică încărcătură emo
țională.

Reușitele enumerate pină aici șl 
altele de aceeași factură sint. credem, 
sugestive pentru ilustrarea preocupă
rilor de valorificare deplină a virtu
ților educative ale muzeelor. în 
cursul investigației noastre am întî}— 
nit însă și unele situații care relevă 
existența unor „scurtcircuite" în le
gătura muzeelor cu publicul. La Bra
șov. in ziua de 1 noiembrie, a sosit 
un grup de elevi de la școala gene
rală nr. 31 din Ploiești, l-am Înso
țit, fără 6ă ne declinăm identitatea, ‘ z 
prin muzeu. După formalitățile de 
intrare. profesorii care însoțeau',', ~ _ *
grupul au fost întrebați : „Doriți .șă t ..... 
vă însoțească un muzeograf 7“ La . A 
care o profesoară răspunde : „Nu a 
nevoie, doar copiii știu să citeas- 1 
că" (!). Și astfel, ceea ce ar fi,-trebuit !'“^ 
să fie o întîlnire cu istoria Brașovu- ... 
lui. a durat, după caz, de lh 5 pînă Ia, 
20 do minute. Și iată, așadar, cum la.. , . 
școala amintită s-a mai putut bifa 
o „acțiune educativă", dar în realitate 
copiii au rămas, din prea grăbita tre
cere prin muzeu, cu puține informa
ții noi : dar mai ales a fost neînsem
nat aportul formativ al acestei vizite.

După cum se poate sesiza cu ușu- • 
rință din cele descrise pină aici, pu
blicul spre care se îndreaptă cu pre
cădere acțiunile muzeale este tinere
tul școlar. în ceea ce privește zecile 
și zecile de mii de tineri din între
prinderi și instituții, contactele sint 
mai sporadice. Desigur, muzeografii 
au susținut și pînă acum expuneri în 
întreprinderi, au ființat sau ființează 
în cîteva unități industriale lectorate 
de istorie, conduse de lucrători ai mu
zeelor. Cert este însă faptul că mu
zeele n-au găsit totuși modalitatea de 
a antrena sistematic tineretul munci
toresc la programele lor educative. 
Nici organizațiile U.T.C. din între
prinderi și instituții n-au manifestat 
prea multă inițiativă în această 
direcție.

Am considerat utilă . reliefarea 
acestor neajunsuri tocmai pentru ca 
lucrătorii celor două muzee, pasio
nați de munca lor și temeinic pregă
tiți, să stăruie în a închega legături 
mai strînse cu organizațiile de tine
ret din întreprinderi și instituții, să 
caute forme noi. adecvate, de lucru 
cu tinerii muncitori, astfel incit și 
aceștia să devină prieteni statornici 
ai muzeului, participanți cu constan
ță la interesantele acțiuni educative 
organizate aici. După cum se cer ..
înlăturate defecțiunile din raporturile 
muzeelor cu elevii. Aceasta in folosul 
nemijlocit al întăririi sentimentelor 
de dragoste ale tinerilor pentru țara 
și poporul cărora le aparțin.

Silviu ACHIM 
Al. PET1

...Promoția facultății de 
limbă si literatură a anului 
1969 își Încheia cursurile și, 
ca de obicei In asemenea 
împrejurări, absolvenții se 
intîlnesc cu profesorii lor, 
lntr-un cadru ceremonial. 
După cuvîntul unui repre
zentant al promoției, vor
besc, conform cutumei, pro
fesorii, fac aprecieri la a- 
dresa celor ce încheie cu 
bine facultatea (unii, din 
păcate și cu învățătura) și 
îe dau sfaturi bazate pe 
experiența lor didactică. 
Cel dintîi, a cărui alocuți
une o rețin exact, a fost 
și cel mai venerat. Șerban 
Cioculescu (șeful catedrei 
de literatură română între 
1964—1972). Le-a recoman
dat tinerilor profesori două 
lucruri, pe un ton deloc 
didactic, ex-catedra, dim
potrivă, cu o vibrație ce a 
atins, nu exagerez cîtuși de 
puțin, patetismul : mai tn- 
tîi, să fie exigenți cu învă
țăceii, adică să-i învețe 
carte, și In același timp 
plini de înțelegere și, de se 
poate, paterni. Multi copii, 
spunea academicianul, sînt 
orfani, nefericiți, nu află 
totdeauna in familie căl
dura și ocrotirea de care 
sufletul lor fraged are atita 
nevoie. Profesorul adevărat 
este nu numai dascăl, ci și 
părinte. în al doilea rînd, 
le recomanda să transforme 
predarea limbii și literatu
rii materne într-o îndato
rire sacră, într-un cult. Nu 
există mijloc mai puternic, 
ca limba și literatura na
țională, de a educa tinere
tul în spiritul patriotismului

•) Șerban Cioculescu: „A- 
mlntlri", ed. „Eminescu".

fierbinte. A încheiat cu 
Testamentul Văcărescului, 
profund emoționat, trans- 
mițind întregii adunări din 
amfiteatrul „Odobescu" o 
6tare sufletească similară.

Trecînd acum la prezen
tarea cărții sale Amintiri, 
n-am putea spune că nu 
regăsim, în numeroase pa
gini, puternice accente a- 
fective, surprinzîndu-1 pe 
criticul sardonic și incisiv 
in ceea ce ai- putea numi 
drept „delict de lirism", în 
ciuda faptului că, vorba au
torului său preferat, „nenea 
Iancu", își cenzurează ten
tativele de efuziune păs- 
trînd, față de obiect, o 
„onorabilă rezervă".. Nu re
ușește, evident, totdeauna, 
ceea ce nu constituie o 
culpă. Dimpotrivă, aplicîn- 
du-i reflecția bătrînului Te- 
rențiu, după care oameni 
fiind, nimic din ceea ce 
este omenesc nu ne este 
străin, am putea să ne în
trebăm, la urma urmei, ce 
este mai omenesc decit vi
brația emoțiilor 7 Spre sur
priza cititorului, se înțele
ge plăcută, paginile afective 
din recenta carte sînt nu
meroase.

Evocindu-sl părinții, ple
cați prematur din această 
lume (cînd copilul avea 
10 și 12 ani), tatăl la 48. iar 
mama la 37 de ani, senti
mentele sînt de venerație. 
Inginerul Nicolae Ciocules- 
cu, tatăl, fiu_ de țăran moș- 
nean din 
Mehedinți, 
sionist, cu 
(dispunînd 
rește), este menționat în 
presa vremii și pentru în
clinațiile sale umaniste : ca 
elev, autor de versuri pa-

Bălțații de Jos, 
eminent profe- 
studii la Ziirich 
de o bursă, fi-

triotlce rămase în analele 
liceului din Craiova, apro
piat de mișcarea socialistă 
în tinerețe, om de o imensă 
bunătate. Mama, Constanța 
Milloteanu din Floreștii- 
Doljului, fiica medicului 
Mihail Milloteanu („buni
cul ideal, paratrăznetul a- 
dolescenței mele"), elevă a 
pensionului vienez „Notre 
Dame", femeie frumoasă 
și delicată. Amîndoi părin
ții erau dotați cu „nesecate

•-a bătut o viață întreagă 
pentru înzestrarea și pres
tigiul liceului pe care-1 con
ducea donînd, la^ moarte, 
aproape întreaga' agoni
seală, de o viață, liceului. 
Un adevărat „apostol". 
Frumoasa și prospera urbe 
de pe malul Danubiulul, 
prezidată de personalitatea 
legendară a lui Traian, și-a 
găsit în criticul memorialist 
cel mai drept și mai în
zestrat evocator. Puține o-

ml-al întărit cugetul...". A- 
partin. asemenea rînduri. 
lui Șerban Cioculescu 7 
Iată că da. Formule ca „o- 
rasul copilăriei mele" (de 
fapt si al adolescentei), 
„anii mei severineni" re
vin. Ar fi însă evident a- 
buziv dacă l-am trece pe 
autorul lor în . categoria 
„sentimentalilor", detasînd 
atari fragmente sî iudecîn- 
du-le autonom. Căci treptat, 
mai ales odată cu intrarea

MEMORIILE UNUI
CRITIC EXEMPLAR *)

rezerve de umor". Șl să nu 
credem în ereditate 7

Paginile de evocare a pe
rioadei de elev la Turnu 
Severin, la prestigiosul li
ceu „Traian", rețin cu stă
ruință disciplina riguroasă, 
benefică pentru formația 
tinerilor, cu dascăli învă- 
țați, cu har pedagogic și 
mari calități umane, 
fruntea lor îl situează pe 
profesorul de română Di- 
mitrie Horvat : „Profeso
rul prin excelență. Profe
sorul cu majuscule, singu
rul venerat. Privirea lui în
curajatoare mă proteguia 
mereu". Apoi directorul 
Theodor Costescu, cel care

ln

rașe, poate la fel de inte
resante, au avut această 
șansă. Amplul capitol Se- 
verinul de altădată aparține 
unui îndrăgostit al locu
rilor. iar firele aminti
rii iradiază, ca un oma
giu, întregul spațiu olte
nesc al Mehedintiului. cu 
atîtia oameni de ispra
vă. intrati în Istoria na
ției. Unele fragmente, pre
cum cel despre grădina co
pilăriei severinene. sînt 
ireversibil lirice : „Paradis 
pierdut 
grădină 
Dămînt. 
tac. să
mi-ai alinat

al copilăriei mele, 
din vis coborîtă 
tu m-ai învătat 
visez, să sper.

lacrimile

De 
să 
tu 
si

ta lumea universitară a 
Capitalei, ca student la li
tere și drept, el „schimbă 
de atitudine", cum ar zice 
un prozator de azi. Mediul 
„estudiantin". colegii, pro
fesorii sînt văzuti „obiec
tiv". cu calitățile, precum și 
inerentele cusururi. Fără 
ostentație însă, cu o fină 
pricepere e sufletului u- 
man complex, contradicto
riu. surprinzător. Memoria
listul construiește excepțio
nale portrete, si dacă ne 
oprim numai la cîteva o 
facem din motive de spa
țiu. Mihai] Dragomirescu, 
Rebreanu. Lovinescu. Ior
ga. Ion Barbu. Martha Bi-

bescu. G. Călinescu. Pom- 
piliu Constantinescu. Ar- 
ghezi. dar mai ales Camil 
Petrescu si Vladimir Strei
nu. prietenul cel mai a- 
propiat. A fost, din cite ne 
dăm seama, cea mai mare 
prietenie dintre doi critici 
români străluciți. care, 
nedezmintindu-.și îndelet
nicirea. au disprețuit si de
testat adulatia mutuală, 
prietenia lor întemelndu-se. 
cum spune Șerban Cio
culescu. ț.nu pe compli
mentări reciproce, ci pe 
complementari reciproce".

Firește. în centrul A- 
mintirilor (nici nu se poate 
altfel) stă autorul lor în
suși, din copilărie pînă-n e- 
poca maturității. Urmărim 
chipul copilului victimă a 
răcelilor permanente și a 
unei bunici drastice după 
ce rămine orfan, înclinat 
spre melancolie si pesi
mism. Cu gîndul mereu la 
moarte, se obișnuiește cu 
ideea el șl, .spre norocul octogenarul savant, critic și 

dascăl se află zilnic, din 
prima oră a dimineții, la . 
Biblioteca Academiei. Mai 
are. desigur, de învătat. Ca
riera lui Șerban Ciocules
cu este exemplară in pri
mul rînd prin cultul mun
cii, al devoțiunii pentru li
teratura română, pentru 
valorile rațiunii și ale inte
lectului. ,

Amintirile conțin pagini 
de veritabilă „literatură" 
(valoarea lor instructivă e 
inestimabilă), care, dacă nu 
sporesc meritele criticului, 
clasic indiscutabil al disci
plinei profesate, li se alătu
ră ca o podoabă de preț.

de compensație. Autoobser- 
vindu-se. autorul își ex
plică „tăria sufletească" 
printr-o altă formă de com
pensație: voia să nu pară 
„slab sufletește așa cum 
era la trup". De aceea nici 
n-a suportat să fie com
pătimit. Ne-a reținut aten
ția încă o autoanaliză care, 
părînd o autoflagelare (Și-a 
fost sie-și „mereu o decep
ție", ne spune), se conver
tește. pentru profesia de 
critic. într-o virtute capi
tală: „Asta m-a ferit insă 
de narcisism, de egolatrie. 
Iar mai tirziu de subiecti
vism în actul judecăților 
de valoare". Urmărim cu 
încîntare și interes deveni
rea critică a celui care era 
„mare mîncător" de roma
ne (mai ales franceze), ci
tind de copil „Ce-i cădea-n 
mîini", devorînd sute de 
pagini zilnic. Obicei incu
rabil: și astăzi, ca și acum 
peste o jumătate de veac.

său. Începe involuntar s-o 
ignoreze. Fenomen tipic de 
mitridatizare, cum ar fi 
spus sclipitorul său prieten. 
Vladimir Streinu. Nemal- 
temindu-se de moarte, cele
lalte necazuri, să spunem 
cele cauzate de „genul iri
tabil" ce fac nopți albe a- 
titor critici. 1 s-au părut, ca 
și astăzi, fleacuri. De unde 
modul franc și „debutonat" 
al opiniilor sale critice, atît 
de apreciat de cititor, evi
dent dacă nu e „pus în 
cauză". Porecla de „Șerban 
cel Rău", care-1 delectează, 
de la aceasta din urmă i se 
trage. Iată cum. se întîmplă 
și acest lucru, severitatea 
critică devine, am zice, o ca
litate voievodală. Fenomen Pompiliu MAR CEA
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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU«

a primit pe ambasadorul Republicii Populare Bulgaria
cu prilejul prezentării

(Urmare din pag. I)
Irunintnd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul bulgar TODOR STOI
CE V TODOROV a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro- 
mân, Guvernului Republicii Socialiste 
România și oamenilor muncii din 
tara noastră cele mai cordiale salutări 
și sincere urări de noi succese în edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, din partea tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a C.C. 
al P.C.B., a Consiliului de Miniștri si 
a tuturor oamenilor muncii din Re
publica Populară Bulgaria

In cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador, după ce slnt 
evocate bunele relații de prietenie si 
colaborare dintre Bulgaria si Româ
nia, precum și succesele obținute d» 
poporul român in înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XII-lea al P.C.R. 
și de poporul bulgar în realizarea ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea al 
P.C.B., se spune : „Succesele obținute 
în construcția socialistă de către țările 
noastre vecine au creat o bază trai
nică pentru adincirea colaborării în 
toate domeniile, ridicînd-o pe o 
treaptă nouă, superioară. Rolul hotă- 
ritor in dezvoltarea ascendentă a 
legăturilor multilaterale dintre Re
publica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România îl au întîl- 
nirile dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte. cu secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Todor Jivkov. ' 
Un exemplu minimat în această pri
vință îl constituie acordurile si inte- 

. legerlle semnate in timpul vizitei ofi
ciale efectuate anul trecut de dele
gația noastră de partid și guverna
mentală în Republica Socialistă 
România".

în continuare, in cuvîntare se spu
ne : „Politica activă, consecventă a 
țărilor noastre reprezintă un factor 
important în eforturile tarilor socia
liste frățești, ale forțelor iubitoare de 
pace din Balcani, pentru pace si co
laborare în această regiune".

în încheierea cuvîntării este expri
mată hotărîrea ambasadorului bulgar 
de a contribui prin activitatea sa la 
dezvoltarea pe mai departe a prie
teniei și colaborării dintre țările si 
popoarele noastre în interesul cauzei 
păcii și socialismului.

Primind scrisorile de acreditare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 

I mulțumit pentru salutul și urările 
1 transmise și a adresat din partea sa, a 

conducerii de partid și de stat a 
! Româtiiei socialiste, a întregului po- 
< por ro"mân, tovarășului Todor Jivkov, 

conducerii de partid și de stat, tutu
ror oamenilor muncii din Bulgaria 
vecină și prietenă, un cald salut tovă
rășesc-și cele mai bune urări de noi 
succese în îndeplinirea hotărlrilor Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Bulgar, pentru prosperitatea 
patriei și bunăstarea poporului bulgar.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
Statului român, după ce se subliniază 
că legăturile dintre popoarele român 
și bulgar s-au format si consolidat 
în lupta comună pentru menținerea 
și afirmarea ființei lor naționale, 
pentru eliberarea de sub dominația 
capitalistă și opresiunea fascistă, pen
tru libertate, independentă si progres 
social, se spune : „Ridicate pe trepte 
superioare -în anii construcției socia
liste. relațiile româno-bulgare, așe- 
rate trainic pe principiile și preve-

scrisorilor de acreditare
derile tratatului de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală, ale 
acordurilor si înțelegerilor rodnice 
la care am ajuns împreună cu tova
rășul Todor Jivkov. materializate in 
declarațiile comune semnate la nivel 
înalt, au cunoscut și cunosc o dezvol
tare continuă, spre binele popoarelor 
român și bulgar. în interesul unității 
și colaborării țărilor socialiste și al 
cauzei generîale a socialismului, a 
păcii, destinderii si dezarmării, al 
înțelegerii șl colaborării între po
poare".

în continuare. în cuvîntare se sub
liniază : „Actionind consecvent pen
tru dezvoltarea economico-socială 
multilaterală a tării, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al po
porului, partidul și guvernul Româ
niei socialiste desfășoară. în același 
timp, o activitate susținută pentru 
oprirea agravării situației internațio
nale, afirmarea politicii de pace, in
dependentă. destindere, securitate si 
conlucrare internațională, pentru sto
parea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare. în primul rind la 
dezarmarea nucleară. Acordăm o 
atenție deosebită dezvoltării colabo
rării cu țările participante la Trata
tul de la Varșovia, cu tarile membre 
ale C.A.E.R.. adîncirii relațiilor de 
prietenie si solidaritate cu toate sta
tele socialiste. Extindem conlucra
rea cu statele în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate. în spiritul coexis
tentei pașnice promovăm raporturi 
cu țările capitaliste dezvoltate".

După ce sint subliniate principiile 
care stau la baza politicii externe a 
tării noastre. în cuvîntare se arată : 
„In cadrul acestei politici, un loc 
important il ocupă adincirea continuă 
a colaborării multilaterale dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre Româ
nia și Bulgaria. în spiritul celor mai 
nobile tradiții de prietenie si solida
ritate. poporul nostru urmărește cu 
satisfacție remarcabilele realizări ale 
oamenilor muncii bulgari. în înde
plinirea directivelor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Bul
gar. în edificarea societății socialiste 
dezvoltate in patria dumneavoastră. 
Apreciem că întărirea în continuare 
a conlucrării pe plan bilateral și pe 
arena internațională dintre popoarele 
român si bulgar — vecine si priete
ne — cunoașterea reciproci mai 
bună a valorilor lor materiale sl spi
rituale contribuie activ la lupta îm
potriva politicii imperialiste de forță 
și dictat, la reluarea si continuarea 
politicii de destindere si securitate, 
la transformarea regiunii Balcanilor 
lntr-o zonă a prieteniei si bunei veci
nătăți, liberă de .arme nucleare și 
baze militare străine, la înfăptuirea 
securității și dezvoltarea cooperării 
în Europa și în lumea întreagă".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului bul
gar succes în îndeplinirea misiunii 
încredințate și l-a asigurat de Între
gul sprijin din partea Consiliului de 
Stat, a guvernului român ăi a sa 
personal

După solemnitatea lnmtnăril scri
sorilor de acreditare. între președin
tele Nicolae Ceausescu și ambasado
rul Todor Stoicev Todorov a avut 
loc o convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială.

La solemnitate sl convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, șl Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au participat de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Republicii * Popu
lare Bulgaria la București.

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
i-au fost înmînate Diploma de membru titular al Academiei 
Europene de Științe, Arte și Litere și membru al Comitetului 
de Onoare al Academiei, precum și Insigna de aur a Academiei

(Urmare din pag. D
Aș dori să menționez că oamenii 

de știință și cultură români, în
făptuind neabătut politica Partidu
lui Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate In România, desfășoară 
o largă activitate și Ișl aduc con
tribuția activă la realizarea aces
tui obiectiv fundamental, al cărui 
țel este bunăstarea și fericirea po
porului. Oamenii de știință și cul
tură români fac totul pentru a 
pune la baza întregii activități 
cele mai .înaintate cuceriri ale ști
inței și tehnicii, ale cunoașterii 
umane, fiind convinși că numai 
astfel își îndeplinesc rolul lor în 
societate, servesc intereselor po
porului, ale patriei.

în același timp, oamenii de ști
ință români, Academia română 
dezvoltă larg relațiile cu acade
miile, cu oamenii de știință și cul
tură din Europa și din întreaga 
lume, fiind hotărîți să-și aducă 
contribuția lor la dezvoltarea con
tinuă a științei, culturii, la întări
rea colaborării și solidarității oa
menilor de știință, a popoarelor în 
lupta pentru o politică de destin
dere, de colaborare și de pace.

Mai mult ca oricînd, cînd două 
treimi din omenire trăiește în sub
dezvoltare, este necesar ca oame
nii de știință și cultură să-și aducă 
contribuția activă la lichidarea 
împărțirii lumii în țări sărace și 
bogate, la realizarea unei noi or
dini economice și politice, care să 
asigure progresul economico-social 
al tuturor popoarelor și în primul 
rînd al celor rămase în urmă, să 
creeze condiții necesare accesu
lui liber la cuceririle științei, teh
nicii și culturii.

Consider, în actualele împreju
rări, că una din îndatoririle fun

damentale ale Academiei Europe
ne, ale tuturor academiilor și oa
menilor de știință șl cultură euro
peni este aceea de a acționa, îm
preună cu popoarele de pretutin
deni, pentru oprirea cursei înar- 
mărițor, pentru dezarmare, și în 
primul rînd dezarmarea nucleară, 
pentru o pace trainică în Europa 
și în întreaga lume.

Noi, oamenii de știință din Euro
pa, trebuie să facem totul pentru 
a opri amplasarea de rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru re
tragerea celor existente, pentru o 
Europă fără arme atomice.

Constituie o îndatorire de con
știință pentru toți oamenii de ști
ință și cultură — așa cum s-a spus 
la Simpozionul internațional „Oa
menii de știință și pacea", desfă
șurat la București, la care ați luat 
parte — de a face totul pentru asi
gurarea dreptului suprem al omu
lui la viață, la pace.

Hotărîrea adoptată la acest sim
pozion pentru crearea Comitetului 
internațional de inițiativă, în ve
derea unirii eforturilor tuturor oa
menilor de știință în lupta pentru 
dezarmare și pace, demonstrează 
înalta conștiință a oamenilor de 
știință, hotărîrea lor de a nu pre
cupeți nimic și de a face totul 
pentru ca știința să nu mai ser
vească scopului distrugerii vieții, ci 
să servească progresului, dezvol
tării economice și sociale, bunăstă
rii și independenței popoarelor.

Sper că Academia Europeană de 
Științe, Arte și Litere, ca șl acade
miile naționale europene și din în
treaga lume își vor uni eforturile 
și vor participa activ la activita
tea inițiată de Comitetul interna
țional pentru pace șl dezarmare, în 
pregătirea unui Congres mondial 
al oamenilor de știință, consacrat

luptei pentru oprirea cursei înar
mărilor, împotriva armamentelor 
nucleare de orice fel, pentru o 
lume a păcii, fără războaie.

în acest spirit, oamenii de știință 
și cultură români Ișl vor aduce, 
împreună cu întregul popor, contri
buția activă la realizarea acestor 
țeluri nobile, vor sprijini neabătut 
politica partidului și statului nos
tru, care pune pe primul plan în 
viața internațională lupta pentru 
dezarmare, pentru pace, pentru o 
largă colaborare internațională, ba
zată pe principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

în încheiere, aș dori să exprim 
convingerea că Academia Euro
peană de Științe, Arte și Litere va 
avea un rol tot mai important în 
întărirea legăturilor și colaborării 
dintre oamenii de știință europeni 
și, totodată, va contribui la extin
derea schimburilor științifice, cul
turale, ale cunoașterii și întăririi 
conlucrării între popoare,* pentru 
realizarea unei Europe unite, baza
tă pe respectul orîndulrll sociale a 
fiecărui popor, a unei Europe a 
păcii și colaborării Internaționale.

Președintele Academiei Europene 
de Științe, Arte și Litere a felicitat 
cu deosebită căldură pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
felicitată, de asemenea, de oamenii 
de știință români prezentl la ceremo
nie, care i-au exprimat cele mai 
alese urări de sănătate, viată înde
lungată șl putere de muncă.

In Încheierea solemnității, tovarășa 
Elena Ceaușescu s-a Întreținut intr-o 
atmosferă de caldă prietenie cu 
președintele Academiei Europene de 
Științe. Arte și Litere, prof. Raymond 
DaudeL

HIAIIVA Ol PACE A IOVAtĂȘIIl»l NICOlAl CEAUȘESCU 
UNIRII [[(MINAREA PîftICOlUlUI NUCIEAR Șl INFAPIUIREA OEZARMĂRII

Întîlnire Ia C. C. al P. C. R.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru 

•1 Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. s-a intîlnit, 
joi după-amiază, cu Majhemout Diop, 
președintele Partidului African al In
dependentei din Senegal, care, la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, face o vizită 
prietenească în tara noastră.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind pre
ocupările actuale si de perspectivă ale 
celor două partide si s-au abordat 
unele aspecte ale vieții politice inter

naționale. Totodată, au fost subliniate 
bunele raporturi de colaborare Sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul African al Inde
pendentei din Senegal, exprimîndu-se 
dorința de a se dezvolta și în viitor, 
în spiritul stimei și respectului reci
proc, în interesul poporului român si 
poporului senegalez, al cauzei păcii, 
securității și progresului în lume, al 
colaborării și cooperării intre națiuni

Convorbirea s-a desfăstirat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Cuvîntarea rostită de președintele Nicolae Ceaușescu la grandioasa 
adunare populară din Capitală, Apelul adresat tuturor popoarelor lumii, 
celelalte inițiative și demersuri alo șefului statului român in sprijinul păcii 
șl dezarmării, pentru eliberarea continentului european și întregului glob 
de spectrul distrugerii nuclearo continuă să stirnească un puternic ecou 
pe tot cuprinsul patriei. Intr-o Impresionantă unitate de voință, oamenii 
muncii de cele mal diferite profesii, bărbați și femei, tineri și virstnici, 
Indiferent de naționalitate, ișl exprimă adeziunea deplină la aceste stră
lucite acțiuni, care, pătrunse de nobilele Idei ale umanismului, răspund 
intereselor vitale ale poporului romârf, fiind, In același timp, In consens 
cu cerințele întregii umanități de pace și dezvoltare liberă, sub un cer 
senin, de unde au fost spulberați norii întunecați ai războiului.

Ancheta pe care o publicăm in numărul de față cuprinde glnduri 
șl simțăminte care, la un loc, se constituie intr-o impresionantă ma
nifestare a mlndriei legitime față de răsunetul amplu pe toate meridia
nele al Inițiativelor de pace ale secretarului general al partidului, într-o 
grăitoare expresie a hotăririi poporului nostru de a-și aduce contribuția 
fermă, alături de celelalte popoare, la realizarea idealului suprem - fău
rirea unei lumi fără arme fi războaie, a securității, destinderii și înțe
legerii.

O chemare vibrantă, 
pătrunsă de adine 

umanism

pe întinse zone ale lumii, unde bîn- 
tuie foamea, pentru propășirea între
gii omeniri. Inimile 
alături de inima și 
trează 
de tot 
binele

noastre sint 
_ _____ mintea mereu 

a conducătorului nostru iubit, 
ceea ce el întreprinde pentru 
nostru șl al copiilor noștri".

MARAMUREȘ • în municipiul 
Sighetu Marinatiei se desfășoară 
tradiționalul festival de datini si 
obiceiuri laice de iarnă, la care 
participă, in afară de maramure
șeni. formații folclorice din alte 
cinci județe ale tării. în peisajul 
specific sfirsitului de an. pe stră-, 
zile municipiului și ne scenele cul
turale are loc un amplu si original 
spectacol al alaiului măștilor si ca
relor alegorice, al colindătorilor si 
plugusoarelor. care pun in lumină 
cu măiestrie artistică puternicul 
mesaj educativ -și patriotic al nes
tematelor folclorului românesc, ta
lentul și ingeniozitatea creatorilor 
și interpretilor amatori. (Gh. Șusa).

TIMIȘ • Formațiile de colindă
tori ale așezămintelor de cultură 
din Curtea. Tomești. Jupinești, Bră- 
nești si Buziaș au prezentat în piața 
municipiului Timișoara si pe sce
nele unor cluburi muncitorești un 
spectacol al obiceiurilor laice de 
iarnă. Alături de „plugusor". în 
program au figurat colinde pentru 
bunii gospodari, urări pentru bună
starea oamenilor, pentru pace". 
(Cezar Ioana).

CLUJ • Oamenii muncii români 
și maghiari din comuna Săvădisla 
au sărbătorit 375 de ani de la ates
tarea documentară a scolii din lo
calitate si a celei din satul aparți
nător Vlaha. (AL Mure șan).

TELEORMAN • La casa de cul
tură a sindicatelor din Alexandria 
a avut loc un spectacol intitulat 
„Pace pentru toti copiii lumii". 
Și-au dat concursul membrii cena
clului literar al casei șoimilor si 
pionierilor din municipiu. (Stan 
Stefan).

SUCEAVA • In prezenta unor 
membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid si ai conducerii

Uniunii scriitorilor. • a unui mare 
număr de poeți, prozatori si critici 
literari din tară, a avut loc consti
tuirea cenaclului literar din Sucea
va al Uniunii scriitorilor. (Sava 
Bejinariu).

IALOMIȚA • Uniunea compozi
torilor. Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă Ialomița. 
Consiliul municipal al sindicate
lor Slobozia si Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu" București au 
organizat în sala Casei de cultură 
a sindicatelor din municipiul Slo
bozia un recital vocal-instrumental 
în ciclul „Pagini alese din muzica 
românească și universală • în or
ganizarea Inspectoratului școlar ju
dețean și a Casei personalului di
dactic Ialomița, la Slobozia a avut 
loc un interesant schimb de expe
riență între clasele de artă ale Șco
lii generale nr. 3 din localitate și 
profesorii de Ia Liceul „George E- 
nescu" din București. Colocviilor 
teoretice și lecțiilor practice -le-au 
succedat intervenții de aleasă ținută 
artisticei susținute de unii dintre 
cel mai talentați elevi ai claselor de 
pian, vioară și violă. (Mihai Vișoiu).

BRĂILA • La Galeriile de artă 
din Brăila s-au deschis două expo
ziții de artă plastică. Expun Con
stantin Boer Dondoș. grafică și 
pictură, și Gheorghe Gh. Naum — 
pictură. îrt cadrul salonului literar- 
artistic al Juriștilor din municipiu 
au fost organizate manifestări de-- 
dicate lui Eugen Lovinescu pri
lejuita de împlinirea a 100 de ani 
de la nașterea sa. (Comeliu Ifrim).

MURES • în casele de cultură, 
cluburile si căminele culturale din 
județul Mures. „Zilele universității 
cultural-stiintifice" au fost marcate 
de susținerea a numeroase simpo
zioane. consultații si tntîlniri cu 
oameni de știință, cultură si artă. 
Manifestările au fost însoțite de 
proiecția unor filme documentare, 
realizate In ultimii ani. (Gh. 
Giurgiu).

„Fac parte — ne spune TEODOR 
NITULESCU. profesor la Liceul In
dustrial „Vulcan" din Capitală — 
din generația a cărei viată a fost 
răvășită încă din copilărie de neno
rocirile războiului. Pentru că eu am 
cunoscut războiul nu numai din 
sau din filme. La virsta de 
18 ani a trebuit să-mi în
trerup studiile șl să trăiesc 
amarul si suferințele prici
nuite de marele pirjol mon
dial. De altă viată au avut 
parte copiii mei, ca și întreg 
retul de azi. lncepînd cu condi
țiile ..." 
gătire profesională. Pentru ca ei 
și toti tinerii din lume să aibă si
guranța că se vor putea bucura de 
viată si îsi vor împlini rosturile, tre
buie ca. mai întii. să fie abandona
te pentru totdeauna si pretutindeni 
mijloacele de distrugere atomică sto
cate si perfecționate în deceniile de 
neîncredere si de rivalități pericu
loase.

M-a impresionat adine chemarea 
profund omenească a tovarășului 
Nicolae Ceausescu pentru a se în
treprinde ceva acum, oînă nu este 
prea tirziu. pînă nu au început să 
cadă bombele, sore a opri cursa 
înarmărilor si a se trece la dezar
mare nucleară.

Știm bine că bombele si rachete
le nu ar alege victimele nici după 
virstă. nici după naționalitate sau 
convingeri politice. O dovedește, dacă 
vreți, experiența vieții mele si a al
tora de seama mea. De aceea, cauza 
dezarmării si păcii este cauza tu
turor oamenilor, fără excepție. Tara 
noastră îsi dovedește concret atașa
mentul la pace, iar dacă toate ce
lelalte state vor proceda la fel. a- 
tunci edificarea unei lumi fără arme 
si războaie va deveni cu siguranță 
o realitate".

cârti

care are imensul privilegiu de a fl 
condusă de un mare si înțelept con
ducător. de un om care, crin tot 
ceea ce întreprinde, 'dovedește grija 
sa neslăbită pentru asigurarea unui 
viitor liber si fericit pentru națiu
nea noastră, pentru întreaga uma
nitate.

Ca om al muncii șl ca mamă de 
eonii, am participat alături de cei
lalți oameni al muncii la tot ceea 
ce s-a înăltat în anii socialismului

tlne-
infinit mai bune de pre-

„Generațiilor de azi 
și de mîine, un viitor 

fără războaie"
MARIA BRADEANU este ajutor de 

maistru Ia întreprinderea „Solidari
tatea" din Satu Mare si mamă a doi 
copii. Alături de alti locuitori al ju
dețului s-a aflat printre oarticipan- 
tii la grandioasa manifestare din Ca
pitală- „Am trăit acolo — ne spune 
ea — unul din cele mai emoționan
te momente ale vieții. în coloanele 
acelea uriașe ale demonstranților — 
in care s-a contopit si grupul 
orezentantilor județului nostru 
care îsi ridicau cu putere glasul 
apărarea păcii, se afla reunit
fant glasul tării întregi. Cel mai pu
ternic sentiment care m-a cuprins 
în acele înălțătoare momente, cu 
deosebire atunci cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit remar
cabila sa cuvîntare. a fost cel de 
profundă mindrie că aparțin unei 
tari cu o statornică vocație de pace.

re
in 
de

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc lă exprim Excelenței Voastre sincera mulțumiri pentru caldul me
saj de felicitări trimis cu ocazia alegerii mele In calitate de președinte al 
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.

De asemenea, îmi face mare plăcere să folosesc acest prilej pentru a 
adresa, la rindul meu, Excelenței Voastre sentimente prietenești șl cela mai 
buna urări de sănătate șl fericire, de progres și prosperitate poporului român.

U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de mesajul dumneavoastră de felicitări șl de urări pe care 
ml l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a țării mele, doresc să exprim Exce
lenței Voastre cele mal vii mulțumiri. La rindul meu, adresez cele mai bune 
urări de fericire pentru Excelența Voastră, precum și de prosperitate pentru 
poporul român.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărîrea noastră de a coopera cu 
Republica Socialistă România in spiritul acordurilor convenite împreună 
pentru a dezvolta și Întări tot mai mult raporturile dintre popoarele noastre 
in interesul păcii șl al înțelegerii internaționala.

Cu cea mai înaltă considerație.

FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Președintele

Republicii Coasta de Fildeș

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi dimineața, pe A. V. Bol- 
bot, adjunct al ministrului industriei 
aeronautice al U.R.S.S., care, în 
fruntea unei delegații, face o vizită 
in țara noastră.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor dintre conducătorii de partid și 
de stat ai României și Uniunii Sovie
tice, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev. în cadrul Între
vederii au fost trecute în revistă 
realizările obținute pe linia colaboră-

zilei
rii și cooperării româno-sovietlce in 
domenii ale construcțiilor de mașini 
și au fost evidențiate noi căi de 
creștere a acestora, în interesul celor 
două țări și al popoarelor lor.

La întrevedere, desfășurată lntr-o 
atmosferă cordială, tovărășească, au 
participat loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, și 
Alexandru Roșu, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de mașini.

A fost prezent V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de W, 

27 șl 28 decembrie. In țară : Vremea va 
fl In generai umedă, mai ales In prima 
parte a intervalului. Cerul va a varia
bil, mal mult noros. Vor cădea preci
pitații, mal Inttl sub formă de ploaie, 
lapovițâ șl ninsoare, apoi vor predo
mina ninsorile, atnd mai frecvente tn 
nordul țării, vîntul va sufla slab oină 
la moderat, prezentlnd intensificări lo
cale, ou viteze de 40—50 km/h, iar la 
munte viteza vtntulul va depăși 80 km/li. 
Temperatura In scădere. Minimele vor 
fl cuprinse între minus 5 șl plus 5 
grade, mal coborlte In a doua parte a 
intervalului, cele maxime între minus 
1 șl plus 7 grade. Ceață locală, dimi
neața șl seara. In București t Vreme In 
general umedă. Cer mai mult noros. 
Vor cădea precipitații. mal lntll sub

formă de ploaie, apoi șl lapovițâ șl nin
soare. Vîntul va prezenta unele inten
sificări In a doua parte a intervalului. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele vor fl cuprinse între minus 1 grad 
și plus 4 grade, maximele intre 1 grad 
șl 5 grade. Ceață dimineața șl seara. 
(Ileana Mihăllă, meteorolog de serviciu).

ABONAȚI-VĂ IA 
ZIARUL „SClNTEIA" 

lncepînd de azi, la oficii
le poștale se pot face a- 
bonamente la ziarul nostru.

ȘTIRI SPORTIVE

pe pămîntul românesc. înțeleg cîte 
daune aduce creșterea continuă a 
cursei Înarmărilor, faptul că 
ta este o frînă din cele mai nice in calea progresului, că repre
zintă o mare amenințare 
viata Întregii planete. Atît eu. cit si 
tovarășii, mei de muncă vrem să ne 
desfășurăm activitatea In condiții 
de pace, vrem să putem pune în 
continuare umărul la opera de ri
dicare a tării, la adăpost de spec
trul unui război nuclear. Vrem să 
asigurăm copiilor noștri, generațiilor 
de mîine un viitor minunat. Intr-o 
lume fără război sl fără arme nu
cleare".

aceas- 
outer-
Dentru

Pentru
plinea popoarelor

- nu pentru 
nimicirea lor!

Dintotdeauna țăranul român, care a 
înfruntat vitregiile vremilor. care si-a 
apărat cu bărbăție patria, a dorit cu 
ardoare pacea și liniștea pentru a pu
tea lucra pămîntul. pentru a-1 face 
să rodească. Sint simțăminte care 
tine să le împărtășească tovarășul 
cooperator STAN STANCU, din co
muna Lucieni, 
„Ml se strings 
dese că armele 
că au ajuns să 
pămîntul întreg.
ne punem nădejdea în ceea ce face 
conducătorul țării, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru ca noi să trăim în 
pace. Cuvîntarea rostită la marea 
adunare populară din Capitală, ca sl 
Apelul adresat popoarelor lumii se 
bucură de sprijinul și 
noastră totală, pentru că 
zuinta noastră fierbinte, 
ponor, de a-si consacra 
giile muncii pașnice.

In munca noastră de 
străduim să sporim producțiile agri
cole. să creștem avuția noastră si a 
cooperativei. Tocmai pentru ca toate 
aceste strădanii ale noastre să devină 
realitate ne ridicăm glasul cu hotă- 
rîre Împotriva cursei Înarmărilor, 
pentru dezarmare, șl în primul rînd 
pentru dezarmare nucleară. Ce bine 
ar fi ca uriașele fonduri ce se risi
pesc astăzi In lume pentru înarmări 
să fie utilizate pentru îndestularea 
nevoilor de hrană ale populației de

„Uniți cu toții, 
în apărarea vieții”

ASZALOS ANDOR este un tînăr. 
student la Institutul medico-farma- 
ceutic din Tg. Mureș. El nu a cu
noscut ororile războiului si nici nu 
ar vrea să le trăiască vreodată. în 
cuvinte pătrunse de emoție își îm
părtășește gîndurile care l-au cuprins 
ca participant Ia marea adunare 
populară din Capitală. „După părerea 
mea. spune el. această adunare a re
prezentat chintesența năzuinței din- 
totdeauna a tuturor celor care tră
iesc de veacuri pe aceste meleaguri, 
indiferent care le este limba sau na
ționalitatea : Pacea. Din tălăzuirea 
acestui enorm „fluviu" de 300 000 de 
demonstranți a tîsnît la nesfîrsit 
acest cuvînt scump. înălțător, capa
bil să răscolească conștiințe, să resti
tuie vieți, să salveze națiuni.

Ne mîndrim cu faptul că Adunarea 
Generală a O.N.U. 
consens proiectul de 
de România ca anul 

clarât „Anul 
tineretului și 
dent in medicină, eu. ca și 
colegii mei. luptăm pentru 
sănătatea omului, pentru în
crederea sa 

fericirea sa. Acum, 
să 
De 
ce 
rea 
mint 
fără 
mint 
nerii. 
noastre să se întindă aripa 
Vrem cerul limpede, vrem 
calde, vrem prietenie, 
cu ceilalți colegi ai 
încredințat că noile i 
tele initiative ale __________
României vor dovedi, o dată mai mult, 
celorlalte popoare ale lumii voința 
noastră de a acționa în sprijinul a- 
cestui tel luminos : PACEA. Iar noi. 
atudenții — români, maghiari, ger
mani — din Tg. Mureș, ne angajăm 
solemn în fata secretarului general 
al partidului. înflăcărat revoluționar 
și patriot, că vom fi și de 
Înainte in primele rînduri ale luptei 
pentru pace și dezarmare, că 
milita pentru realizarea visului mile
nar al poporului nostru — unitatea, 
înflorirea și prosperitatea scumpei 
noastre patrii — România socialistă".
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Planeta cerului senin
Punem punct anchetei noastre aici. 

Ea ar fi putut continua cu alti parti- 
cipanți. din alte orașe sau județe ale 
tării, sau reprezentînd alte profesii 
și îndeletniciri. Intr-un cuvînt cu 
toti cetățenii României socialiste. Ea 
ar fi avut, oricum, aceeași concluzie 
pe care o sintetizează în următoarele 
versuri simple, dar emoționante. 
MIHAI DOBREA. din comuna Scîn- 
teiești, județul Galați.
Nu arme, nu I Strigăm

\ puternic... 
Nu I spunem marelui dezastru... 
Vrem pace lumii și iubire 
Și flori și cint și cer albastru ; 
Iar rozele prieteniei
Să crească precum pruncii-n 

scalde, 
Făcînd din vechea lumii vatră 
Planeta zimbetelor calde.

Anchetă realizată de
Radu BOGDAN
cu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii"

■ • Pe patinoarul „23 August" din
Capitală «-a disputat aseară medul 
internațional amical de hochei pa 
gheată dintre selecționata divizionară 
a României și cunoscuta formație 
S.K.A. Leningrad, care activează în 
liga de elită a campionatului unional. 

Prestînd un joc bun. mal alea in 
primele două reprize, hochelștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 4—3 (1—1, 2—0, 1—2), prin golu
rile marcate de Berdllă, Antal. Ge- 
reb și Pisaru. Punctele echipei so
vietice au fost Înscrise de Kuzmin, 
Evdochimov șl Bokov.

• După desfășurarea a 13 runde,
în finala campionatului feminin de 
șah, care se desfășoară la Băile Her- 
culane. pe primul loc în clasament se 
menține Gertrude Baumstark cu 9,5 
puncte, urmată de Dana Nutu-Teres- 
cenco cu 8 puncte. Eugenia Ghindă 
8 puncte. EUsabeta Pollhronlade 7,5 
puncte etc. •

In runda a 13-a s-au încheiat re
miză partidele : Gertrude Baum
stark — Emilia Chiș. EUsabeta 
Pollhroniade — Judita Kantor, Ga
briela Olteanu — Ligia Jlcman. 
Margareta Teodorescu — Eleono
ra Gogâlea, Eugenia Ghindă — 
Mariana Bădlci sl Dana Nutu-Teres- 
cenco — Margareta Mureșan. Marina 
Pogorevici a Întrerupt partida cu 
Mariana Nechifor. Viorica Ionescu a 
avut zi liberă.
• Cel mal buni 10 sportivi dina- 

moviștl In anul 1981 : Patzalchin Ivan 
(canoe), Nicolae Constantin (judo), 
Rusu Ștefan (lupte). Ciobanu Ana

(tir), Tltoiu Constantin (box), Bunaciu 
Carmen (înot). Szilier Kurt (gimnas
tică). Bularda Olga (canotaj), Szabo 
Arpad (judo), Girleanu Dan (volei).

• Selecționata de fotbal a Angliei, 
care se pregătește în vederea turneu
lui final al campionatului mondial 
din Spania, va susține la 25 mal un 
meci de verificare In compania echi
pei Olandei. Meciul se va desfășura 
Pe stadionul londonez „Wembley". 
înaintea turneului final, fotbaliștii 
englezi vor mal intîlni selecționatele 
Scoției, Finlandei si Belgiei.
• Boxerul Italian Salvatore Mel- 

Iuzzo și-a apărat cu succes titlul de 
campion al Europei la categoria pană. 
In gala desfășurată la Marsala (Sici
lia), Salvatore Melluzzo l-a învins 
prin abandon in repriza a 9-a pe 
spaniolul Emilio Barcala.
• în urma unei anchete Întreprin

se in rindul cronicarilor de sport din 
America de Sud. titlul de cel mai 
bun fotbalist al anului a fost atri
buit jucătorului Diego Maradona, de 
la Boca Juniors. Maradona a fost re
compensat cu „Trofeul balonul de 
aur", care se acordă anual celui mal 
bun fotbalist sud-american.

• La Minneapolis (Minnesota) a 
început Campionatul mondial de 
hochei pe gheață pentru echipe de 
tineret (jucători sub 20 de ani). Iată 
primele rezultate : Canada—Finlanda 
5—1 ; Suedia—Elveția 17—0 ; - Ceho
slovacia—S.U.A. 6—4 ; U.R.S.S.—R.F. 
Germania 12—3.

IAȘI: Noi unități comerciale*
în ultima vreme, în Județul Iași 

s-a Înființat un mare număr de 
unități comerciale, în complexe 
speciale, dar mai ales la parterul 
noilor blocuri de locuințe. Au fost 
date în folosință magazinele uni
versale „Moldova", „Piața centra
lă", „Supercopou", „Minerva", 
„Unic", „Opera" și altele din Iași. 
„Crinul" din Pașcani, precum și 
unități similare la Tg. Frumos și 
Hîrlău. S-a dat. de asemenea, in 
folosință un modem complex de 
alimentație publică „Select" în 
Piața Cuza Vodă din Iași.

Pină la sfirșitul anului, ne infor
mează conducerea direcției comer
ciale județene, vor mai fi puse la 
dispoziția cetățenilor un magazin 
cu articole pentru sport și turism, 
la parterul unui bloc din zona gă
rii din Iași, un complex comercial 
la parterul blocului 330 din bule
vardul Tudor Vladimirescu și un 
alt complex comercial în cartierul 

. Grădinari-Metalurgie. Și în cartie
rul Nicolina I, aflat în moderniza
re și dezvoltare, se va deschide în 
curind un magazin alimentar, o 
unitate pentru legume-fructe și o 
farmacie. (M. Cor căci).

DE LA
Un instrument modem de econo

misire ii constituie contul curent 
personal, cu o tot mai largă pătrun
dere în masa depunătorilor.

Sucursalele si filialele C.E.C. din 
Întreaga tară deschid, la cererea 
persoanelor majore in baza unei 
depuneri minime de 100 lei. con
turi curente personale.

Acestea sint instrumente de eco
nomisire și plăti care asigură de
punătorilor păstrarea economiilor 
bănești si acordarea unei dobînzi 
anuale asupra sumelor depuse, pre
cum si efectuarea unor plăti în nu
merar sau prin virament. Atlt de
punerile. cît și restituirile pot fl 
efectuate ocazional sau cu regulari
tate.

Depunerile ulterioare se pot efec
tua in numerar ori prin virament 
și pot cuprinde cuantumul integral 
sau parțial al retribuției tarifare, 
pensiei sau al altor drepturi bănești 
cuvenite titularilor.

Restituirile In numerar se efec
tuează In limita soldului existent in

C. E. C.
cont la unitatea, C.E.C. unde este 
deschis contul sau la o a doua uni
tate C.E.C. indicată de titular, pe 
bază de cecuri semnate de către 
acesta sau de persoanele împuter
nicite (cel mult două) a efectua 
astfel de operațiuni.

Plățile prin virament se efectuea
ză de către unitatea C.E.C. din dis
poziția titularului, instituțiilor pres
tatoare de servicii sau comerciale, 
pentru achitarea abonamentelor 
radio, telefon, televizor, consumu
lui energiei electrice și de gaze, 
plata chiriilor, taxelor, impozitelor 
si altele.

Aceste servicii privind efectuarea 
plătitor in contul titularilor se 
efectuează de unitățile C.EC. In 
mod gratuit.

Utilizînd acest Instrument de de
puneri și plăti, depunătorii econo
misesc timp șl bank asigurîndu-și 
plata unor servicii importante fără 
deplasarea lor la sediul unităților 
prestatoare sau la unităti C.E.C.
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Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Ecuadorului

QUITO 24 (Agerpres) — La Quito 
a avut loc un schimb de mesaje 
Intre tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Osvaldo Hurtado Larrea, 
președintele Republicii Ecuador.

Din partea șefului statului român 
a fost inmînat președintelui Ecuado
rului un mesaj de prietenie si au fost 
transmise cele mai bune urări de 
fericire personală, de prosperitate si 
pace poporului ecuadorian prieten.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
președintele Osvaldo Hurtado Larrea 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de succes in realizarea obiecti

velor de dezvoltare a României, de 
sănătate și fericire personală, ’iar 
poporului român multă prosperitate.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful statu
lui ecuadorian a tovarășului Gheor- 
ghe Nestorescu, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini. care face o vizită în Ecuador.

în cadrul primirii au fost discutate 
posibilitățile de dezvoltare a relați
ilor economice, comerciale și a coo
perării dintre cele două țări. în 
special in domeniul petrolier.

La întrevedere a luat parte Ioan 
Bar. Însărcinat cu afaceri a_i. al tării 
noastre în Ecuador.

Ambasadorul României în Peru 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

LIMA 24 (Agerpres) — Președintele ■ 
Republicii Peru. Fernando Belaunde 
Terry, l-a primit pe Ion Ciucu, cu 
ocazia prezentării scrisorilor de- acre-' 
dltare ca ambasador al Republicii 
Socialiste România.

Cu acest prilej, din bartea tovară- < 
«ului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, s-au 
transmis șefului statului. peruan un 
salut cordial și cele mai bune urări 
de fericire personală, de prosperitate 
și pace poporului peruan prieten.

Mulțumind călduros, președintele 
Fernando Belaunde Terry a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cordiale salutări, urări de 
fericire personală șl noi succese în 
activitatea prestigioasă desfășurată 
în serviciul cauzei păcii și înțelegerii 
între popoare.

Totodată, el a exprimat interesul 
și dorința sa și a guvernului peruan 
de promovare a unor relații de coo
perare cît mai strinse cu România.

Manifestări consacrate României
BUENOS AIRES. — Sub patrona

jul Ambasadei României la Buenos 
Aires și al Asociației culturale 
,,Argentina-România", in orașul Ro
sario, al doilea ca importanță eco
nomică din Argentina, a fost inau
gurată „Săptămina culturii și turis
mului românesc", cuprinzihd o suită 
de acțiuni culturale și de propa
gandă turistică românească.

In salonul „Manuel Belgrano" al 
Federației argentiniene a sindicatu
lui din comerț și industrie s-a des
chis Gala filmului documentar ro
mânesc. Totodată, a avut loc verni
sajul expoziției „Artele grafice con
temporane românești", care cuprin
de lucrări semnate de peste 35 de 
artiști contemporani din România, 
ca și al expoziției documentare de 
fotografii „România in imagini", 
care înfățișează principalele reali
zări ale poporului român și preocu
pările sale in domeniul vieții social- 
culturale și turistice.

Au participat Eleonora Morgades 
de Rosello, președinta Asociației 
culturale „Argentina-Romănia", Ru
ben Bondina, președintele Federa
ției sindicatului din comerț și in
dustrie, alte persoane oficiale.

BERNA. — In orașul elvețian 
Fribourg a avut loc inaugurarea u- 
nei manifestări românești care va 
cuprinde prezentarea unor progra
me muzicale susținute de formații 
instrumentale folclorice din țara 
noastră, precum și de artiști autoh
toni, o expoziție prezentind afișe 
turistice, obiecte de artă populară 
și specialități culinare românești.

La ceremonia inaugurală au parti
cipat primarul general al orașului

Fribourg, Lucien Nussbaum, repre
zentanți ai vieții publice, oameni de 
afaceri, ziariști.

ROMA. — La Palatul Barberini, 
din Roma, a avut loc o ceremonie 
in cadrul căreia deputatul Mario 
Gargano, subsecretar de stat la Mi
nisterul Muncii și președinte al cen
trului cultural „Caravaggio", a acor
dat Uniunii artiștilor plastici și Bi
bliotecii române medalia „Omagiu 
lui Picasso", instituită cu prilejul 
centenarului nașterii marelui pictor 
spaniol. Distincția a fost acordată 
pentru activitatea pe care cele două 
instituții o desfășoară in domeniul 
artelor plastice.

BRUXELLES. — In cadrul mani
festărilor consacrate centenarului 
nașterii lui George Enescu, in ora
șul belgian Willebroek s-a desfășu
rat, sub auspiciile Asociației cultu
rale „Dacia", un concert de gală 
susținut de violonista de origine ro
mână Lola Bobescu, acompaniată 
de pianistul belgian Jacques Genty.

Președinta Asociației culturale 
„Dacia", Isabella Adriansens, a evo
cat pe larg viața și opera marelui 
compozitor român.

SOFIA. — In cadrul lectoratului 
de limbă și literatură română de la 
Universitatea din Sofia a fost or
ganizată o seară dedicată centena
rului „George Enescu". Lectorul ro
mân Ispas Bujorel a evocat viața 
și creația marelui compozitor. Au 
fost audiate lucrări reprezentative 
din diverse perioade ale activității 
componistice și interpretative a ma
relui artist român.

Perspective economice incerte pentru 
1982 în țările O.E.C.D.

PARIS 24 (Agerpres). — Perspec
tivele economice pentru 1982 sint 
mai incerte ca oricînd în țările 
O.E.C.D.. după un an în care creș
terea nu a depășit 1.2 la sută in me
die — transmite agenția France 
Presse. Se așteaptă o revenire foar
te lentă în statele C.E.E.. în timp ce 
în S.U.A. se ridică noi semne de în

trebare în legătură cu durata rece
siunii. Pe ansamblul celor 24 de țări 
membre ale organizației, notează 
A.F.P.. orizontul se întunecă, iar ex- 
nertii si-au revizuit previziunile în 
sens negativ : abia 1.2 la sută in me
die. ca si în 1981. în loc de 2 la sută 
cit se spera în iulie.

R.F.G.; Milioane de semnături pentru
denuclearizarea Europei

In cadrul acțiunilor de masă desfășurate în R.F.G. In vederea eliminării 
armelor racheto-nucleare de pe continent, „Apelul de la Krefeld" se înscrie 
ca una din inițiativele care au avut cel mai mare răsunet, pînă in prezent 
acest apel fiind semnat de peste 2 milioane de oameni. In fotografie aspect 
din timpul campaniei de colectare de semnături intr-unui din principalele 

orașe vest-germane - Mainz

ORIENTUL MIJLOCIU
• Turneul președintelui Siriei in țări din zonă • Reuniune 
consacrată situației din Liban • In vederea reluării reuniunii 

arabe la nivel Înalt
MANAMA 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei. Hafez Al Assad, și-a 
încheiat, ieri, convorbirile oficiale.cu 
emirul Bahrainului, șeicul. Issa Bin 
Salman Al Khalifa. Cei doi șefi de 
stat au analizat probleme arabe și 
internaționale actuale. în contextul 
hotărîrii Israelului de a anexa înăl
țimile Golan. Au fost examinate, tot
odată. posibilitățile oonsolidării coo
perării bilaterale.

Intr-o declarație făcută presei, 
vicepremierul și ministrul sirian al 
afacerilor externe. Abdel Halim 
Khaddam. care-1 însoțește pe pre
ședintele Assad în turneul său. a 
subliniat că în cadrul dialogului la 
nivel inalt s-a acordat prioritate 
stabilității în regiune.

Șeful statului sirian a părăsit ca
pitala Bahrainului — Manama — pie
rind spre Doha, capitala Qatarului 
unde va avea convorbiri similare. Vi
neri el va fi oaspetele Emiratelor 
Arabe Unite, ultima etapă a turneu
lui în țările din zona Golfului, care 
a mai cuprins Arabia Saudită, Ku
weitul, Bahrainul și Qatarul.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Preșe
dintele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a prezidat o reuniune 
a Mișcării Naționale de Eliberare a 
Palestinei și a organizației „Al Fa-

tah“. consacrată în special examinării 
situației din Liban, în contextul es
caladării acțiunilor agresive israeli- 
ene, relatează agenția Wafa.

ABU DHABI 24 (Agerpres). — E- 
miratele Arabe Unite s-au alăturat 
Arabiei Saudite și Kuweitului cerind 
reluarea rapidă a reuniunii arabe la 
nivel înalt, ale cărei lucrări au fost 
aminate la Fes, la 25 noiembrie.

într-o declarație reluată de agen
ția emiratelor, ministrul de stat al 
E.A.U. pentru afacerile externe, șeic 
Rached Abdallah, a afirmat că țara 
sa este gata să participe la orice con
ferință arabă și cheamă la reluarea 
rapidă a reuniunii arabe la nivel 
înalt, care să fie precedată de consul
tări între țările arabe, în vederea e- 
laborării unei strategii arabe în le
gătură cu ultimele evoluții interve
nite în zona Orientului Mijlociu.

AMMAN 24 (Agerpres). — Forțele 
israeliene de ocupație au înființat, 
începînd din anul 1972, 172 implantări 
în teritoriile arabe ocupate — relevă 
agenția kuweitiană KUNA, citind un 
raport publicat la Amman. Potrivit 
raportului. în prezent există 118 im
plantări israeliene pe malul de vest 
al Iordanului, 12 în Gaza, 24 în zona 
înălțimilor Golan ,și 18 in Sinai.

Incheierea vizitei premierului Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze In R. P. D. Coreeană

Premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Zhao Ziyang, și-a În
cheiat joi vizita oficială de prietenie 
efectuată în R.P.D Coreeană — in
formează agenția China Nouă. în 
cursul vizitei, premierul chinez a fost

primit de Klm Ir Sen. secretar ge
neral al C.Cv al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
și a avut convorbiri cu Li Giong Ok, 
premierul Consiliului Administrativ 
al țării-gazdă.

Personalități ale vieții 
politice italiene 

evidențiază :

1
kAGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
1

COLABORARE. După cum infor
mează agenția B.T.A.. miniștrii co- 

| merțului exterior ai Bulgariei și
Franței, Hristo Hristov și, respec
tiv, Michel Jobert, au semnat la 

I Paris, în numele guvernelor lor,
două documente, care vor da un 
nou impuls colaborării economice, 
industriale și tehnice dintre cele 

Idouă țări. Primul document stabi
lește direcțiile principale ale dez- 
.voltării colaborării economice, in- 

Idustriale și tehnico-științifice pe pe
rioada 1981—1990, iar al doilea vi
zează cooperarea economică pe o 
perioadă de cinci ani.

DECLARAȚIE. în prima sa de
clarație după preluarea oficială a 

I funcției supreme în stat, președin
tele Argentinei, generalul Leopoldo 
Galtieri. a reafirmat vocația tării 

Isale pentru respectarea principiilor 
autodeterminării popoarelor, pentru 
o dezvoltare economică independen
tă a tării — transmite agenția France 

I Presse. Șeful statului argentinian
a lansat un apel populației la aus
teritate șl a promis măsuri ener- 

Igice, concrete pentru redresarea 
economică a țării.

INSURGENȚII SALVADORIENI

Iau atacat, in ultimele 24 de ore, mai 
multe posturi de pază și patrule 
militare din capitala tării — trans- 

Imite agenția E.F.E. citind surse ofi
ciale din San Salvador. în provincie, 
la Mejicanos, în nordul tării, un 
grup de 30 de insurgenți a atacat 
sediul poliției locale, primăria, pre-

I cum și obiective militare, cauzînd 
trupelor oficialităților de la San 

[Salvador numeroase pierderi în oa
meni și tehnică de luptă.

DENAȚIONALIZAREA UNEI 
MARI INTREPRINDERL în Came
ra Comunelor a Marii Britanii * fost 
anunțată decizia guvernului conser
vator de a denaționaliza In anul 
1982 compania „Amersham Interna
tional". una din cele mai mari In-

| treprinderi producătoare de izotopi

Comunicat comun 
mozambicano-zimbabwean

MAPUTO 24 (Agerpres). — Re
publica Populară Mozambic șl Re
publica Zimbabwe condamnă acțiu
nile agresive ale regimului minori
tar rasist de la Pretoria împotriva 
țărilor africane independente, acțiuni 
ce pun in pericol pacea și securitatea 
internațională — se spune in comu
nicatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei în Mozambic a 
primului ministru Zimbabwean, 
Robert Mugabe. Cele două părți 
și-an reafirmat hotărirea de a con
tinua să sprijine pe deplin lupta 
poporului din Namibia pentru li
bertate șl independență, sub con
ducerea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — 
reprezentantul legitim al poporului 
namibian.

Documentul afirmă că o pace 
trainică și durabilă în lume poate 
fi asigurată numai prin reducerea 
înarmărilor, prin dezarmare gene
rală și condamnă hotărirea S.U.A. 
de a trece la producerea și stocarea 
bombei cu neutroni.

Exprimînd îngrijorare* fată de 
deteriorarea situației economice in
ternaționale. părțile s-au pronunțat 
în favoarea extinderii colaborării 
dintre cele două țări, * cooperării 
regionale în Africa, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Cu prilejul vizitei premierului Mu
gabe în Mozambic, la Maputo a fost 
semnată Declarația privind extinde
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și popoare.

radioactivi cunoscută pe plan mon
dial. Hotărirea, arată agenția France 
Presse, reprezintă o componentă 
a politicii de denaționalizare a fir
melor din sectorul public pe care o 
promovează cabinetul conservator.

CONVORBIRI. La Khartum s-au 
încheiat convorbirile dintre pre
ședintele Sudanului, Gaafar El Ni- 
meiri, și Vidoie Jarkovici. membru 
al Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
aflat in vizită oficială în capitala 
sudaneză. După cum relatează a- 
genția Taniug, în cursul convorbiri
lor. părțile au acordat o deosebită 
importanță modalităților de întărire 
în continuare a cooperării bilate
rale. Au fost examinate, totodată, 
relațiile politice și economice inter
naționale, considerindu-se că, in 
condițiile actuale de agravare a a- 
cestor relații, cooperarea multilate
rală dintre țările nealiniate poate 
să joace un important rol pozitiv.

FUZIUNE. Două partide poli
tice braziliene — Partidul Popu
lar și. Mișcarea Democratică Bra
ziliană — au . hotărit să fuzioneze 
pentru a participa împreună la ale
gerile naționale prevăzute pentru 
sfîrșitul anului viitor. Hotărirea a 
fost adoptată în urma unor consul
tări între conducerile celor două 
formațiuni politice și trebuie să fie 
ratificată cu prilejul unei convenții 
naționale prevăzute pentru 14 fe
bruarie 1982.

RAPORT. In cursul anului 1981, 
100 000 000 de copii au fost sub- 
nutriți, alți o sută de milioane au 
rămas infirmi din cauza unor ma
ladii, 200 000 000 de copii de virsti 
școlară nu au putut fi înscriși tn 
sistemul de invățămint, iar bilanțul, 
celor care și-au pierdut zilnic viața 
ca urmare a condițiilor precare de 
trai este de aproximativ 40 000 — 
aceste date sint înscrise in raportul 
anual al Fondului Națiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF), dat publi
cității la Geneva.

TARILE de pe continentul I 
LATINO-AMERICAN au înregistrat 
un ritm general al creșterii I 
economice de 1.2 la sută în 
anul 1981. a declarat secreta
rul executiv al Comisiei Econo- i 
mice O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), Enrique Iglesias. în I 
1980, acest ritm a fost de 5.8 la 
sută. Printre țările care au înregis
trat ritmurile de dezvoltare cele | 
mai scăzute se numără Haiti. Uru
guay, Bolivia. în primul semestru i 
al anului viitor, a spus secretarul 
executiv al C.E.P.A.L., situația la ' 
acest capitol va rămine relativ ne- . 
schimbată.

SATEI*IT. In Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul de telecomuy I 
nlcații „Molnia—I", destinat să asi- I 
gure exploatarea sistemului de te
lecomunicații la mari distanțe, pre- , 
cum și transmiterea programelor 
televiziunii centrale sovietice in I 
punctele de pe rețeaua „Orbita" si
tuate in Extremul Nord, Siberia, 
Extremul Orient și Asia centrală — ■
informează agenția T.A.S.S.

ARESTARE. Poliția italiană a a- 
nunțat arestarea, la Milano, a trei 
membri ai organizației teroriste au- | 
tointitulate „Brigăzile roșii", sus
pectați de a fi participat Ia răpirea | 
generalului american James Dozier. I 
șeful adjunct al forțelor terestre ale 1 
N.A.T.O. din flancul sudic al Eu- . 
ropei. Poliția a anunțat, totodată, 
confiscarea unei mari cantități de | 
documente la persoanele arestate, 
fără să se precizeze conținutul a- | 
cestora.

CUTREMUR. Un seism avind , 
magnitudinea de 6,8 grade pe scara 
Richter a fost înregistrat joi in re- I 
giunile din vestul Oceanului Paci
fic, avind epicentrul la 1 600 km1' 
nord-est de Noua Zeelandă. in a- 
propierea insulelor Kermodec — a 
anunțat Centrul de supraveghere I 
geologică din Washington.

AGENDĂ ENERGETICĂ
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

O uzină-pilot din statul american 
Kentucky a Încheiat cu succes prima 
etapă de experiențe menite să de
monstreze posibilitatea transformării, 
în mod rentabil, a cărbunelui în pe
trol brut sintetic — relevă un comu
nicat oficial dat publicității la Wa
shington de către Ministerul Energiei 
al S.U.A.

Uzina, amplasată în localitatea Ca
tlettsburg. a transformat 19 200 tone 
de cărbune cu un grad mare de sulf 
(din statul Illinois) în timp de 131 
de zile, obținindu-se aproximativ 3 
barili de petrol sintetic din tona de 
cărbune. Uzina utilizează un proce
deu de transformare directă a cărbu
nelui în petrol, fără să mai fie nece
sar un proces prealabil de gazeifica- 
re, reducind astfel substanțial pre
țul de cost al noului produs.

Următoarea etapă de experiențe a 
uzinei-pilot va Începe in primăvara 
anului viitor, cind va utiliza, de data 
aceasta, cărbune din vestul Statelor 
Unite, se arată în comunicat.

LONDRA 24 (Agerpres). — La 
Londra s-a anunțat că firma ..British 
Petroleum" Intenționează să coman
de constructorilor navali un nou tip 
de tanc petrolier conceput special 
pentru exploatarea zăcămintelor sub
marine de titei de miri proporții, al 
căror conținut de hidrocarburi nu 
justifică marile cheltuieli pe care 
le-ar. reclama construirea unor plat
forme și conducte pentru realizarea 
extracției.

Ajunsă deasupra unui zăcămint, 
noua navă urmează să fie menținută

Intr-o poziție stabilă de elicele sale, 
care vor fi comandate prin interme
diul unui dispozitiv special controlat 
de un ordinator. De la bord va fi co- 
borit un tub ce va fi racordat la ori
ficiul puțului de extracție forat an
terior. țițeiul fiind apoi pompat în 
rezervoarele navei. Totodată, gazele 
conținute de regulă In zăcăminte vor 
fi separate și vor sluji la actionarea 
motoarelor vasului. Odată preluată, 
încărcătura va fi transportată la ter
minalul petrolier cel mai apropiat.

Se preconizează ca lucrările de 
proiectare — al căror cost este eva
luat la 700 000 lire sterline — să fie 
încheiate la finele anului 1982. Ex- 
pertii de la „British Petroleum" con
sideră că noul tip de tanc petrolier 
va permite exploatarea multor re
zerve submarine de hidrocarburi a 
căror valorificare prin procedeele 
obișnuite ar fi nerentabilă.

BOGOTA 24 — Institutul pentru 
problemele nucleare din Columbia 
și Comisia pentru energie atomică 
din Argentina au semnat un plan de 
acțiune comun pentru valorificarea 
îp scopuri pașnice a energiei nuclea
re — s-a anunțat oficial la Bogota. ’ 
Planul prevede instalarea in Colum
bia ■ unei uzine-pilot pentru extra
gerea uraniului și a unui reactor nu
clear de studiu — precizează agenția 
France Presse.

MOSCOVA 24. — La centrala hi
droelectrică Kurpsaisk de pe riu.1 
Narin. din Kirghizia sovietică, a fost 
dat in exploatare cel de-al doilea 
agregat. Pe același rîu. informează 
agenția T.A.S.S.. funcționează alte 
trei centrale electrice cu o canacita-

„Inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu răspund aspirațiilor 
de pace ale popoarelor din Europa și de pretutindeni46

Problemele asigurării păcii, opririi cursei înarmărilor șl trecerii la 
dezarmare preocupă în mod deosebit opinia publică din Italia, cu 
atît mai mult cu cit această țară este direct vizată de proiectele de 
amplasare de noi tipuri de rachete in Europa. Aspirațiile spre pace 
și dezarmare ale poporului italian sint comune cu ale celorlalte po
poare europene, inclusiv cu cele ale poporului român. De aceea, Ini
țiativele președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțiu
nile întreprinse in țara noastră in vederea eliminării armamentului ra- 
cheto-nuclear din Europa au avut în Italia un larg ecou. In legă
tură cu aceste probleme au exprimat aprecieri, opinii mai mulți oa
meni politici de diferite orientări. Publicăm mai jos declarațiile pe care 
ni le-au făcut :

„Deplină identitate 
nu numai ca poziții, 

ci și ca modalități 
de acțiune" 

Antonio RUBBI, 
membru al C.C. al P.C. Italian, șeful

. secției externe a partidului :

Comuniștii italieni consideră că în 
era atomului Dacea mondială este 
o necesitate absolută. La festivalul 
din acest an al ziarului „l’Unită" am 
invitat să vorbească o femeie care 
a supraviețuit bombardamentului a- 
tomic de la Hiroshima. Am tinut să 
facem astfel o legătură Intre marea 
tragedie a poporului iaoonez si pe
ricolul care pîndeste lumea de azi 
— acela al unui holocaust de tip 
Hiroshima.

înarmările au aiuns la un ase
menea nivel incit ele sint nu nu
mai un efect, ci si o cauză a ten
siunilor si insecurității crescinde din 
lume. Ca urmare, conflictele si răz
boaiele dintre diferite țări. în spe
cial sărace, se înmulțesc. Tot mai 
frecvent se recurge la forță si la 
mijloace militare în. locul tentative
lor de soluționare ne cale pașnică 
a diferendelor : neîncrederea re
ciprocă creste mereu.

Criza oe care o traversează lu
mea de azi snoreste pericolul unui

război nuclear, de amenință însăsi 
supraviețuirea umanității. Alături de 
Înarmări, subdezvoltarea este o altă 
cauză principală a actualei crize. 
Condiția de sărăcie în care trăiesc 
două treimi din omenire alimentea
ză mereu instabilitatea generală ce 
caracterizează relațiile politice si e- 
conomice mondiale. Este timpul ca 
un nou concent de securitate — ba
zat ne dezvoltarea ranort'urilor eco
nomice. politice si culturale dintre 
Popoare — să-si croiască drum.

De aceea, comuniștii Italieni se 
pronunță ferm pentru o politică de 
dezarmare echilibrată si controlată. 
Ne dăm seama că este necesar un 
echilibru militar, dar considerăm că 
acest echilibru trebuie realizat la un 
nivel cit mai redus.

Partidul nostru se opune hotărl- 
rii N.A.T.O. de a construi si am
plasa noi rachete nucleare în Eu
ropa. De asemenea. în toamna lui 
1979 am adresat Uniunii Sovietice 
invitația de a bloca producția noi
lor tipuri >de rachete. De atunci ne 
pronunțăm permanent pentru nego
cieri care să ducă la lichidarea tu
turor rachetelor nucleare din Eu
ropa.

în acest context, partidul nostru a 
dat o înaltă apreciere recentelor ini
tiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu. Ele sînt orien
tate în aceeași direcție cu inițiati
vele comuniștilor italieni. între parti
dele noastre există o deplină iden

titate nu numai de păreri, ci si In 
. ce privește modalitățile de acțiune.

De asemenea, am apreciat foarte 
mult manifestațiile Pentru pace si 
dezarmare care s-au desfășurat In 
România, precum si propunerea jus
tă si înțeleaptă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se trece Ia reducerea 
bugetelor militare si folosirea sume
lor astfel obținute în scopul dez
voltării economice si sociale a fie
cărei țări.

„0 însemnată contribuție 
ia cauza păcii

și colaborării în lume"
Oddo BIASINI,

secretar al Partidului Republican 
Italian :

Am avut plăcerea să mă lntllnesc 
de două ori cu președintele Nicolae 
Ceausescu si de fiecare dată am fost 
impresionat de realismul gindirii 
sale. Dacă recentele initiative de 
pace si dezarmare ale președintelui 
României sint larg sprijinite de for
țele politice si opinia publică din 
Italia si din celelalte state europene, 
aceasta se datoreste caracterului lor 
ponderat, sincer si echilibrat. De pe 
poziții distincte, s-a reușit astfel să 
se realizeze o apropiere a unor po
ziții diferite într-un sir de probleme 
privind Europa.

Vorbind deschis, manifestațiile 
pentru pace din România au fost 
pentru noi un important eveniment. 
Obiective si responsabile, aceste ac
țiuni de masă, inspirate din politi
ca realistă promovată de președin
tele Nicolae Ceaușescu oe olan in
ternational. au adus o contribuție a- 
nreciabilă la deschiderea căli dialo
gului.

Poziția partidului nostru si cea a 
guvernului, care coincid, a fost în
totdeauna deschisă tratativelor. Am 
susținut mereu că există posibilități

reale pentru reluarea dialogului sl 
în acest sens am acționat. In vară, 
la Ottawa, cu prilejul intllnirli la 
nivel înalt a „celor 7". premierul 
Snadolîni a exercitat presiuni asu
pra Statelor Unite pentru a redes
chide negocierile cu Uniunea Sovie
tică In problema armelor nucleare. 
Ne-am bucurat că ele au fost re
luate Ia Geneva si așteptăm cu în
credere rezultatele lor. Pozițiile oar 
îndepărtate, dar dacă se va da do
vadă de bunăvoință, se va putea a- 
junge la concluziile așteptate de noi 
toti.

In acest cadru, apreciem mult po
litica externă a președintelui Nicolae 
Ceausescu, ca si contribuția sa la a- 
Părarea păcii si promovarea colabo
rării în Europa si în lume. între 
Partidul Republican si P.C.R.. în
tre Italia si România există rapor
turi cordiale si sîntem convinși că 
ele vor cunoaște si de aici înainte 
o dezvoltare continuă.

„0 concepție capabilă 
să întrunească un larg 

consens"
Paulo VITTORELLI,

membru al Direcțiunii Partidului 
Socialist Italian, președintele 

Institutului de cercetări pentru 
apărare :

Popoarele europene isl dau sea
ma de marele pericol care le ame
nință. Nu se mai poate trăi Pe un 
butoi cu pulbere, eata să arunce ori
cînd în aer întreaga planetă, cu tot 
ce are ea mal bun — omul. Lumea 
s-a străduit milenii de-a rîndul să 
alungă la actualul grad de civiliza
ție si. In schimb, ar fi suficiente doar 
cîteva secunde pentru ca totul să fie 
distrus. Care ar fi rațiunea ?

Sondaiele efectuate de institutul 
nostru arată că opinia publică ita
liană devine tot mai conștientă de 
pericolele pe care le comportă ac

celerarea cursei înarmărilor si mal 
ales a celei nucleare. în tară au 
loc ample mișcări pentru pace si 
dezarmare. Cercurile politice se pro
nunță pentru retragerea rachetelor 
deia instalate tocmai pentru a pre
veni amplasarea altora noi. inclu
siv tn Italia. Desigur, dacă Ia ne
gocierile de la Geneva se va reali
za un acord guvernul italian va 
renunț* la hotărirea de a permite 
amplasarea de rachete nucleare în 
Sicilia.

Pacea poate fl asigurată numai 
nrintr-o dezarmare reciprocă si e- 
chilibrată. Iar o asemenea concepție 
este capabilă să Întrunească un larg 
consens în Europa si în lume. Așa 
se explică deplina aprobare oe care 
au găsit-o in Italia recentele initia
tive de oace si dezarmare ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Pro- 
movind asemenea acțiuni constructi
ve. România aduce o prețioasă con
tribuție la atingerea unui obiectiv ce 
animă toate popoarele — pacea Și 
colaborarea.

„Prin realismul 
demersurilor sale, 

președintele României 
aduce o mare contribuție 

la soluționarea 
unor probleme vitale 

ale contemporaneității"
Emilio MARIANETTI,

«ecretar al Confederației Generale 
a Oamenilor Muncii Italieni (C.G.I.L.) :

Oamenii muncii de pretutindeni 
sînt vital interesați în stoparea 
cursei înarmărilor si trecerea la ac
țiuni de dezarmare, deoarece întrea
ga povară a cheltuielilor militare a- 
oasă tocmai oe umerii lor. Am dis
cutat Îndelung ne această temă la 
recentul Congres al C.G.I.L.. iar

concluzia care s-a degajat este a- 
ceea că avem multe probleme se
rioase si complexe de soluționat — 
atît oe olan economic, cit si social — 
înainte de a ne irosi banii oe ar
mamente.

în Italia, peste două milioane de 
oameni, in special femei si tineri, nu 
au de lucru si alti 500 000 sint șo
meri parțiali. Inflația nu coboară sub 
20 la sută, răminind la cel mai înalt 
nivel din țările vest-europene. Su
mele ne care le-am putea obține prin 
reducerea bugetelor militare ar în
viora activitatea economică, ar face 
posibilă crearea de locuri de mun
că pentru șomeri si ameliorarea oro- 
ductivitătii muncii în vederea stăvi
lirii inflației.

Cursa înarmărilor este jcea mal 
mare problemă a epocii noastre. Dacă 
nu se va ajunge la măsuri concre
te de dezarmare, problemele subdez
voltării nu numai că se vor agrava, 
dar riscă să devină de nesolutio- 
nat. Prin impulsionarea în continua
re a cursei înarmărilor se va ajun
ge la situația că nici țările dezvol
tate nu vor mai putea face fată ce
rințelor de progres ale popoarelor 
lor. în același timp, dacă nu se va 
opri cursa înarmărilor, este în pe
ricol însăsi independenta popoarelor. 
Politica înarmărilor frînează proce
sul de liberalizare pretutindeni in 
lume.

De aceea, am primit cu o vie sa
tisfacție noile inițiative și demersuri 
de pace și dezarmare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, prin realis
mul politicii sale și prin prestigiul 
de care se bucură pe arena Interna
țională, aduce o mare contribuție la 
găsirea căilor de soluționare a gra
velor probleme ale lumii de azi. Sin- 
tem alături de mișcarea pentru pace 
și dezarmare din România tocmai 
pentru că are aceleași aspirații cu 
ale noastre.

Declarații consemnate de 
Gheorțjhe CERCELESCU 

Roma

te anuală totală de aproape 1.5 mili
arde kilowați-oră. Prin intrarea in 
funcțiune la întreaga capacitate și a 
centralei Kurpsaisk, Kirghizia va 
produce anual peste 10 miliarde kilo
wați-oră energie electrică.

Dezvoltarea intensivă a energeticii 
in această zonă a permis crearea u- 
ncr puternice capacități industriale.

Capriciile vremii
BONN 24. — Un grup de savanți 

vest-germani a identificat, în nordul 
Oceanului Atlantic, o zonă de puter
nice tornade, provocate de cicloa
nele și anticicloanele formate în 
aceeași regiune. Zonele de tornade au 
diametre cuprinse intre 100 și 200 de 
km, in ce privește circulația termică 
și a maselor de apă lor revenindu-le 
o importanță comparabilă cu cea a 
regiunilor de înaltă și joasă presiune 
atmosferică. Cercetările desfășurate 
pînă acum la bordul navelor vest- 
germane „Poseidon" și „Meteor" vor 
continua in următorii cițiva ani. Unul 
dintre obiectivele acestui program îl 
va constitui stabilirea rolului „Gulf- 
stream“-ului, care se deplasează din 
Marea Antilelor, in ce privește încăl
zirea climei in Europa.

ROMA 24. — Potrivit unul bilanț 
provizoriu, zece persoane și-au pier
dut viața și mai multe au fost rănite 
ca urmare a accidentelor rutiere pro
vocate de vremea nefavorabilă care 
s-a abătut asupra Peninsulei italice. 
Ninsoarea, ploile și ceața au împie
dicat fluența traficului. Pe autostrada 
Milano—Veneția, in apropiere de 
Brescia, peste 200 de vehicule au in
trat într-o coliziune în lanț. începînd 
de joi. vremea a început totuși să-sl 
modifice caracterul. Piața San Marco 
din Veneția, inundată în urmă cu 
cîteva zile de creșterea apelor din la
gună, a redevenit uscată, iar aeropor
turile milaneze Linate și Malpensa 
s-au redeschis.

JAKARTA 24. — Puternicele inun
dații provocate de ploile care au că
zut în ultimele două zile asupra In
doneziei au determinat exodul a apro-- 
ximativ 30 000 de persoane ce locuiau 
in suburbiile din estul capitalei, Ja
karta — informează agenția Associa
ted Press. Potrivit autorităților, in
tr-o serie de zone, nivelul apelor a 
atins circa 1,4 metri. Nu au fost insă 
înregistrate victime.

(Agerpres)
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