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DECRETELE CONSILIULUI DE STAT PRIVIND SPORIREA COINTERESĂRII ȚĂRĂNIMII ASIGURĂ

VENITURI IN PLUS PENTRU PRODUSE
LIVRATE IN PLUS LA FONDUL DE STAT
Cele două săptămini care s-au
scurs de la începutul acestui an se
detașează ca un răstimp de activitate
în care oamenii muncii de pe ogoare,
întreaga țărănime au înregistrat ale
se fapte de muncă pe frontul lung
al marii bătălii a producției agrico
le ’82. Da, realmente, la executarea
lucrărilor de reparare și pregătire a
mașinilor agricole, la fertilizarea se
mănăturilor și ogoarelor, la lucrări
le de îmbunătățiri funciare, în legu
micultura, pomicultură și viticultură,
se poate vorbi de adevărate campa
nii agricole in plină iarnă. Din des
fășurarea acestor campanii, la redac
ție sosesc zilnic vești despre succe
sele obținute de un mare număr de
unități agricole în acțiunile pentru
pregătirea exemplară a viitoarei pro
ducții agricole.
Cu gîndul la ceea ce trebuie să
înfăptuiască și mai ales cum să mun
cească pentru a obține ceea ce și-au
propus, pornind de la tot ce au rea
lizat bun pînă acum, la sate, oame
nii fac calcule, estimează ciștigurile
suplimentare de care vor putea be
neficia ca urmare a noilor stimulen
te acordate de către stat. Fiecare
calculează 'în felul lui : cooperatorul
simplu, cit și cum va trebui să mun
cească pentru a obține, pe sola pe
care s-a angajat să lucreze în acord
global în cadrul echipei, producții
superioare care să-i permită realiza
rea unor prime maxime ; brigadie
rul estimează potențialul real al for
ței de muncă, pentru a-1 folosi astfel
încît să execute lucrările în perioa
dele optime stabilite ; inginerul agro
nom elaborează variante de plan
pentru a o alege pe cea care, în con
dițiile date, asigură realizarea unei
producții agricole totale maxime și
o eficientă superioară ; contabilul
face analize pentru a găsi unde și de
ce s-a cheltuit mult și neeficient.
Practic, toată lumea calculează. Aceasta face dovada că, în general,
lucrătorii ogoarelor au înțeles esența
noilor măsuri, obiectivul esențial pe
care 11 vizează aceste reglementări,
caracterul lor mobilizator pentru spo
rirea producției agricole.
Sint însă și unele interpretări mai
superficiale. Văzind în aceste măsuri,
în primul rînd, o sursă de venituri
suplimentare ce nu presupune efort
în plus, unii au si început să creadă
că pot adăuga dintr-un singur con
dei cîteva milioane de lei la ceea ce
au realizat oină acum. Or. esența noi-

lor măsuri constă în aceea că ele sti
mulează puternic unitățile agricole
socialiste. De toti producătorii agricoli
în depășirea nivelurilor ..obișnuite11 de
producție. Fără depășirea acestor ni
veluri nu se poate discuta de avanta
jele noilor reglementări. Nivelurile de
producție și de livrare la fondul de
stat pentru care se acordă prime sînt
astfel stabilite încît să ofere posibili
tatea tuturor celor care muncesc mult
si bine să realizeze la cantitățile spo
rite livrate la fondul de stat un venit
suplimentar în măsură să acopere
cheltuielile de producție si să asigure
rentabilizarea fiecărui produs agricol.
Este necesar ca fiecare lucrător din
agricultură să înțeleagă că pentru a
realiza acest cîștig în plus trebuie nu
numai să producă mai mult decit pînă
acum, dar și peste un anumit barem.
Președintele unei cooperative agri
cole din Bărăgan ne întreba dacă la
o producție de 20 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar. în loc de 17 000 kg cit
a obținut anul trecut, unitatea lor va
beneficia de primă ? Iată că acest ca
dru de conducere nu a înțeles un
lucru esențial — și anume că nici
dacă va livra la fondul de stat 21 000
kg sfeclă de zahăr de De un hectar
cooperativa nu poate primi primă. In
cazul acestei culturi poți beneficia de
avantajele primei de producție numai
dacă livrezi de pe fiecare hectar cel
puțin 25 000 kg în cazul întreprinderilor agricole de stat si minimum
22 000 kg în cazul unităților agricole
cooperatiste sau producătorilor indi
viduali. Statul acordă prime numai
pentru muncă și rezultate deosebite !
Posibilitățile de sporire a veniturilor
sînt foarte mari în cazul în care
munca este foarte bună, iar produc
țiile pe măsura ei.
Să facem apel Ia niște comparații,
să încercăm să calculăm, așa cum fac
acum cadrele de conducere din un tățile agricole, specialiștii, țăranii,
lata ce diferente se înregistrează în
tre veniturile pe care poate să le
realizeze o cooperativă agricola cu
teren fertil, care cultivă, de exemplu.
500 hectare cu porumb :
Producția
la hectar
— kg —

3 400
4 500
5 600

Cantitatea livrată
la fondul de stat

La ha
— kg —
2 800
4 000
5 001

raport direct proporțional
între nivelul muncii, al producțiilor
și al primelor obținute
Un

Care este mărimea primei de producție ce o poate obține o coope
rativă agricolă care cultivă 200 hectare cu floarea-soarelui, in cazul
următoarelor cantități realizate și livrate la fondul de stat de pe un
hectar :
Cantitatea -livrată
la fondul de stat
la ha
— kg —

Nivelulprimeî
de producție
— lei/tona —

900

—

1900

650

3500

800

Concluzia care se desprinde este
limpede: pentru a putea realiza veni
turi mari trebuie. înainte de toate, să
obții o producție mare șl să livrezi la
fondul de stat de pe fiecare hectar
cantități de produse cit mai mari.
Baza realizării veniturilor producăto
rilor o reprezintă sporirea randa
mentelor la hectar și pe fiecare ani
mal, pentru a putea spori cantitățile
de produse vegetale și animale livra
te la stat, iar ceea ce se atribuie în
plus prin primele de producție este
de natură să încurajeze producătorii
agricoli în efectuarea unor investiții
mari în vederea sporirii producției,
dindu-le certitudinea că aceste chel
tuieli vor putea fi recuperate din
ceea ce vor realiza în plus. Acesta
este miezul problemei. Iar învățămîntul firesc, normal pentru fiecare
Droducător. este acesta : trebuie să
asigure Drin toate miiloacele. prin
toate posibilitățile depășirea acelor
haremuri de producție dincolo de
care doar atunci poate discuta de a.vantaje in plus. Acest lucru este va
labil pfintru toți ptoducâtorii, iifcTife-

Veniturile realizate
— lei —

La prețul de
Total
— tone — contractare
1 778 000
1 400
2 000
2 540 000
3 175 000
2 500

Primă de
producție
490 000
860 000
1 500 000

Venitul
total
2 268 000
3 400 000
4 675 000

Prima de producție
_ total lei _

—

247000

560000
rent de condițiile de producție în
care își desfășoară activitatea.
Socoteli de acest fel. simnle. dar
prin care să se pună bazele unor
producții agricole mari, trebuie făcu
te la nivelul fiecărei echipe, fiecărei
brigăzi și ferme de producție, pe an
samblul unității agricole, acum înain
tea adunărilor generale, acum cînd
se angajează producția agricolă cu
membrii cooperatori, cînd se fun
damentează planurile de producție pe
formațiile de lucru, pe brigăzi și fer
me. Este necesar ca oamenilor
să li se explice esența și sensul noi
lor reglementări, pentru a înțelege
rațiunile care au stat la baza adoptă
rii lor, scopul pe care ele îl urmă
resc — acela de a asigura tuturor
producătorilor posibilitatea să spo
rească producția vegetală si anima
lă nentru a-si aduce o contribuție cit
mai mare la schimbul de produse
între sat si oraș. Schimb care tre
buie nu numai să fie așezat De prin
cipii economice echitabile, dar mai
ales să asigure rezolvarea problemei
de. fond î_buna aprovizionare.gu pro
duse agroalimentare a populației de
la orașe si satisfacerea altor nevoi
ale economiei naționale. Numai așa
țărănimea îsi face datoria de con
știință de a răspunde la marile eforturi ne care statul le face pen
tru dezvoltarea agriculturii si asigu
rarea aprovizionării satelor cu pro
duse industriale. pentru creșterea
bunăstării tuturor celor care trăiesc
si muncesc Ia sate.

Iosif POP

Un călduros bun venit
pe pămîntul României!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, sosește astăzi
in țara noastră intr-o vizită de prietenie.

Născut la 7 septembrie 1911. în sa
tul Pravet. iudetul Sofia, tovarășul
Todor Jivkov intră în rîndurile
Uniunii Tineretului Comunist Bul
gar în 1928. iar in anul 1932 este
primit în Partidul Comunist Bulgar,
în perioada 1934—1941. tovarășul
Todor Jivkov conduce activitatea di
feritelor organizații raionale de
partid din capitală si este membru
al Comitetului iudetean de partid
Sofia. In anii 1941—1944 este unul
dintre conducătorii organi
zației județene de partid
Sofia și ai mișcării de parti
zani din prima zonă ope
rativă insurecțională (So
fia). Pentru organizarea
luptei împotriva ocupantilor fasciști si a colabora
ționiștilor bulgari el depune
o intensă si neobosită ac
tivitate. în zilele insurec
ției naționale artnate an
tifasciste din 1944. partidul
îi încredințează comanda
unităților de partizani si a
grupelor de luptă, con
centrate în Sofia si in
împrejurimile
capitalei,
care în noaptea de 8 sure 9
septembrie au realizat cil
succes lovitura decisivă
împotriva puterii fasciste,
asigurind victoria revolu
ției socialiste în Bulgaria.
Tovarășul Todor Jivkov
ocupă. îndată dună instau
rarea
puterii
populare,
funcții de răspundere pe
linie de partid si de stat.
In perioada 1948—1949 este
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Sofia al P.C.
Bulgar, președintele Comi
tetului orășenesc al Fron
tului Patriei si președinte
le Consiliului Popular al
capitalei. Ales membru su
pleant al C.C. al P.C. Bul
gar în 1945. iar la Con
gresul al V-lea al P.C. Bul
gar din 1948 — membru al
C.C. al P.C. Bulgar, tova
rășul Todor Jivkov devine,
în 1950. membru supleant al
Biroului Politic si secretar
al C.C. ăl P.C. Bulgar, detinînd. în același timp, si
funcția de secretar al Comitetului orăsenesc si al Comitetului iudetean
Sofia ale P.C. Bulgar. Din 1951. este
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C. Bulgar, iar din 1945 este
denunț țn Adunarea Populară a R.P,
Bulgaria.
La Congresul al VI-lea al P.C.
Bulgar, din anul 1954. tovarășul Todor
Jivkov a fost ales în funcția de primsecretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, iar la
Congresul al XlI-lea al partidului,
din 1981 — în cea de secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar. în no
iembrie 1952 1 șe încredințează func
ția de președinte al Consiliului de
Miniștri. Iar la sesiunea din iulie
1971 a Adunării Populare este ales
președinte al Consiliului de Stat al
Republicii Populare Bulgaria.
Elaborarea si înfăptuirea liniei adoptate de Plenara C.C. al P.C. Bul
gar din aprilie 1956. care a deschis
drum consolidării cuceririlor socia
liste si transformării Bulgariei într-un stat modern industrial-agrar.

cu o stiintă si o cultură înaintate,
elaborarea noului Program al parti
dului de edificare a societății socia
liste dezvoltate, adoptat de Con
gresul al X-lea. si a noii Constituții
a R.P. Bulgaria sint realizări mărețe
ale Bulgariei socialiste, care se lea
gă de numele si activitatea condu
cătorului său. tovarășul Todor Jivkov.
Titlurile de „Erou al Republicii
Populare Bulgaria" și de „Erou al
Muncii Socialiste", ordinul „Gheorghi

Dimitrov" și alte înalte distincții de
stat ce i-au fost acordate reflectă re
cunoașterea meritelor sale în partici
parea activă. în cele mai grele mo
mente, la lupta împotriva fascismu
lui și capitalismului, la opera de
construire
a socialismului in Bul
garia. In 1981, cu prilejul celei de-a
70-a aniversări a zilei sale de năștere
și pentru merite deosebite fată de
partid și popor, tovarășului Todor
Jivkov i s-a decernat, pentru a doua
oară. înaltul titlu de „Erou al Repu
blicii Populare Bulgaria". Tovarășu
lui Todor Jivkov i-au fost conferite
și înalte ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România, pentru
meritele sale deosebite în promovarea
colaborării între popoarele noastre. în
dezvoltarea relațiilor dintre România
și Bulgaria,
în anii construcției socialiste, rela
țiile dintre România și Bulgaria —
întemeiate pe vechi și bogate tradiții
de luptă comună de-a lungul vremu
rilor, împotriva asupririi străine,
pentru împlinirea aspirațiilor de li

bertate. independentă si progres so
cial — au fost ridicate pe o treaptă
superioară, au căpătat noi dimensiuni.
Un factor dinamizator, determinant
al adincirii și amplificării relațiilor
de colaborare dintre țările noastre pe
multiple planuri l-au avut si îl au
intilnirile si convorbirile frecvente
dintre tovarășul Nicolae Ceausescu si
tovarășul Todor Jivkov. Devenite o
practică în relațiile de bună vecină
tate, aceste întilniri, hotărîrile adop
tate sînt contribuții de sea
mă la întărirea prieteniei,
deschid noi și largi orizon
turi in dezvoltarea colabo
rării multilaterale. în toate
domeniile, dintre partidele,
popoarele și țările noastre.
Adevărate programe de ac
țiune pe termen lung. înțe
legerile convenite în sfera
dezvoltării conlucrării din
tre România și Bulgaria
asigură valorificarea posibi
lităților oferite de econo
miile în plin avînt ale celor
două țări vecine și prie
tene pentru progresul mai
rapid al operei de construc
ție socialistă, pentru bună
starea și fericirea popoare
lor român și bulgar.
Cu prilejul convorbirilor
și întîlnirilor de pînă acum
dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov s-a scos în evi
dență faptul că relațiile
dintre partidele, țările și
popoarele noastre se desfă
șoară fructuos pe multiple
planuri, fiind așezate trai
nic pe principiile deplinei
egalități, respectului inde
pendenței și suveranității
naționale, neamestecului în
treburile interne, întrajuto
rării tovărășești și solidari
tății internaționale, consti
tuind un exemplu de relații
între două țări socia
liste.
„Este adevărat că întîlnlrile noastre au devenit tra
diționale și că fiecare întîlnire, convorbirile ne care
le avem
contribuie la
dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare intre partidele
și popoarele noastre", arăta tovarășul
N1COI.AE CEAUSESCU.
Subliniind caracterul rodnic al tra
diționalului dialog româno-bulgar la
nivel înalț, prilejuit atît de vizitele
oficiale, cit și de întîlnirile de lucru,
tovarășul TODOR JIVKOV arăta în
acest sens : „Aceste vizite s-au do
vedit deosebit de utile pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două
partide ale noastre, dintre cele două
țări socialiste".
Există profunda convingere că și
actuala întîlnire la nivel înalt, care
va înscrie o nouă pagină în cronica
relațiilor româno-bulgare, va da un
nou impuls dezvoltării tot mai in
tense a colaborării dintre partidele,
țările și popoarele noastre, în inte
resul accelerării construcției noii orînduiri în România și Bulgaria, al
cauzei socialismului, păcii și colabo
rării internaționale. Poporul român,
animat de profunde sentimente de
stimă și prețuire, adresează din inimă
înaltului oaspete bulgar un călduros
și tradițional „Bun venit pe pămîntul
românesc !“.

TOVARĂȘIII NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Franco Maria Maiîatti, membru al Direcțiunii
Partidului Democrat-Creștin din Italia

dură, destinat halelor, aLocul relatării ce urmea
partamentelor.
ză : Pașcani, județul lași.
Dar de ce această poate
Unitatea industrială : în
prea lungă introducere ?
treprinderea de traductoaPur si simplu pentru a
re... (Titulatura este mai
avea astfel motivația înfă
lungă dar rostirea prescur
țișării faptelor celor care
tată e un fapt validat aid
sînt si aid ..sarea" tuturor
de limbajul zilnic). Ce se
bucuriilor clădite ne mun
produce la traductoare ?
că, pe vrednide.
Tehnică de vîrf — expri
mată în mijloace de auto
DE CE ARGINT SI NU
matizări electronice si elec
ALAMĂ 7 ...Luni dimineatrotehnice. Mai pe înțelesul
fiecăruia : știați de pildă
că otelul electric de Hu
nedoara ori Reșița, de Tîrgoviste sau Galati nu se
poate elabora fără termorezistentele de la ...traductoere ? Că detectoarele electromagnetice de debite
ori semnalizatoarele pentru
capacitățile de nivel, termocuplele sau alte nume
roase ..accesorii" produse
aid stnt de neinlocuit în
buna funcționare a castele
lor de apă sau reactoarele
din cetățile chimiei, la cup ■ ta. La bancul de lucru, subtoarele de pline ori în fa
inginerul Vasile Axente
bricile de bere etc. ? Si
discută cu Aurel Boțea de
mai stiati că. deși tînărâ.
la C.T.C. Au în fată o gră
foarte tînără, amintita în
măjoară de piese. Alcătuiri
treprindere exportă o ase
din inox și cupru. Arătăm
menea tehnică de vîrf cu
spre acestea :
act de naștere la Pașcani
— Vă pun cumva între
în numeroase țări. între
bări ?
oare amintim Republica
— Acum nu ne mai pun.
Populară Chineză. Turda,
răspunde subinginerul. Dar.
Republica Democrată Ger
pînă de curînd. piesele acestea, care se aduceau din
mană. Libia. Polonia. Siria.
Franța (apoi au început să
Bulgaria, Mongolia ?... Mo
se facă si în tară), ne pu
derna întreprindere a ex
neau o singură întrebare :
pus si la ultima ediție a
de ce să le sudăm cu ar
Tîrgului internațional Bucu
gint și nu cu alamă ?
rești. Intre exponate s-a
Sînt mii de bucăți si con
numărat și contorul de căl
sumul de argint pe un an

se ridică la sute de kilo
grame...
— întrebările acestea vl
le puneau piesele ori izvo
rau din oameni ?
— Se-nțelege că nimeni
nu are dreptul să ocoleas
că posibilitatea soluției mai
eficiente.
Dar nu întotdeauna posi
bilitatea este totuna cu
realitatea. Sînt însă oa
meni care n-au astîmpăr

nidodată că am fost sudor
la întreprinderea mecanică
de material rulant din
Pașcani, prestigiu oare obligă. (O scurtă paranteză :
întreprinderea evocată a
fost și încă mai este sipe
tul de cadre pentru atitea
noi unităti industriale ale
Pașcanilor ivite în ultimii
ani. Ea a dat și nucleele
de muncitori spedaliști și
ingineri, și directori... Iar

La tehnica de vîrf —
oameni la înălțime
pînă nu ating această rea
litate. Care pun în mișca
re idei, alti oameni în mă
sură să ia decizii, răstoar
nă
prejudecăți.
tulbură
confortul unor existente,
stîrnesc gustul pentru nou,
pentru alte căi decit cele
consacrate, numai și nu
mai din dorința ca un lucru
oarecare să fie mai bine
făcut, să cuprindă în el
mai multă inteligentă, în
drăzneală si mai putină ri
sipă.
— Cine a încercat prima
sudare cu alamă ?
— Eu, ne spune Vasile
Axente. Aș zice chiar că
era de datoria mea. Nu uit

această
veche
citadelă
muncitorească continuă să
..producă". Pașcaniul are
ca niciodată în istoria sa
o formidabilă foame de ca
dre. ne mărturisea prima
rul orașului, tovarășul Mi
hai Bodoașcă).
— Cum a mers întîia su
dare ?
— N-a mers deloc. Păr
țile de sudat trebuiau în
călzite într-un anume fel
si pînă am ajuns la adevă
rul ăsta ne-am perpelit
destul. Apoi, după ce am
reușit, hai la întreprinde
rea care asimilase și ea aceste piese.
— Pentru ce ?

— Cum „pentru ce?"
Voiam să vedem dacă nu
au ajuns la o soluție și
mai bună. Iar dacă nu au
ajuns, să le-o comunicăm
pe a noastră. Argintul care
se consumă acolo nu este
tot al nostru ?
— Sudarea asta, cu ala
mă. e mai ușoară, e mai
grea ?
— E mai dificilă. Dar
merită. Cind e vorba să
economisești ce ai. nu tii
contabilitatea efortului.
— Si totuși... Oamenii cu
care lucrați nu zic : „de
acord cu soluția înlocuirii
argintului, dar nu-i oare
prea migăloasă tehnolo
gia ?“
— Nu spun astfel din
multe motive. Eu o să mă
opresc numai asupra unuia:
sîntem o fabrică moder
nă. aici se intră prin con
curs. au șansă mai ales
pasionații de meserie. în
tr-un cuvînt dorința de afirmare primează, e mai
presus de ceea ce numeam
mai înainte — „contabili
tatea efortului..."
DINTR-O
SUPĂRARE
ÎMPOTRIVA RISIPEI. Vir
gil Boboc arăta supărat
între strungurile sale.
— Ce s-a întîmplat ?
— Ei. treburi de .produc
ție... Producția cu liniștea
parcă nu rimează, nu ?
— Mă rog. dv. știți mai

Iile TĂNĂSACHE
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste Rbmânia. președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. a primit, miercuri, pe Franco
Maria Malfatti. membru al Direcțiu
nii Partidului Democrat-Creștin din
Italia, director politic al ziarului „II
Popolo", fost ministru de externe,
care efectuează o vizită In tara noas
tră, la invitația Consiliului National
al Frontului Democrației si Unității
Socialiste.
La primire a participat Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, secre
tar al Consiliului Național al F.D.U.S.
A luat parte Benedetto Santarelii,
ambasadorul Italiei la București.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un călduros salut
și cele mai cordiale urări din partea
secretarului national al Partidului
Democrat-Creștin. Flaminio Picooli.
Totodată, el a exprimat întreaga gra
titudine pentru întrevederea acorda
tă. subliniind deosebita onoare de a
fi primit de conducătorul partidului
și statului nostru.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
salutul său călduros și cele mai bune
urări de sănătate secretarului națio
nal al Partidului Democrat-Creștin.

LA NĂVODARI
A început construcția
unei fabrici de zahăr
La Năvodari a început construc
ția unei moderne fabrici de zahăr
cu o capacitate de prelucrare de
2 009 tone sfeclă de zahăr pe zi. La
execuția fundației noii fabrici se aplică o soluție tehnică originală, de
consolidare a unei suprafețe de
7 000 metri Dătrati de loes. care va
duce la scurtarea termenului de
execuție si obținerea unor impor
tante economii de ciment si fierbeton. (George Mihăcscu).

în cursul întrevederii au fost rele
vate bunele raporturi statornicite în
tre România și Italia și s-a exprimat
hotărîrea comună de a acționa în
continuare pentru amplificarea si
adincirea acestor relații pe plan poli
tic. economic, tehnico-știintific. cul
tural si în alte domenii, în interesul
celor două țări si popoare prietene,
al cauzei păcii, destinderii și conlu
crării internaționale.
Abordindu-se unele aspecte ale
vieții politice internaționale, s-a sub
liniat necesitatea intensificării efor
turilor tuturor forțelor progresiste,
revoluționare și democratice, ale tu
turor națiunilor, ale opiniei publice
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, de respect al in
dependentei si suveranității naționa
le. pentru soluționarea pe cale poli
tică. prin tratative, a tuturor stărilor
de încordare si conflict, în scopul
edificării unui climat de pace. înțe
legere și cooperare între popoare.
O atenție specială s-a acordat si
tuației din Europa, evidențiindu-se
însemnătatea concentrării eforturilor
tuturor forțelor iubitoare de pace în
vederea încheierii cu rezultate pozi
tive a reuniunii de la Madrid, care
să dea un nou impuls transpunerii
în viață, ca un tot unitar, a Actului
final de la Helsinki, să faciliteze
convocarea unei conferințe consacra

te încrederii si dezarmării. A fost
reliefat faptul că o pace reală în
Europa nu poate fi concepută fără
adoptarea unor măsuri concrete care
să ducă la oprirea cursei înarmărilor,
la dezarmare, și în primul rînd la
dezarmare nucleară, la stoparea am
plasării de noi rachete pe continentul
nostru. A fost pusă, totodată, in evi
dență însemnătatea marilor manifes
tații pentru pace si dezarmare des
fășurate in diferite țări, mărturie
elocventă a dorinței popoarelor de a
elimina pericolul unui nou război
distrugător, a voinței lor de a trăi în
pace, înțelegere și colaborare. In
același timp, s-a evidențiat necesita
tea lichidării subdezvoltării si a edi
ficării unei noi ordini economice
mondiale.
în cursul convorbirii s-a subliniat,
de asemenea, importanta întăririi co
laborării pe plan national si interna
tional dintre toate forțele democra
tice si progresiste, indiferent de con
vingerile lor filozofice, ideologice
sau religioase, în lupta pentru drep
turile fundamentale ale oamenilor
muncii, pentru înfăptuirea idealuri
lor de pace, prosperitate si progres
social ale tuturor popoarelor.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

LA COMBINATUL MINIER MOTRU
Cantități sporite de cărbune
Actionind în spirit de ordine
si disciplină, punind accent De ri
dicarea indicilor de utilizare a
complexelor mecanizate din aba
taje si cariere, colectivele din ca
drul Combinatului minier Motru au
ridicat randamentul activității de
extracție fată de perioada cores
punzătoare a anului trecut, reușind
să extragă pină acum o cantitate
de peste 250 000 tone lignit. Reali
zări superioare s-au obținut la
cariera Jilț-Sud și minele Leurda, Roșiuța și Lupoaia, unde

producțiile zilnice planificate au
fost depășite cu circa 100—150
tone lignit. Măsurile ce se între
prind in continuare — mărirea nu
mărului mediu de abataje în func
țiune de Ia 34 ]a 40. sporirea re
zervei active de cărbune la li
niile tehnologice din cariere. întă
rirea exigentei si răspunderii în
întreținerea si exploatarea utilaje
lor — sint menite să contribuie la
creșterea neîncetată a producției de
cărbune. (Dumitru Prună).
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și solulionale in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Măsuri ferme pentru îmbunătățirea
activității întreprinderii
în activitatea întreprinderii de
fire și țesături din fibre de sticlă
din București există unele aspecte
necorespunzătoare — se arăta într-o scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Nu se respectă
unele acte normative privind orga
nizarea unității și încadrarea cores
punzătoare a personalului, se ra
portează nereal rezultatele în pro
ducție. se face risipă de materiale
și combustibil, fonduri circulante
sint imobilizate, calitatea unor pro
duse lasă de dorit etc.
Fiind verificată de Consiliul Cen
tra! de Control Muncitoresc al Ac
tivității
Economice și Sociale,
scrisoarea s-a dovedit a fi, în cea
mai mare parte. întemeiată. Astfel,
s-au găsit raportări nereale: s-au
fabricat bile din sticlă în valoare de
6 milioane lei fără a fi necesare,
producție aflată în stoc : nu s-au
luat măsurile cuvenite pentru co
lectarea și valorificarea unor impor
tante cantități de rămășițe din fire
din sticlă, precum și saci, butoaie
goale și alte ambalaje etc. S-a
confirmat, de asemenea, afirma
ția potrivit căreia ponderea munci
torilor în comitetul de partid și în
comitetul de sindicat este redusă.
împreună cu conducerea Ministe
rului Industriei Ușoare, cu Comite

tul de partid al sectorului 6 și spe
cialiști din proiectare și din între
prindere s-a stabilit un ansam
blu de măsuri pentru înlătura
rea deficientelor, care prevede
urgentarea aprobării documenta
țiilor si începerea lucrărilor de
investiții necesare îmbunătățirii
condițiilor de muncă, elabora
rea unui program de asimilare si
producere in țară a unor materii
prime, materiale și piese de schimb,
intensificarea activității de cerce
tare pentru valorificarea deșeurilor
ce rezultă din fabricație, realizarea
echipamentului de protecție adecvat
împotriva noxelor. Se subliniază că
directorul general al centralei de
resort va urmări săptăminal stadiul
realizării acestor măsuri.
Pentru deficiențe grave constatate
în activitatea întreprinderii, direc
torul intreprinderii, ing. Ion Petres
cu. a fost eliberat din funcție și a
fost sancționat inginerul-sef Cris
tian Pavelescu ; a fost schimbat din
funcție șeful biroului personal pen
tru neîndeplinirea obligațiilor de
serviciu și abateri de la disciplina
muncii. împreună cu comitetul de
partid al sectorului 6 s-a stabilit să
fie îmbunătățită componenta comi
tetelor de partid și sindicat, astfel
îneît să crească ponderea munci
torilor.

Analiză aprofundată, sprijin
eficient la fața locului
Folosirea integrală a capacităților
de transport, efectuarea la timp a
lucrărilor de întreținere și reparare
a întregului parc auto constituie
pentru o exploatare minieră o im
portantă latură pentru îndeplinirea
sarcinilor de plan. La mina Căliman insă, după cum se arăta într-o scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, lucrurile nu se

întîmplă așa. O bună parte din au
tobasculantele de mare tonaj, pre
cum și un număr de buldozere stă
teau nefolosite — ceea ce a dus la
neîndeplinirea planului de trans
port, cu repercusiuni asupra pro
ducției. Pe de altă parte, la ate
lierul de întreținere și repara
ții se efectuau lucrări de slabă
calitate, lipseau bancurile de lu

cru. podul rulant nu funcționa, iar
stația de spălare și gresare nu era
folosită.
La indicația tovarășului Nicolae
Ceaușescu scrisoarea a fost reparti
zată, spre soluționare, secretarului
de resort al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de
Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale și președinte
lui Consiliului Central al Uniunii
Generale a Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România. La fața
locului s-a constatat că. in bună mă
sură, faptele relatate se adeveresc.
Numai jumătate din numărul auto
basculantelor de 27—40 tone erau
exploatate, restul fiind imobilizate,
în principal datorită lipsei de piese
de schimb și stării necorespunză
toare a drumurilor din carieră și
haldelor de steril. De asemenea, s-a
constatat că datorită neajunsurilor
în întreținerea forezelor, acestea nu
sint nici pe departe folosite cores
punzător ; că autobasculantele efec
tuează numeroase curse in gol ; sta
ția de alimentare cu combustibil
este necorespunzătoare și nu permi
te stabilirea exactă a cantităților li
vrate, iar la atelierul de întreținere

și reparare a parcului auto se lu
crează dezorganizat. S-a apreciat că
toate aceste lipsuri sint strins legate
de deficientele stilului de muncă al
directorului întreprinderii. Frederic
Mera, ca și din activitatea organe
lor de partid și sindicale.
împreună cu Comitetul județean
Suceava al P.C.R. și conducerea ntinisterului de resort s-au stabilit mă
suri concrete menite să ducă la în
lăturarea neajunsurilor constatate
și îmbunătățirea organizării muncii.
S-a asigurat, între altele, repararea
parcului de autobasculante, foreze
și buldozere, dotarea atfelierului de
reparații cu sculele și dispozitivele
necesare, executarea eșalonată a lu
crărilor la cei 20 km de drum din
incinta carierei, condiții corespun
zătoare de lucru pentru personalul
muncitor etc. S-au luat măsuri pen
tru întărirea muncii colective în
conducerea exploatării miniere,
pentru exercitarea corespunzătoare
a rolului și atribuțiilor ce revin or
ganizației de partid și sindicale. A
fost criticat sever directorul pentru
lipsurile constatate, atit în ce pri
vește munca de conducere, cit si
pentru cele din exploatarea carierei.

In interesul sătenilor
De comuna Crevedia Mare din
județul Giurgiu aparțin și satețe
Priboiu și Sfintu Gheorghe, care
sint legate de centrul administrativ
al comunei prin poduri peste riul
Neajlov. Mai mulți cetățeni din sa
tele respective au scris tovarășului
Nicolae Ceaușescu, sesizînd că aces
te poduri s-au deteriorat grav, ceea
ce afectează condițiile de viată și ac
tivitate ale locuitorilor. Transportul
recoltei se face în condiții grele, oa
menii care lucrează in diferite uni
tăți industriale lipsesc sau întîrzie
de la serviciu în zilele ploioase, ele
vii claselor V—X din cele două sate
trebuie să treacă prin vadul rîului,
iar cind apele sint mari absentează
de la școală. Autorii scrisorii soli
citau sprijin, angajîndu-se să par
ticipe prin muncă si, în parte, cu
contribuție bănească la reconstrui
rea acestor poduri.
La indicația secretarului general
al partidului, scrisoarea a fost dată
spre rezolvare secretarului de re

cușprjjinu^lor

sort al C.C. al P.C.R., președintele
Comitetului pentru problemele con
siliilor populare.
Verificările au fost făcute împreu
nă cu reprezentanți ai consiliului
popular județean și ai organelor
locale de partid și de stat, constatîndu-se temeinicia sesizării, drept
pentru care s-au luat măsuri co
respunzătoare. Consiliul popular al
comunei Crevedia Mare va asigura
repararea podurilor, punind la dis
poziție materialul lemnos din re
surse locale ; forța de muncă va fi
asigurată prin contribuția cetățeni
lor. De asemenea, va furniza mate
rialul pentru • pietruirea porțiu
nii de drum degradate. Direc
ția județeană de drumuri și poduri
Giurgiu va asigura asistența tehnică
și o parte din materialele necesare
podurilor și va sprijini eforturile
cetățenilor prin aducerea unor uti
laje pentru repararea porțiunilor de
drum degradate.

Neculal ROȘCA

Invitații turistice în județul Harghita
în județul Harghita se află la
dispoziția turiștilor. în orice ano
timp. citeva frumoase și ospitaliere
unitățiîn stațiunea Izvoru Mureșului,
amplasată într-o pitorească zonă de
munte, hanul IZVORU MUREȘU
LUI oferă condiții optime pentru
petrecerea unei vacante reconfor
tante. Unitatea este de categoria I
și dispune de camere cu cite două
și trei paturi, cu băi sau dusuri. în
călzire centrală. Restaurantul hanu
lui „Izvoru Mureșului" servește
gustoase preparate culinare cu spe
cific tradițional local. în cadrul uni
tății funcționează și un cafe-bar.
precum și un punct pentru vînzarea articolelor de artizanat din
zonă.
La 7 km de Sovata, in localitatea

Praid, în apropierea salinei cunos
cute pentru proprietățile sale tera
peutice încă de pe vremea romani
lor. se află banul PRAID, unde vi
zitatorii au la dispoziție 63 locuri
de cazare confortabilă, cu încălzire
centrală și un restaurant. La 2 km
de comuna Corund. spre Praid. pe
șoseaua Odorheiu Secuiesc — Sova
ta. se află hanul CORUND. care
este, de asemenea, o gazdă ospi
talieră.
Pentru iubitorii de excursii mon
tane pe cărările masivului Gurghiu,
cabana BUCIN — amplasată la
peste 1 200 metri altitudine, într-un
cadru natural fermecător. Pe șo
seaua Praid-Gheorgheni — oferă
condiții bune de popas.
în fotografie : Hanul IZVORU
MUREȘULUI.

ÎN ÎNTiMPINAREA CONGRESULUI
COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI
O

valoroasă experiență
în utilizarea •>
resurselor locale

...Secția de covoare din Rășinari,
Silvestru Moldovan, președintele Uniunii județene a cooperației mește
în curte — mari grămezi de capete
șugărești Sibiu. Noi prelucram și
de fire, de resturi de materiale tri
inainte asemenea produse, dar la o
cotate, rezultate in urma croirii în
scară redusă și după tehnologii nu
unitățile de serie. După o triere și
dintre cele mai corespunzătoare. Sti
o preparare în mașinile de destrămat,
mulați de îndemnul secretarului
aceste ..materii prime" sint introduse
general al partidului ne-am îndrep
în utilajele de filare, rezultînd fire
de cea mai bună calitate. în încăperi
tat atenția spre trei direcții princi
pale: a) depistarea și atragerea în
alăturate, mîinile iscusite ale țesătoa
circuitul economic a noi resurse lo
relor transformă firele în covoare.
cale și materiale recuperabile și re
— în mod normal, la această sec
folosibile ; b) elaborarea și introdu
ție ar fi trebuit să consumăm anual
cerea în fabricație a unor tehnologii
120 tone de lînă — ne explică Victor
adecvate de prelucrare a materiale
Konig, vicepreședintele Uniunii ju
lor;
c) realizarea de produse cu un
dețene a cooperației meșteșugărești
grad mai înalt de prelucrare, care
Sibiu.
Meraind
prin
unitățile
să răspundă cerințelor de aprovizio
proprii de producție, prin între
nare ale populației. în privința aprinderi industriale am constatat că
tragerii resurselor materiale am ac
rămin numeroase resturi ce nu pot
ționat pe mai multe căi: prin pre
fi utilizate ca atare. Așa s-a născut
luarea lor direct din zonele de ex
ideea preluării si prelucrării lor.
ploatare (arborii doborîti de vînturi
obtinind firele de care aveam
— din locurile greu accesibile din
nevoie. Prin aceasta am degre
pădure, materiale de balastieră — de
vat balanța de aprovizionare a
pe albiile nurilor); prin achiziție de
cooperației, materialele respective
putînd fi utilizate în producția de
la populație și de la cooperativele agricole de pro
mare serie. încu
ducție
(sorgul,
rajați de rezulta
tele acestei secții
răchita,
pănușii
ÎNSEMNĂRI
de porumb, tul
ne-am propus să
creăm o nouă
pinile de cînepă);
DIN JUDEȚUL SIBIU
capacitate de pro
prin preluare de
ducție, de peste
la întreprinderi
4 ori mai mare
le industriale și
decît cea actuală, pentru ca aproape
propriile secții de producție (resturi
întregul necesar de fire al coopera
le textile, din metal,
mase plas
ției meșteșugărești din județ să-1
tice etc.),
asigurăm prin valorificarea
mate
— Cum atî procedat în privința
tehnologiilor de prelucrare ?
rialelor recuperabile și refolosibile.
...Secția textilă din Cisnădie. în
— Spre deosebire de materiile pri
me obișnuite, resursele locale si ma
tr-un șopron — mai multi saci cu
terialele recuperabile presupun mo
fisii de carpete de la fabrica ..Dum
dalități specifice de prelucrare cu
brava" din Sibiu. Prin decuparea
un pronunțat caracter meșteșugăresc,
părților pătate, deteriorate, se obțin
de
mică serie. Desigur, aceasta nu
capete de diferite dimensiuni si cu
înseamnă că nu am avut în vedere
lori. Din ele. după 0 sortare si croi
și aspectul eficientei economice al
re adecvată, sint confecționate di
verse produse : mochete de holuri,
noilor tehnologii. Ca atare, am trecut
garnituri de baie, presuri, suporturi
să organizăm secții anume profilate
pentru prelucrarea resurselor locale
de telefon.
Paleta preocupărilor cooperației
și a materialelor recuperabile. în care
meșteșugărești din județul Sibiu pri
am concentrat meșteșugari cu multă
vind valorificarea resurselor locale si
experiență și ingeniozitate. Iar ..ideile
tehnologice" n-au întîrziat să apară.
a materialelor recuperabile și refo
losibile este mult mai largă. Din
Toate aceste secții lucrează cu bene
răchită, sorg și foi de porumb se
ficii.
confecționează obiecte de mic mo
— Care este secretul faptului că
bilier. mături și accesorii pentru ate
produsele meșteșugarilor sibieni. deși
lierele de încălțăminte ; din cupoane
realizate în mare parte din resturi,
textile se confecționează articole de
sint mult căutate de cumpărători 1
îmbrăcăminte pentru adulti și copii:
— Secretul ? Nu e un „secret", ci
din cioburi de sticlă se fabrică obiec
respectarea unei cerințe elementare :
te de artizanat și articole de uz
am creat modele adecvate gustului
casnic : din resturi de. mase plastice
și preferințelor publicului. Fără nici
se realizează geamuri de ceas și
un rabat la calitate. Pentru aceasta
jucării; din resturi de sîrmă se
am reorganizat întreaga activitate de
obțin articole de pescuit : din res
creație din cooperative, concentrînd-o
turi metalice se confecționează ar
într-un nucleu puternic la nivelul
ticole mărunte de uz casnic și gos
uniunii județene. în acest fel am
podăresc. In cursul ultimului an s-au
reușit să oferim noi și noi produse,
prelucrat în secțiile de valorificare
propunîndu-ne în acest cincinal să
a resurselor locale și a materialelor
înnoim jumătate din actuala produc
recuperabile și refolosibile peste
ție meșteșugărească. Dealtfel, pină la
700 mp de material lemnos. 400 tone
sfîrșitul actualului cincinal vom spori
fire textile, 210 000 mp țesături. 400
nu numai gradul de valorificare â re
tone cioburi de sticlă. 100 tone
surselor locale : vom dubla și volu
metal, alte zeci de tone de resturi
mul lor cantitativ. în acest fel vom
de piele, blană, mase elastice etc.
putea să introducem în circuitul
în numai 2 ani producția bunurilor
productiv noi și noi categorii de
oferite populației din resurse locale
materii prime. Este o sarcină de
și materiale recuperabile a sporit în
primă importantă pentru întreaga
unitățile Cooperatiste din județul Sibiu
economie națională, subliniată din
de peste 3 ori, ajungînd în mo
nou în expunerea secretarului ge
mentul de față la circa 170 milioa
neral al partidului la Plenara co
ne lei.
mună a C.C. al P.C.R. și a Consi
— Indicația dată anul trecut de
liului Suprem al Dezvoltării Econo
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind
mice si Sociale din noiembrie 1981,
valorificarea resurselor locale în ca
sarcină ne care sîntem hotărîti să o
îndeplinim la un nivel superior.
drul cooperației meșteșugărești, ca și
noua Lege a industriei mici nu ne-au
Mihai IONESCU
găsit nepregătiti — ne-a declarat
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Programul de lucru are 8 ore,
dar „ferestrele" de timp irosit sint mari
întreprinderea de tractoare si

mașini agricole din Craiova
Cind începe și cind se termină programul de lucru ? Cu ce randament este folosit timpul de lucru productiv ? Care sint cauzele și efec
tele risipei de timp ? Ce măsuri se aplică pentru înlăturarea lor ? Iată
principalele probleme pe care ziarul nostru le urmărește în continuarea
anchetelor-sondaj consacrate modului in care se acționează în întreprin
deri pentru aplicarea prevederilor legii si ale recentului decret cu pri
vire la intărirea ordinii și disciplinei în unitățile economice. De astă dată
am localizat ancheta noastră la întreprinderea de tractoare și mașini
agricole din Craiova.
Ain început documentarea în..
beznă; beznă datorată căderii de ten
siune la stația de 110 kV, care de
servește întreprinderea. Remedierea a
durat de la începerea programului
primului schimb de lucru pînă la ora
8,15, cind întreaga rețea de alimen
tare a fost pusă in funcțiune. Timp
în care 75 la sută din capacitatea in
treprinderii nu a produs nimic. Așa
că cei 10 lucrători — între care se
numără subinginerul Dumitru Dască
lii, tehnicianul Radu Gheorghe, con
tabilul Eugen Firu — care au întirziat de la program și alti nouă
muncitori care au absentat toată ziua
gindesc. probabil, că nu prea au avut
ce... pierde. Au pierdut însă mult,
chiar foarte mult la capitolul pe care
l-am putea numi: „Norma elementară
de disciplină" si s-au... păcălit. întrucît dacă ar fi fost prezenti la program ar fi lucrat, totuși, chiar dacă
cu o oră mai puțin.

OAMENI SERIOȘI,
TREABA SERIOASA
Trecem prin halele de producție
ale unității pentru a vedea cum de
marează activitatea in prima zi din

această săptămînă. Secția a IH-a
montaj tractoare. împreună_cu șeful
secției, maistrul Petre Firulescu,
parcurgem locurile de muncă de pe
liniile de montai, Pretutindeni se
muncește în ordine și disciplină. Oamenii au primit din vreme sarcinile
de producție de la cei 9 maiștri și
știu precis ce au de făcut. Pînă la
pauza de masă, de la ora 11. deși di
mineața nu s-a lucrat o oră din cauza
întreruperii curentului, s-a reușit să
se respecte graficul de producție,
cinci din cele zece tractoare plani
ficate fiind montate partial, aceasta
însemnînd aproape 50 la sută din sar
cinile schimbului pe ziua respectivă.

N-AVEȚI UN... CUPTOR
IN PLUS ?
După modul cum se desfășura ac
tivitatea la liniile de montaj eram
tentati să-i dăm crezare tovarășului
Virgil Predoaica, secretarul comitetu
lui de partid din întreprindere, care
ne spusese că. după apariția și popu
larizarea recentului decret cu pri
vire la întărirea ordinii și disciplinei,
starea disciplinară s-a îmbunătățit
fată de anul trecut, cind numai ab-

sentelc
nemotivate au însumat
160 184 ore-om, timp în care unitatea
ar fi putut obține o productie-marfă
in valoare de 27 milioane lei. Pro
ducție de care economia națională
avea nevoie, cu atit mai mult cu cît
anul trecut unitatea nu a realizat
principalii indicatori fizici si valorici
planificați.
Cu un sfert de oră înainte de pauza
de masă trecem insă prin atelierul de
tratamente termice. Aici, surpriză...
în jurul cuptoarelor electrice se adunaseră peste 100 de lucrători. îl
întrebăm pe șeful atelierului. Nicolae
Macovei, ce este cu îmbulzeala res
pectivă și aflăm că fiecare se grăbește
Să ocupe, mai din vreme, un loc la
cuptoarele electrice,
transformate
ad-hoc în cuptoare de... bucătărie.
Pur și simplu, se frigeau cîrnati și
alte „materii prime" culinare. Deși
nu era ora de masă, i-am lăsat în
jurul cuptorului, nu insă fără a le fi
observat regretul că n-au la dispo
ziție mai multe cuptoare. Insuficienta
capacității de... fript cîrnati a deter
minat și prelungirea pauzei de masă
cu o jumătate de oră peste limita
admisă. în minte ne vin in
trebări firești : Ce face comitetul sindicatului din „
____ ____
întrenrindere ? Cum se ocupă el de soluționarea
unor elementare probleme sociale ?
De ce organizația de partid, consiliul
oamenilor muncii tolerează dezor
dinea care s-a cuibărit în acest sec
tor ? Și, culmea, toate acestea se în
tîmplă în condițiile în care, dună cum
aflăm. în întreprindere există o can
tină. De ce nu se aduce mîncarea. în
sortimente variate, la locurile de
muncă, așa cum se procedează
în sute și sute de întreprinderi ?
în această situație ni s-au dat asigurări liniștitoare : „Vom lua mă
suri, vom întări munca politico-educativă..." Intenții bune, deși măsu
rile concrete sint nejustificat de mult
întirziate.

ARDE GAZUL, ARDE,
DAR CIT COSTA ?
într-adevăr atelierul de tratamen
te termice este singurul loc cald —

Ia propriu vorbind — din întreaga
unitate. Fiindcă, in celelalte hale,
vîntul șuieră în voie prin uriașele
uși metalice permanent deschise,
prin numeroasele geamuri sparte.
Atunci, oamenii ce să facă ? Pentru
a-si dezmorți, cit de cit. miinile. prin
diverse improvizații, ard gazul de la
rețeaua de alimentare. Este din nou
un spectacol nedorit. în special la
secția a II-a prelucrări mecanice.
Zece astfel de focuri improvizate ar
deau. din loc în loc. pe lîngă mașini
și utilaje automate. în timp ce abu
rul destinat căldurii eșapa pe la
ventile, fără ca nimănui să-i pese.
Din nou aceleași întrebări ca înain
te : ce face comitetul sindicatului, de
ce comitetul de partid, conducerea
întreprinderii tolerează această stare
de lucruri ? Cine altcineva decît ei
înșiși, oamenii din întreprindere, tre
buie să pună ordine în propria uni
tate? Iar aici, în acest sector, „ordi
ne" înseamnă acum, pe timp friguros,
și completarea geamurilor sparte !
Șeful secției, inginerul David Cri
văț, care pină la ora 12 luase parte
la două ședințe și se pregătea pen
tru o treia, ne informează că ase
menea abateri de la disciplina pro
ducției și a muncii, soldate cu risi
pă de gaz. au mai avut loc : el a aplicat sancțiuni, însă cînd lipsește
din secție, trebuie să decidă maiștrii.
Care maiștri, precum Nicolae Tudoeie, nu numai că nu dovedesc răs
pundere în astfel de cazuri, dar nici
nu știu citi oameni lucrează efectiv,
— Citi lucrători sint prezenti as
tăzi la linia de automate? — îl în
trebăm.
— 12, ne răspunde, după ce-1 aș
teptăm pină se duce să caute fișa de
evidentă, iar din aceștia Nineta Roventa și Elena Sîrbu lipsesc nemo
tivat.
îi numărăm împreună pe cei 10 și
ies... 7. Maistrul încearcă să ne con
vingă că și ceilalți trei, deja pontați
cu 8 ore de muncă în fișa de evi
dentă, ar fi prin preajmă, dar nu
reușește să-i depisteze ; în schimb,
un lucrător ne spune că nu i-a văzut
în acea zi pe cei trei. Si atunci cum
rămîne ?
în legătură cu linia de automate a

acestei secții mai facem o preciza
re : din cele 18 utilaje funcționau
doar două, 4 fiind defecte de 1—2
ani, iar restul, chipurile, erau polideservite.
— Ce polideservire ? — întreabă
supărată muncitoarea Florentina Afronie. cînd eu am luat avans 700 lei.
iar în partea a doua a lunii nu sînt
șanse decît puțin mai mari.
Cum funcționează însă sistemul de
polideservire ? Sevastică Daimon lu
crează la 4 mașini automate. Pînă
la ora 13. singura probă productivă
a acestui „polideservent" era faptul
că reușise să regleze un butuc la una
din mașini, celelalte trei utilaje fiind
lăsate de izbeliște. Nu era de datoria
lui șă regleze butucul, asta-i treaba
reglorilor, însă cum omul tot nu avea
ce face, s-a apucat de treaba asta.
I-am întrebat • pe maistrul și șeful
secției pe unde se află reglorii, dar
habar n-aveau. Si uite-așa. polideservirea este transformată într-o for
mă de pierdere a timpului. Aici, la
linia de automata, lipsa de discipli
nă. de control, de organizare se face
puternic simțită si are numeroase
efecte negative asupra realizării pro
ducției fizice.

RISIPA
DE PE „BULEVARDELE" UZINEI
La toate aceste aspecte se adau
gă unul de ordin general : numărul
mare al plimbăreților prin hale. In
diferent că au treabă sau nu. Șeful
de echipă Constantin Anghel. de la
secția a 7-a. ne spune că in fieca
re zi trebuie să se plimbe Cel pu
țin o oră pentru a face rost de ma
teriale de la magazie, lăsind mun
citorii nesupravecheati. fiindcă altă
modalitate de aprovizionare a locu
rilor de muncă nu s-a găsit încă
aici. Un alt aspect, din domeniul
transportului intern : zidarul Ion
Mihalache.
tîmplarii
Constantin
Muscalu si Florea Teodorescu îm
pingeau de vreo iumătate de oră un
cărucior încărcat cu cîteva seînduri.
pentru a aduce la înapoiere 80 de
cărămizi de șamotă. de care aveau
nevoie. Se oare că transportul uzi

nal mecanizat nu a pătruns pînă aici.
Alti cinci lucrători, toti calificați,
desfundau cu... lopata uleiul dintr-un
racord al căii de rulare a tracto
rului. exact de o iumătate de zi. Si
lista exemplelor de acest fel poate
fi. din păcate, continuată.
Constatările noastre concordă cu
ODinia controlorului de calitate Con
stantin Cerăceanu. care ne spune :
„Disciplina trebuie înțeleasă nu nu
mai ca o prezentă fizică Ia ora sta
bilită la locul de muncă, ci presu
pune îndeplinirea exemplară a tutu
ror sarcinilor ce revin fiecărui om
al muncii, fie muncitor, fie cadru de
conducere". Si. adăugăm noi. se Dare
că la I.T.M.A. Craiova prevederile
recentului decret au fost înțelese nu
mai în ceea ce privește sosirea si
Plecarea la si din schimbul de lucru.
Fiindcă ceea ce se întîmplă în hale,
am văzut.

Șl DIN NOU PROMISIUNI...
în final, am prezentat constatări
le noastre secretarului comitetului de
partid, altor cadre de conducere. Am
retinut că există anumite preocupări
în orivinta redresării actualei stări
disciplinare prin : crearea unei opi
nii de masă fată de cei care încal
că ordinea si disciplina în produc
ție : popularizarea conținutului nou
lui regulament de ordine interioară,
întocmit în concordantă cu ultime
le acte normative adoptate : în
tărirea controlului de partid si teh
nic în toate schimburile : sanctio
narea severă a celor care. în mod
repetat, manifestă abateri de la or
dine si disciplină.
Si asa mai departe, am notat o
serie de alte măsuri asemăhătoare.
O precizare : este necesar ca aces
te măsuri să fie aplicate imediat.
După cum absolut obligatoriu este
ca. în ansamblu, măsurile ce se iau
să ducă neîntirziat la întronarea unei
desăvirsite ordini si discipline în
muncă, incit colectivul intreprinderii
să-si îndeplinească zi de zi sarci
nile de plan.

Anica FLORESCU
Nicolae PETOLESCU

I
I
I
I
i
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Iarna,

în culori calde
Pot fi admirate la Muzeul
Brukenthal sau la Muzeul de
artă al Republicii Socialiste
România tablouri ale unor ce
lebri pictori olandezi. Iată insă
că și un pictor amator din Con
stanța, pensionarul Vasile Silviu
lonescu, laureat al Festivalului
național „Cintarea României", a
„îndrăznit" să le arate și el olan
dezilor felul în care arată
peisajele surprinse pe pînză de
la Pontul Euxin. Expoziție care
a produs o vie impresie. In zia
rul care poartă numele orașuluigazdă, „Den Helder", un articol
amplu, pe trei coloane, elogiază
prezența artistului amator constănțean : „Pictorul prezintă pei
saje românești într-o manieră cu
totul personală, aducînd căldura
și lumina locurilor sale natale".
Așadar, „căldură și lumină". în
condițiile în care majoritatea lu
crărilor sale sînt peisaje de
iarnă.

Pe cînd și cealaltă

I

I
I
I
1

jumătate ?
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Iordan Neagu se numără prin
tre gospodarii de frunte din sa
tul Văcăreni, județul Tulcea.
Curtea lui e plină de păsări și
animale, iar în solarul pe care
și l-a meșterit singur cultivă tot •
felul de legume. Numai din
propria gospodărie a livrat in
1981 statului produse în valoare
de peste 50 000 lei.
Și încă ceva : Iordan Neagu a
făcut și cele mai multe norme
in cooperativa agricolă, care i-au
rotunjit și mai mult veniturile.
Văzînd hărnicia și... rodnicia din
gospodăria lui, jumătate din sat
și-a făcut pînă acum solarii, Pe
cînd și cealaltă jumătate ?

Pe un vînf

năpraznic
Noapte cu vînt năpraznic. De
la un coș defect, o clădire a
Trustului I.A.S. Vaslui luase foc.
Pîrjolul se întindea repede și
amenințător, punind în pericol
importante bunuri materiale. Dar
mai repede decît flăcările și cu
o bărbăție exemplară au acționat
oamenii din satul Moara Greci,
unde se afla clădirea. Cu lopeți .
și cazmale, cu nisip și apă ei au 1
dat o bătălie aspră, de-a dreptul
eroică, pentru ca focul mistuitor
să nu cuprindă și alte clădiri
din jur, atelierele, mașinile. In
ajutorul lor au sărit pompierii,
acționind împreună pină în zorii
zilei.
Impresionantă
această
energică acțiune a oamenilor în
tru apărarea, avutului obștesc.

Sesizarea
unui profesor
Inginerul Carol Sallay, profe
sor la Grupul școlar „Unio" din
Satu Mare, ne scrie : „In ziua
de 30 decembrie 1981 mă întor
ceam la Satu Mare cu accelera
tul, aducînd cu mine o piesă
forjată de oțel călit, în greutate
de 15 kilograme, obținută de la
o întreprindere din Timișoara
O piesă deosebit de prețioasă
pentru efectuarea in școală a
unor cercetări experimentale.
Din păcate, intre Timișoara și
Arad, într-un moment cind nu
mă aflam în compartiment, pie
sa a dispărut fără urmă. Răufă
cătorului care a luat bara de oțAs
nu-i este, realmente, de nici un,^.
folos. In schimb, pentru cerce
tările pe care le-am început ea
este de neînlocuit. Iată de ce
îl rog pe cel care deține această
bară de otel sau știe unde se
află să ne dea de știre, dacă nu
chiar să ne-o expedieze pe adre
sa Grupului școlar „Unio" Satu
Mare.
Cu mulțumirile de ri
goare".

Fluieratul
lui Fluieras
tntrecînd măsura cu băutura,
Aurel Fluieras din Nușeni. ju
dețul Bistrița-Năsăud. a por
nit-a la drum, dar pe trei cărări.
După putină vreme, simtindu-și
picioarele de plumb, Fluieraș
s-a culcat drept în mijlocul dru
mului și a adormit buștean. Atit
de adine, incit n-a auzit nici,
măcar scrișnetul roților de la
autovehiculul 21-BN-1438 din
cauza frânei bruște puse de șo
ferul acestuia. Ca să-l evite pe
Fluieraș, omul de la volan a ac
ționat cu o prezentă de spirit
extraordinară. Apoi, după ce și-a
redresat mașina, care trecuse
de buza șanțului, l-a urcat în
ea pe somnorosul Fluieras și
l-a dus pînă la Bistrița. Cînd
s-a trezit, cu greu, s-a pomenit
amendat pentru periclitarea si
guranței circulației. Fluierând
Fluierînd a
pagubă. Fluieras si-u zis :
— Putea fi mai rău...
Intr-adevăr I

N-a fost de vînâ
soba...
Trei copii — Aurica, Marius ți
Gabriela — toți de virstă preșco
lară, ai familiei Leopac din Bo
toșani, au fost lăsați singuri in
casă, fără nici o supraveghere,
Singuri cu o șobă încinsă. Cu o
sobă in jurul căreia se aflau
rufe puse la uscat. Rufele s-au
aprins, au ars mocnit. Cînd pă
rinții s-au întors acasă, și-au gă
sit copiii — pe toți trei. —
asfîxiați. îndurerați, s-au repezit
și s-au răzbunat pe sobă. Dar nu
soba era de vină...

Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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Spiritul critic și patima necritică
O retrospectivă, fie și provizorie,
a literaturii deceniului opt abia în
cheiat este oricînd binevenită,
oportună. Revista ieșeană „Convor
biri literare" publică do citeva nu
mere o astfel de dezbatere. Opiniile
partioipanților la „retrospectivă"
sint incitante, unele judicioase. In
primul rind este remarcabilă sem
nalarea apariției unui mare număr
de cărți valoroase, romane, poeme,
volume de critică și istorie literară,
toate indicînd accentuarea diversită
ții tematice și stilistice a literaturii,
în al doilea rind să notăm judicioa
sa trecere în revistă a contribuției
unor noi scriitori la
dezvoltarea
creației literare de astăzi. Multe ob
servații pătrunzătoare privesc criti
ca și istoria literară, climatul poli
tico-ideologic al acestei perioade. în
care continuă la un nivel superior
valorificarea
moștenirii
literare,
restituirea in ediții critice a unor
importanți scriitori din trecut. Unele
opinii formulate de participantii la
această „retrospectivă" ridică insă
semne de Întrebare. „Incepind din
1971 — scrie Alex. Ștefănescu —
viața literară pierde mult din efer
vescența sărbătorească prin care
se caracterizase in deceniul pre
cedent. Elanul renașterii este trep
tat înlocuit cu o atmosferă de mun
că încordată...". Ca și cum „elanul"
respectiv ar exclude munca încor
dată. Nu există nici o opoziție sau
excludere între aceste noțiuni, ci.
logic, un raport de consecutie. Ce se
poate înțelege ar fi dorința criticu
lui de a stabili niște opoziții arbi
trare. lipsite de un criteriu inteli
gibil. Scriitorii se afirmă acum, arată. autorul, ca „navigatori solitari"
sau „prin integrare declarată în
suita unor personalități". Cit de
numeroasă trebuie să fie suita și
ce sarcini trebuie ea să îndepli
nească pe lingă „personalitatea su
zerană" ce ii înlesnește afirmarea
sînt lucruri tăcute de autorul aces
tei insolite viziuni asupra afirmării
tinărului scriitor. împărțind pe
scriitori în două tabere net delimi
tate de o barieră imaginară. Alex.
Ștefănescu vine apoi cu o viziune
maniheistă asupra peisajului literar,
reeditind, într-o manieră surprin
zător de simplistă, rețeta romanului
„realist-idealist" al anilor ’50. în care
personajele se împărteau în cele
două categorii radical deosebite si
ambele la fel de iluzorii : negativii
și pozitivii, „îngerii" și „demonii".
Criticul „citește" peisajul literar
actual ca pe un roman al trecutu
lui. elaborat Ia școala realismului
maniheist. Curioasă metamorfoză 1
Caracterizînd deceniul încheiat, el
crede a descoperi reeditarea unei
vechi dispute intre „tradiționaliști"
și „moderniști", „dintre susținătorii
mesajului și cei ai expresivității".
acuzindu-i pe primii de toate „re
lele", între care cel mai mare ar fi
acela că atribuie literaturii o „mi
siune" și un „mesaj". Sintem în plină
confuzie, căci nu se spune ce „me
saj" susțin acești „tradiționaliști" si
ce „misiune" ar atribui ei literatu
rii. Cert este că sint văzuti ca...
spirite rele ale literaturii, categorie
care „se definește prin transformarea
literaturii intr-o misiune, printr-o
gravitate afișată, prin solidarizarea
deplină și energică a militanților".
Ce se poate spune in fața acestui
sfint dispreț al criticului fată de
„atentatul" mesajului și al misiunii
la puritatea „nobilei gratuități",
cum pare a fi pentru el literatura ?
Judecind după logica acestui unghi
„sărbătoresc" și Indic. faptul că un
prozator „traditionalist" ca Sado
veanu. să zicem, este creatorul
unui stil artistic de o expresivitate
unică in literatura română ar fi
incompatibil cu existenta misiunii
și a mesajului acestei literaturi 1 Și
invers : cind „mesajul" iși face aparitia dispar, în mod automat,
stilul, expresivitatea ! Aceste opozi
ții sint pe cit de tranșante pe atit
de false și nu e nevoie să mai spu
nem că expresivitatea somptuosului
stil literar dintr-un roman ca „Princepele" nu se opune cîtuși de puțin
mesajului filozofic al cărții. Sau cre
de Al. Ș. că un roman precum „Car
tea milionarului" este o „pură" și
gratuită aventură lingvistică ? ! Ima-

ginind „conflicte" intre susținătorii
mesajului și ai expresivității. Alex.
Ștefănescu introduce false opoziții,
extraliterare, in discutarea fenome
nului literar actual.
Cui folosește această optică e
greu de spus. Poate lui Al. Dobrescu, participant la aceeași dez
batere. care-i preia și-i „adincește" ideile. „Deceniul al optulea
debutează, așadar, cu un apăsat
semn de întrebare asupra sintezelor consacrate actualității — scrie
Al. D. S-a schimbat ceva între
timp ? Au devenit obstacolele mai
lesne de trecut ? Se vor fi șubrezit
ele sau or fi progresat tehnicile de
escaladare ? Mi-ar place să formu
lez un răspuns afirmativ.,. (...). Insă
realitatea mă trage de mînecă.
amintindu-mi că din 1970 șt pînă
acum n-a apărut nici măcar o sin
teză a fenomenului literar contem
poran". Dificultățile care explică
această
situație ar fi, cum re
zultă dintr-o lungă înșiruire : ..în
sușirea neprelucrată a directivei
ideologice", „dogmatismul", „opti
ca simplificatoare", „conformismul",
„tendința
eronată de a echivala

..eveniment decisiv pentru ulteri
oara evoluție a literaturii". Gravă
eroare, pe care, dealțfel, o divulgă
însuși tabloul bogat al literaturii
acestei perioade, imposibil de igno
rat de un spirit critic obiectiv. Sigur,
nu excludem din acest tablou re
buturile. cărțile mediocre, lipsite de
substanță și valoare. Ele sînt aproa
pe inevitabile, dar nu dau nota ca
racteristică. Autorul omite, evident,
un lucru esențial: tezele din iulie au
fost nu doar „publicate" atunci, ci
dezbătute in întregul partid, cu
participarea largă a oamenilor de
cultură și artă; ele n-au fost pur și
simplu o „directivă ideologică", ci
o orientare înnoitoare de vaste pro
porții teoretice. In al doilea rlnd,
ele n-au constituit si nici nu puteau
constitui un „program de produc
ție literară", cum cu multă naivi
tate crede Al. D„ lăsind să se înțe
leagă, simplist, că s-ar fi preconi
zat „planificarea" cărților, temelor
și chiar a unghiurilor din care ele
să fie privite și. eventual, „tratate"
în volumele scriitorilor. Discutînd
în acest fel orientarea
...... ....... ideologică a
literaturii. AL D. nu face decit să

ADNOTĂRI LA O DEZBATERE DESPRE
LITERATURA ULTIMULUI DECENIU
valoarea literară cu orice producție
in care imperativele clipei capătă
o formulare explicită", „submina
rea exigentelor estetice" și multe
altele. Totuși, e de observat în
treacăt, toate acestea de ce nu-1
vor fi împiedicat pe Al. Piru. bună
oară. să scrie și să publice, chiar
la sfîrșitul anului trecut, o mult dis
cutată Istorie a literaturii române
de la începuturi și pînă în prezent ?
Din cauza „dogmatismului" au apă
rut cărțile „nonconformiste" ale cri
ticului Gh. Grigurcu despre poeții
și criticii contemporani ? „Submi
narea exigentelor estetice' l-a ajutat pe Eugen Simion să publice
In acest răstimp „Scriitori români
de azi" ? Sau pe I. D. Bălan cu
„Resurecția unui poet : Aron Cotrus“. sau pe Mircea Martin cu
„G. Călinescu și complexele litera
turii române" și multe altele? Evi
dent că marile și completele sinteze
lipsesc. Insă a pune această absentă
pe seama contextului plin de piedici
imaginare este, cel mult, o copilărie.
Contextul a fost, din contră, solici
tant, s-au cerut tocmai asemenea
sinteze în istorie, științe, arte, lite
ratură. Ele totuși n-au apărut în
măsura necesară. Al. D. ne explică:
„Să luăm, cu titlu de exemplu, o
perioadă restrinsă șt foarte apro
piată, anume deceniul opt. si să
vedem de ce naturi și cit de se
rioase sînt obstacolele ce se cer de
pășite pentru înțelegerea ei. Anul
său de debut, 1971, este marcat de
un eveniment decisiv pentru ulte
rioara evoluție a literaturii. Tezele
din iulie, publicate atunci, fixează
un cadru nou, mult mai riguros, al
mișcării culturale (și. firește, lite
rare), dinaintea căreia se așază
sarcini clare, neechivoce. Atenția
acordată, creației artistice sporește,
îndrumarea ideologică se intensifi
că si ea nu se referă numai la prin
cipiile generale, la rolul artei in
societate, la acțiunea ei de cunoaș
tere și la funcția ei înalt educativă,
dar și la alegerea temelor, la un
ghiul din care sînt privite". Apre
cieri legitime, judicioase, subliniind
semnificația și importanta acestor
idei, care, cum se știe, au avut im
plicații pozitive pentru creația literar-artistică. Părerea lui Al. D. este
însă alta: „Acest amplu program s-a
concretizat într-o producție literară
de o deconcertantă diversitate si, se
înțelege, valoare". Și urmează un
lung șir de confuzii denunțate cu
multă energie de Al. D. Ce să în
țelegem ? Este limpede că toate aceste confuzii, echivalente, pînă la
urmă, cu o involuție, îi apar com
bativului publicist. cum însuși o
spune, drept consecințe ale acelui

reediteze o optică intr-adevăr dog
matică în problema îndrumării de
către partid a artei si literaturii,
optică criticată și dezbătută după
Congresul al IX-lea, E surprinză
tor să întîlnesti sub pana unui cri
tic tînăr recrudescenta acestei op
tici înguste și restrictive într-un
moment cind orientarea literaturii
lasă scriitorului deplina libertate
de a-și alege temele, motivele, un
ghiurile de vedere, potrivit pro
priului consimțămint interior și.
mai presus de toate, adecvate ta
lentului fiecăruia.
Mai departe, criticul de la Iași
aruncă asupra literaturii un ochi
posomorit si descoperă că cei ta
lentat! au devenit „dogmatici", iar
scriitorii fără har sint campioni ai
curajului civic, că „setea de real
nu mai constituie apanajul scriitorilor veritabili", iar „talentul a ajuns
să se plimbe cu neacoperită bucu
rie pe cărările conformismului", El
mai vede — dar cite nu vede ? !
cum scrieri certate cu gramatica
au ajuns „capete de afiș ale ac
tualității literare" și nu ezită să
scrie aceste rînduri, cărora le în
trevedem o lungă carieră într-o po
sibilă antologie a detractorilor li
teraturii contemporane : „Prozato
rii noștri (...) scriu prost, convinși
că absolvenții liceelor industriale
— învățati să limiteze orizontul
cunoașterii la științele exacte, că
civismul brut fine loc de orice. (...)
Disprețuitori, din ignorantă, ai for
mulelor tradiționale, dar avizi de
experimente, sint în situația acelor
pictori care nu ezită să arunce pe
pinză culorile într-o devălmasă
pornire. înainte de a fi in stare să
deseneze corect o mină. Si. totuși,
critica a făcut din ei vedete ale li
teraturii". Atita vehementă dispre
țuire a literaturii — fie si in nu
mele cotelor ideale de realizare ar
tistică — mi se pare că nu Poate
izvorî din pana cuiva care iubește
cu adevărat literatura si ii respec
tă pe creatorii ei. mai mari sau mai
mici. Firește, nici critica. în mod
global, nu scapă acestei penibile con
damnări. căci ea. dacă nu a provo
cat-o. „a consimțit cu ușurință la
instaurarea stării de confuzie" : „In
loc să apere (de cine ? — n.n.) spe
cificul literaturii, descurajind ten
dințele anexioniste si împied'icînd
astfel ambiguizarea valorilor, ea
cea dinții și-a nesocotit menirea".
Ea ar fi permis „imixtiunea pu
terilor străine (străine de cauză) in
treburile interne ale criticii". Uitindu-se împrejurul său. Al. D. „des
coperă" un ocean de obedientă, con
stată dispariția „spiritelor indepen-

dente" și se întreabă cutremurat :
„întrebarea e dacă asemenea spiri
te mai există acum, cind indepen
dente de opinie aduce a „Fata Mor
gana". în fine, după opinia sa,
„Doar doi critici ai actualității par
să satisfacă această teribtlă con
diție : Gheorghe Grigurcu și Al.
Cistelecan"!! Cît de unilaterală
este această optică in raport cu
diversitatea criticii și literaturii
din această perioadă, cu numeroa
sele ei reușite aproape că nu mai
trebuie arătat. Nu se poate să nu
vezi altceva decit ambiție oarbă și
resentimente partizane, decit cu o
„imaginație neagră" și eu o con
știință neliberă in pofida „criticis
mului" ei. Optică asemănătoare cu
a criticului Gh. Grigurcu, participant
la aceeași dezbatere și care, ilustrîndu-se prin intolerantă si patimă
(in fond necritică), vede în litera
tura actuală o „campanie grotesci
de ordine", cu planuri oculte „pur
tate in mape funcționărești". „Orice
replică a fost înăbușită, decretindu-se o stare de uniformizare
a conștiinței critice", scrie alarmat
și alarmant Gh, Grigurcu. descope
rind cu aceeași neverosimilă „nea
gră imaginație" pe „capii prolet
cultismului agresiv", ocrotindu-i,
în schimb, pe cei socotiți de el delicatil exponenti ai autenticului
spirit critic actual într-un chin de-a
dreptul comic : aceștia „se plasează
nu numai în căsuța (!) elementului
«modernist» ci acoperă, prin forța
lucrurilor, si tradiția maiorescianlovinesciană pe care a continuă cu
o indiscutabilă legitimitate".
Cei
din „căsuță" ar deține, după opinia
lui Gh. G„ toate calitățile : „spiri
tul ludic", „pluralismul ideilor",
„civilițatea raporturilor", „degaja
rea", „candoarea", „cultura solidă",
„simțul valorii", „conștiința istori
că", „responsabilitatea misiunii"
ș.a. Nu-ti rămîne decit să te întrebi
cum inoap în „căsuță" toate aceste
mari însușiri?! Dealtfel, printre lo
cuitorii „căsuței" moderniste a lui
Gh. G. nu-i întîlnim nici pe Ș.
Cioculescu ori AL Piru, nici pe V.
Râpeapu. P. Mareea ori I. Vlad și
multi alții : Intr-adevăr, vorba lui
Gh. G., „intoleranța reprezintă cea
mai gravă primejdie.,.". Observînd
în treacăt că printre cei care nu în
cap îi) „căsuța" lui Gh. G. este și
Eugen Simion. recunoscut exeget lovinescian, ne amintim pă el este unul
dintre criticii care i-au reproșat.lui
Gh. G. intoleranta și chiar opacita
tea fată de valori mari alo poeziei
contemporane șl înțelegem astfel
tratamentul neiertător al lui Gh. G.
eu cei care pu l-au iertat pe el
in sfirșit, subiectivismul, arbitraruL intoleranta înfloresc în voie pe
imașul acestei „dezbateri" a „Con
vorbirilor literare" din bătrîna ca
pitală moldoveana, oare ne-a obiș
nuit. de-a lungul vremii, cu un alt
stil al vieții literare și artistice, cu
dispute de un alt nivel ideologic,
intelectual și moral, cu polemici de
ide| expuse cu mult mai multă
limpezime, folositoare progresului
literaturii române, consolidării va
lorilor ei. Și cum ar putea să fo
losească evidențierii și consolidării
valorilor o dezbatere in care ni
meni nu vrea să recunoască pe ni
meni. în care se descoperă că scrii
torii „scriu prost", iar criticii lo
cuiesc baricadați In „căsuțe" (pro
babil asediate !), o dezbatere în
care pînă și un critic echilibrat
„consolidează" valorile demolind
așa în treacăt două mari scrieri de
Tudor Arghezi, care „plătise un prea
greu tribut cu «Cintare Omului» si
«1907»?.' Să credem că revista
„Convorbiri literare" și-a
propus
să-și edifice in acest fel cititorii
asupra dezvoltării literaturii româ
ne actuale, să-i instruiască, să-i facă
să înțeleagă mai profund și cu
limpezime ideologică calitatea, ni
velul general a! creației de azi ?
Atari dezbateri sînt prea mult o for
mă de răfuială alimentată de pati
mă necritică și prea puțin expresii
ale spiritului critic obiectiv spre a
fi cu adevărat folositoare climatu
lui literar, dezvoltării literaturii.

C.STANESCU

■

De ce tezele de doctorat îmbăfrînesc
înaintea autorilor lor?
Este neîndoios că cei peste 14 000
de specialiști, doctoranzi existenți
astăzi in cele mai diverse ramuri
științifice, reprezintă — sau ar tre
bui să reprezinte — un izvor nese
cat de gindire înnoitoare, de idei
apte să perfecționeze, practic, toate
domeniile vieții noastre social-economice. Dacă în această apreciere
s-ar introduce, cp anticipație, lucră
rile ce care acești doctoranzi urmea
ză să le elaboreze pentru primirea
titlului de doctor — care, cum bine
se știe, se întemeiază sau ar trebui
să se întemeieze ne investigarea
profundă, creatoare a aspectelor celor
mai „fierbinți" din dialectica vieții
noastre social-economice — tabloul
astfel întregit ar putea oferi propor
ții si mai înalte, mai optimiste.
Numărul de doctoranzi repre
zintă. intr-adevăr, un remarcabil
potential științific, dar, raportindu-1 la uriașul arsenal de posibilități
informaționale și. mai ales, la baza
experimentală ale cărei cheltuieli
statul le suportă în întregime, șcadenta împlinirii acestui potential rămine încă sub semnul incertitudinii.
Valoarea de restituție intră atit
de puțin in evaluarea unei lucrări
de doctorat incit ceea ce pe ansam
blu pare atît de bine concertat, la
scara reală a lucrurilor se consumă
adesea fără ecou si cu rezultate de
circumstanță.
Și cel mai bine se regăsesc ase
menea adevăruri în cimpul cercetă
rii științifice agronomice. Nu numai
rigoarea calendarului agricol.
cu
scadenta acută a obiectivelor propu
se. ci îndeosebi organicitatea si com
plexitatea etapelor din evoluția,
foarte spectaculoasă In ultima vre
me. a cercetării științifice de profil
reclamă și mai puternic ca Întregul
sistem de conferire a titlului de doc
tor să-și facă simtită efectiv prezen
ta in cuprinsul producției, ca fieca
re lucrare să se înscrie ca factor si
gur. verificabil sub raport practic,
de perfecționare. Cu toate acestea,
tocmai aici sistemul actual al confe
ririi titlului de doctor favorizează o
de neînțeles lipsă de limită si de
control în elaborarea lucrării. Iată,
de pildă, din cei 624 de specialiști
cuprinși astăzi in sistemul doctora
tului la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu", 52 sînt înscriși îna
inte de anul 1965. fără ca — bine
înțeles — să-și fi încheiat lu
crarea pină acum. O cifră și
mai mare este concretizată de cei
cu o „vechime" între 10 și 15 ani.

Iar asemenea „recorduri" se întilnesc. practic, si în alte institute
agronomice ; pe ansamblul ramurilor
agricultură, horticultura și medicină
veterinară, din cei circa 1400 de
doctoranzi existenti la data de fată,
peste L000 au o vechime mai mare
de 5—6 ani. cît se apreciază înde
obște ca timp necesar pentru elabo
rarea și depunerea lucrării. Cu toate
acestea, nimeni și nimic nu le solici
tă respectarea unui termen oarecare
pentru încheierea si susținerea lu
crării, incit, cum am văzut. între
momentul
admiterii la doctorat si
cel al susținerii lucrării se pot in
terpune... decenii.
Și toate acestea în condițiile cind,
se știe, cercetarea științifică agronomică este integral și urgent solicitată să-și aducă marea ei contribuție
la solutionarea multora dintre pro
blemele cu care se confruntă agri
cultura noastră. In spiritul acestor
imperative. Ministerul Educației și
învătămintului a emis, cu un an în
urmă, o circulară în care se preci
zează că „temele tezelor de doctorat
se vor stabili de consiliile profe
sorale ale facultăților sau consiliile
științifice ale institutelor de cerceta
re in colaborare cu unitățile de pro
ducție și social-culturale de profil,
in strînsă legătură cu obiectivele pre
văzute in Programul-Directivă de
cercetare și cu planurile anuale și de
perspectivă de cercetare ale institu
telor centrale de cercetare și ale in
stituțiilor de învătămint superior".
O hotărîre pe deplin justificată, ra
țională, mai ales cind știm că obiec
tivele Programului-Directivă de cer
cetare au un caracter riguros, ferm,
științific fundamentat, intrind ca o
componentă esențială în însăși stra
tegia dezvoltării societății noastre.
De aceea. presupuriind că fiecare
consiliu profesoral și științific și-ar
propune să respecte integral aseme
nea indicații, cum ar putea s-o facă
din moment ce tema de doctorat ast
fel stabilită si recomandată este lip
sită de unul din elementele care-i
asigură identitatea ; precizarea du
ratei jn care urmează să fie elabo
rată ? Iată un aspect, organizatoric
cu valoare adeseori decisivă pentru
eficienta socială a doctoratului.
Dar există și un aspect intern,
oare ține de natura specifică a cer
cetării agronomice. In domeniile amintite. incomparabil mai mult decit
în altele, factorul timp este factor de
decizie. Oricine poate recunoaște aici
existenta unui „timp de aur", a unei

perioade optime — una singură ! —
de intervenție și finalizare științifică,
prin pierderea căreia. ideile, soluții
le. tehnologiile, oricît de valoroase,
rămin în stadiul de virtualități ne
definite.
— Admitted că tema lucrării fie
cărui doctorand reprezintă o proble
mă acută, ce siguranță mai putem
avea că ea iși va găsi de îndată aplicarea, din moment ce nu se știe
niciodată cind va fi încheiată ?
— Practic, niciuna, atita vreme cit
instrucțiunile cu privire la organiza
rea și desfășurarea doctoratului în
găduie o maximă labilitate a terme
nelor — ne răspunde prof. univ. dr.
docent Liviu Pop, șeful catedrei de
Agrofitotehnie a Facultății de agri
cultură din Craiova. Explicabil, nu ?
Datele unui experiment actual nu
mai pot sluji la elaborarea unei so
luții cu aplicare peste 9—10 ani sau
chiar mai mult cind, de regulă, un
doctorand își inchcie lucrarea. Con
dițiile vor fi altele atunci, însăși
complexitatea problemei va fi alta,
altele vor fi și prioritățile incit să
nu ne mire dacă, încheiată fiind la
o distanță atit de mare după ce tema
ei a fost lansată ca urgentă, o astfel
de lucrare sftrșește prin a îmbogăți,.,
arhiva institutelor agronomice.
Iar un asemenea fapt generează
altele pe potrivă-i, între care și va
lorificarea forțelor de cercetare, pe
care firesc le presupune doctoratul,
nu întotdeauna în sectoarele-cheie,
hotăritoare pentru sporirea produc
ției agricole. Din cei 90 de doctoranzi
Înscriși în anul 1981 la Institutul agronomic „N. Bălcescu", 46 lucrează
în cercetare-proiectare. 20 în învătămînt și doar 24 în producție, iar
dintre aceștia doar 5 (dintre care
numai 2 au fost declarați reușiți) in
cooperative agricole de producție.
Nici pe ansamblul ramurilor amin
tite situația nu este echilibrată. De
ce ? Intre altele și pentru că lipsa de
rigoare la stabilirea termenelor face
ca actualul
sistem de conferire a
titlului de doctor să tindă îndeosebi
spre consacrarea pregătirii științifice
postuniversitare și mult mai puțin
spre stimularea unui continuu efort
de creație. Astfel, titlul de doctor
devine frecvent un scop, legat de
promovarea ierarhică, si nu un mij
loc de intervenție operativă și efioace pentru perfecționarea vieții
economice și sociale.

Mihai IORDANESCU
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PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
11,15 Film artistic : „Agentul
producție a studiourilor
12,05 Vatră folclorică
12.30 Forum politico-ideologic
12.55 Telex
Telex
Teleșcoală
17,00 șah
17,13 Sport șf sănătate
17.30 Viata culturală
18.35 Desene animate
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.45 Studioul tineretului
20.30 Originea omului
21,20 „I-auzl cum mal cîntă
21.45 Telejurnal
22,05 Merldanele dntecului

DE
Se simțea de mult nevoia
unei ediții complete a vas
tei opere sadoveniene, alcă
tuită după normele științi
fice clirente. Alte două în
cercări, din timpul vieții
sub
suprascriitorului,
vegherea sa și cu îngriji
rea Profirei Sadoveanu,
ambele meritorii, nu duse
seră lucrarea la capăt. Noua
ediție ne prezintă baze, ca
să zicem așa, lărgite in
toate direcțiile. Cartea se
deschide cu un studiu fun
damental al lui Constantin
Ciopraga. autorul dealt
fel și al unei excelente mi
cromonografii. apărută în
Editura
tineretului,
in
1966. După o Schiță bio
grafică, o Notă asupra edi
ției și Lămuriri asupra al
cătuirii volumului întii, ur
mează textul acestuia. Po
vestiri (1904), apoi versuri
și proză din anii de înce
puturi (1897—1904), Recenzii-consemnări, Colaborări’Traduceri și Addenda, Note
și comentarii și o foarte în
tinsă gamă de Indici de
oameni, de plante, de ani
male și de tot felul ds
lucruri, in spirit statistic,
constituind totalitatea uni
versului sadovenian. Alti
indici, de autori, de titluri
și de periodice, urmați de
o Scurtă prezentare în
limbile română, engleză,
franceză, germană si rusă,
încheie acest încăpător prim
volum de Opere.
Ne cerem scuze pentru
descrierea atît de amănun
țită a cărții, dar am tinut
să punem în lumina cea
mai justă lucrarea atît de
scrupuloasă a celor doi în
drăzneți pionieri ai metodei
exhaustive de editare cri
tică! Cornel Simioneseu și
Fănuș Băileșteanu.
Am recitit cu acest prilej
faimoasele Povestiri, pri
mul din cele patru volume
cu care Mihail Sadoveanu,
în vîrstă de numai douăzeci

*) Ediție critică de Cornel
Simioneseu, Note și comen
tarii de Cornel Simioneseu
și Fănuș Băileșteanu. Stu
diu introductiv de Constan
tin’ Ciopraga.
Povestiri,
începuturi, Editura Miner
va. București, 1981, in-8°,
CXXXIII+808 paginL
Nutrită din convingerea
potrivit căreia „cunoașterea
„
trecutului pe care il închide
orașul București în rețeaua
și profilul său edilitar — de
la cartierele sale vechi la
cele mai noi cvartale — este
echivalent cu parcurgerea
unei lecfii de istorie a pa
triei în general și a Capita
lei sale in special", stator
nicia eu care de-a lungul
unei vieți George Potra s-a
aplecat asupra chipului de
altădată al Bucureștilor, a
vieții și mentalității locui
torilor săi s-a împlinit în
notabile realizări. Mai întii
in inițierea unui corp docu
mentar al orașului Bucu
rești, din care pjnă acum au
văzut lumina tiparului două
volume, inșumînd sute de
mărturii istorice dintr-o pe
rioadă cuprinsă intre anii
de început ai domniei lui
Mihai Viteazul și zilele re
voluției pașoptiste (1594—
1848), un al treilea volum
fiind și el iperedintat spre
tipărire Editurii Academiei.
Apoi, in acele multe studii
și comunicări ce-i poartă
semnătura risipite în varii
publicații ale muzeelor și
reviste de istorie etc. Și. în
fine, în masivul tom apărut
de curînd — „Din Bucureș
tii de altădată" (Editura
științifică și enciclopedică),
cuprinzînd nu mai puțin de
22 de studii.
Sînt reînviate, mai întii.
în paginile cărții crîmpeie
din viata socială de odini
oară a
Bucureștilor ; din
file de vechi documente au
torul aduce spre noi. cu o
remarcabilă știință a recon-

șl patru de ani. debutase
editorial In 1904 (pentru
acest motiv, numit de N.
Iorga, „anul Sadoveanu").
O intensă poezie a peisaju
lui și a trecutului istoric al
Moldovei asigură perma
nenta interesului. în pofida
evoluției nu totdeauna as
cendente a prozei noastre
literare. Incomparabila pro
ză picturală și simfoni
că a celui ce a fost
de fapt un foarte mare
poet prin sensibilitate și

tic
Tragediile
Galatei,
pastișă eroico-comică homerizantă. pe tema unei nevi
novate petreceri a elevilor
ultimei clase a Liceului na
tional din Iași, cqre le-a
atras „eroilor" eliminarea
pe termen scurt din scoală.
Cu tot caracterul facil al
celor 1 202 versuri, nu le
lipsește o polemică „ars
poetica" împotriva simbo
lismului macedonskian și
dezideratul unor creații în
spirit national.

UN REMARCABIL ACT
EDITORIAL

Mihail SADOVEANU:

OPERE voi. 1)
de Șerban CIOCULESCU
viziune își păstrează, după
trecere de mai bine de
trei sferturi de veac, pros
pețimea. Dealtfel, prevă
zut cu un lucid spirit
autocritic, Mihail Sadoveanu iși revăzuse textele anilor tineri și noua ediție
îi respectă voința, nu fără
însă a consemna în apa
ratul critic toate variantele.
S-ar putea spune că în
anii tinereții precumpănea
în structura autorului o în
văpăiată imaginație roman
tică, dar cu coexistenta
unui acut spirit de obser
vație. și că maturitatea i-a
fost vîrsta echilibrării celor
două mari facultăți crea
toare. Implicată amîndurora, celula germinativă a ge
niului său a fost intuiția
cosmică, dacă prin aceste
cuvinte înțelegem fenome
nul unic în literatura noas
tră de captare a tot ce tine
de viul din lumea noastră,
sensorial și afectiv.
Cititorii vor face însă cu
noștință și cu distracțiile
viratei adolescentine, ca, de
pildă, lungul poem umoris-

Tinărul Sadoveanu s-a
încercat și în reportaje,
pentru ziarul Opinia din
Iași, dar fără precisă vo
cație
ziaristică.
Paralel,
făcînd cronica periodicelor
și a cărților, a luat călduros
partea lui Caragiale în odioasa campanie de calomnie a lui Caion (C. A. Ionescu).
Pașcanii natali fac obiectul sus-ziselor reportaje,
punctate cu intenții de
umor.
Versurile debutantului sînt
corecte. în tonalitatea presămănătoristă a celui din
urmă deceniu al secolului
trecut. Nu lipsește nici ar
monia eminesciană, ca în
pastelul
elegiac
Amurg
(Iași, martie 1898).
Adevăratul Sadoveanu se
presimte însă în același
moment cu schița Dușma
nul, apărută la 15 februa
rie 1898. Este povestea unui
țăran care străbate noaptea
cu carul cu boi o pădure,
în drum spre capă, terorizat
de gîndul că l-ar putea
urmări și ucide cel ce i-a

stituirii, scene. întîmplări și
fapte, obiceiuri și mentali
tăți din veacurile 16—19 ale
marelui oraș. A apelat pen
tru aceasta, spre pildă, la
foi de zeste, la hotăriri ale
proceselor de epocă, la acte
de danii domnești, boierești
sau ale orășenilor către bi
serici și mănăstiri, la hotăr-

Autorul lasă documentele
să vorbească, oferindu-ne
astfel nu numai parfumul
limbii vechilor scrieri, ci în
suși felul de a fi și a gindi
al celor ce ne-au premers,
grijile și visurile lor ; cu
alte cuvinte pulsul acelor
vremi, nu o dată bătute de
ape tulburi de primejdie.

George POTRA
//

Din Bucureștii
de altădată"

nicii, vînzări și închirieri de
bunuri etc. Ele se citesc cu
un spor de interes nu
numai fiindcă în ele pulsea
ză viata trecută a cetății lui
Bucur, ci și fiindcă întîlnim
in ele ilustre personalități
surprinse în ipostaza lor co
tidiană. adine omenească ;
Constantin Brîncoveanu înzestrindu-și
fiicele. Elina
Cantacuzino, mama viito
rului domn Șerban Canta
cuzino și a
cărturarului
stolnic Constantin Cantacu
zino. făcîndu-și diata înain
tea unei lungi și grele
călătorii,
Maria Greceanu,
fiica
cronicarului
Radu Greceanu,
alcătuindu-și testamentul

Remarcabile sînt capitolele
ce reconstituie întinderea
podgoriei și viilor orașului
București (azi dispărute,
dar a căror amintire o păstrează incă toponimia orașului), cele privind iluminatul și paza de noapte a
orașului, alimentarea cu
apă, băile în secolele XVI—
XIX, bogăția informației
permitîndu-i autorului șă
urmărească fiiul călăuzitor
al unor preocupări gospo
dărești a căror amploare si
diversitate era mai greu de
bănuit... Concluzie valabilă
și pentru capitolele referi
toare la grădinile și parcu
rile orașului, la înfrumu
sețarea Dealului Mitropoli-

fost rival în căsătorie. Nu
e lipsită de interes nici
schița Binecrescută, con
cepută. cu un dram de iro
nie fată de ezitările unei
fete de „bună condiție" de
a răspunde cererii de întîlnire a unui curtezan. Si
celelalte patru povestiri din
anii 1898—1899 sînt certe
preludii ale creațiilor vii
toare.
Adevărata vocație a ma
relui scriitor a fost aceea
de povestitor, într-o aură
de lirism, a lui și numai
a lui.
Cu excepția unui singur
glas, acela al lui H. Sanielevici, care a putut acuza
de imoralitate scrierile de
butului. opera lui Mihail
Sadoveanu a intîmpinat cea
mai largă simpatie încă
din anul debutului edito
rial. Două premii academi
ce ii încunună Povestiri și
Șoimii, primul în urma ra
portului lui Titu Maiorescu. La apariția Vieții ro
mânești
(martie
1906),
Mihail
Sadoveanu
avea
să fie atras de G. Ibrâileanu, căruia îi va păstra
cea mai caldă recunoștință.
Sintem insă, cu acest vo
lum, în plin sămănătorism,
iar debutul editorial al tâ
nărului scriitor se infăptuise sub zodia lui N. Iorga.
în interval, tinărul se în
surase la 21 de ani cu Ecaterina Bîlu, care înainte
de a-i dărui o casă de 11
copii, a publicat și ea
citeva poezii, ce „vădesc un
poet format, de un real
talent", ne spune mai puțin
convingător Cornel Simionescu. oferindu-ne patru
din ele. Editorul presupune
însă că acestea ar fi fost
prelucrate de Mihail Sado
veanu, căruia-i plăcea să
retușeze și scrierile ce i se
dădeau spre publicare de
unii debutanti.
Destinul poeziei nu este
însă strict condiționat de
vers. Acesta i-a izbutit mai
puțin însuși lui Mihail Sa
doveanu. care s-a afirmat
ca neîntrecut poet în proză,
egalul celor mai mari și
primus inter pares.
Fie ca noua ediție, în
cepută sub auspicii mai
presus de toate așteptările,
să-și împlinească întreg
programul !
ei. la modul în care se că
lătorea altădată, in care se
urmăresc avatarurile unor
proiecte edilitare, străda
niile unor firi generoase,
animate de marea dragos
te pentru urbea lor. in ve
derea înnoirii și înfrumuse
țării orașului.
Se derulează apoi în
fata cititorului istoria unor
case și hanuri vechi, a unor
cafenele și grădini, ee-au
dat orașului parfumul său
unic ; spusă cu har și înte
meiată pe mărturii istorice
variate, povestea multelor
clipe de restriște ale orașu
lui — incendii, cutremure,
inundații, foamete, molime,
lăcuste — biruite toate. în
dreptățind încheierea că
mai tare
decit răutățile
vremurilor a fost dragostea
bucureștenilor pentru ora
șul lor, de atitea ori clădit
și reclădit ; prezentarea
unor interesante figuri și
tipuri bucureștene, între
care și cea a căpitanului
Costache, vajnicul polițist
al epocii regulamentare,
spaima bucureșteanului de
rind : anii bucureșteni ai
„finului Pepelei cel isteț
ca un proverb", Anton
Pann ; vremurile de înce
put ale fotografului în
București și multe altele.
Carte a unei pasiuni de
o viată, rod al unei munci
de multe decenii, volumul
„Din Bucureștii de altăda
tă" le încoronează cu o rev
șită de mare frumusețe și
valoare.

Silviu ACHIM

dublu"
engleze
(reluare)

țara'

PROGRAMUL 2

19,09 Telejurnal
19,25 Concertul orchestrei simfonice
Radiotelevizlunii Române. Trans
misiune
directă.
Dirijor
Alipi
Naidenov, Bulgaria. Solist Cris
tian Beldi. In pauză : Omul și să
nătatea. Necesitate și abuz în ali
mentația copiilor.
21,35 Tehnologie șl un fir de praf
21,45 Telejurnal
22,05 Din cartea naturii : Copiii codru
lui — ursul

teatre
• Teatrul Național „I. L. Caragiale"
(sala mică) :
Coana Chirița — 19;
(sala Atelier) ; Elegie — 19.
a Filarmonica „George Eneșcu" (AConcert simfonic.
teneul Român) :
Dirijor : Ervin Acel. Soliști : Agneta
Kriza
soprană, Andrei Deleanu —
pian — 19.30.
a Radloteleviziunea Română :
Con
cert simfonic. Dirijor : Alipi Naidenov
(R. P. Bulgaria).
Solist :
Cristian
Beldi — 19,30.
a Opera Română : Trubadurul — 18.
0 Teatrul de operetă : Oklahoma —
19.30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu) :
Lungul
drum al zilei către noapte — 19; (sala
Grădina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 19,30.
a Teatrul Mic : Nebuna din Chaillot
— 19,30.
a Teatrul Foarte Mic : Pe cine nu
mim... eu 7 — 20.
a Teatrul de comedie : Don Juan —
19.30.
0 Teatrul „Nottara" (sala Magheru):

Karamazovii — 18,30; (sala Studio) :
Omul care face minuni — 19.
e Teatrul Giuleștl (sala Majestic) :
Povestea unei iubiri — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Cîntecul
păunului de aur — 18,30.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tânase"
(sala 3avoy) : Vorba lui Tănase —
19,30; (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Noaptea
iul ștefan cel Mare — 17.
• Teatrul „Ț&ndârică" :
Aventurile
lui Plum-Plum — 10.
0 Circul București : Fantastic circ —
16; 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. :
Gustul mierii — 19,30.

i n

a

• Non stop : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. CULTU
RAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Saltimbancii :
VICTORIA
— 9;
11,15; 13;30; 15,45; 18; 20. TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Mondo umano : BUZEȘTT — 15,30;
17,30; 19,30.

0 învingătorul : DACIA
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 întoarcere la dragostea dinții :
VIITORUL - 15,30; 17.30; 19.30.
• Maria-Mirabela : MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. ARTA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 13; 20.
0 Pietonii aerului : SCALA — 9,15;
11,15; 13,15; 16; 18; 20. FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
0 Branco Billy : SALA MICA A PA
LATULUI — 10; 12,30; 15; 17,15: 20,
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17,30.
0 Mașina zburătoare : CENTRAL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
0 Vulcanul: BUCUREȘTI — 8,30;
10,45; 13; 15,30; 18; 20,15, FAVORIT —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Un prieten pierdut : TIMPURI
NOI — 0.30; 11,30; 13,30; 16; 18: 20.
0 Povestea lui Buddy Holly : PA
TRIA — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,30, FES
TIVAL — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 16; 20,15.
0 Ultima vînătoare: DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,
0 Aventuri in Marea Nordului POPU
LAR — 15; 17,15; 19.30.
a Caseta Măriei de Medici : GIULEȘTI — 8; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.

• Escadronul husarilor zburători ;
COTROCENI — 15,30; 19.
• Moscova nu
crede în
lacrimi :
COSMOS — 15,30; 19.
• Sint timid, dar mă tratez — 15,30;
17,30, Răsunetul fluviului —
19.30 :
PROGRESUL.
• Procesul de Ia Nilrnberg : CAPI
TOL — 9; 12,30; 16; 19,30.
e Aventurile ursuleților polari: DOINA — 9,15; 11.15; 13,15; 15,15; 17,15;
19,15.
• Lupii mărilor : GRIVITA
11,15; 13,30; 15,45;' 18; 20,15.
• Provinciala : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Polițist sau delincvent: LIRA
15,30; 18; 20.
• Yankeii : PACEA — 11; 15,30; 18,30.
• Capitolul al doilea : FLOREASCA
— 8,45; 11; 13,15;
.
15.30; 17.45; 20.
• Kagemusha
a:
VOLGA
- 9; 12;
16; 19,
0 Hangar 18: GLORIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15, FLAMURA — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
a Toată lumea este a mea : AURO
RA — 9: 12; 16; 19.
• Numele meu e iubire : FLACARA
— 10; 13; 16; 19, FERENTARI — 15,30;
19.
e Alt Baba și cei 40 de boți: MUNCA
— 15.30; 19.

V

Ședința de bilanț a activului de partid
si de comandă din Ministerul de Interne
Activul de partid și de comandă
din Ministerul de Interne, întrunit în
ședință pentru bilanțul activității des
fășurate în anul 1981, a adresat o
telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al Portelor armate
ale Republicii Socialiste România. Ne
exprimăm — se arată în telegramă —
cele mai calde și alese sentimente de
înalta prețuire, adîncă recunoștință
și nemărginit devotament fată de
dumneavoastră, fiul cel mai iubit al
poporului român, conducătorul înțe
lept și cutezător al’partidului și sta
tului. patriot și revoluționar înflăcă
rat, militant neobosit pentru prospe
ritatea patriei și fericirea națiunii
noastre, personalitate proeminentă a
vieții politice internaționale, luptător
dîrz pentru pace și dezarmare, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și
mai drepte. în care toate popoarele să
se dezvolte libere și independente.
în cadrul bilanțului — se spune in
telegramă — a fost exprimată cu
profundă satisfacție si mindrie ostă
șească întreaga gratitudine fată de
modul strălucit în care dumnea
voastră conduceți destinele patriei și
ale poporului pe calea luminoasă a
socialismului și comunismului, pentru
grija părintească cu care ne îndru
mați zi de zi, pentru sprijinul și
orientările deosebit de prețioase pe
care ni le acordați în activitatea ce
o desfășurăm, în înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor ce ne revin din ho'tăririle de partid și legile tării.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe
comandant suprem, că, în spiritul or
dinelor și indicațiilor pe care ni le-ati
dat, în bilanțul anual am analizat, in
spirit critic și autocritic, cu răspun
dere și exigentă partinică, activitatea
comandanților, a organelor și orga
nizațiilor de partid, modul în care
am îndeplinit sarcinile ce ne revin
din hotărîrile Congresului al XII-lea
Al Partidului Comunist Român, din
magistrala dumneavoastră expunere
la Plenana comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român si
a Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale, care direcționează întreaga noastră muncă pentru
apărarea cu vigilentă și fermitate a
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui. a avuției naționale și a avutului
personal al cetățenilor, a ordinii și
liniștii publice.
Desfășurîndu-ne întreaga activitate
sub conducerea și îndrumarea-parti

dului și dezvoltînd permanent legă
tura cu colectivele de oameni ai
muncii, am obtinut rezultate pozitive
în prevenirea și combaterea infrac
țiunilor și a altor fapte antisociale,
am acționat cu mai multă fermitate
pentru întărirea climatului de lega
litate, ordine și disciplină. Aplicind
în viață Directiva dată de dumnea
voastră privind pregătirea de luptă si
politică a forțelor armate, unitățile
din trupele de securitate și de
pompieri și-au intensificat activitatea
de instruire și educare a efectivelor,
au îndeplinit cu răspundere misiunile
privind paza obiectivelor, prevenirea
și stingerea incendiilor.
Conștienti de rolul și sarcinile ce
ne revin în apărarea valorilor făurite
de poporul român, a muncii sale
pașnice, creatoare, tinînd seama de
criticile pe care le-ati făcut asupra
muncii noastre, dezvăluind neajunsu
rile existente și cauzele lor, vă asigurăm că vom întreprinde toate mă
surile pentru sporirea capacității de
luptă a tuturor unităților, ridicînd pe
o treaptă nouă, superioară. întreaga
muncă a lucrătorilor Ministerului de
Interne. Vom întreprinde, de aseme
nea, măsuri pentru perfectionarea
pregătirii multilaterale și a educației
revoluționare, ostășești a tuturor efectivelor pentru întărirea ordinii si
disciplinei militare.
însuflețiți permanent de exemplul
dumneavoastră luminos de muncă și
patos revoluționar, de fierbinte dă
ruire comunistă pentru înflorirea na
țiunii noastre
socialiste.
pentru
triumful ideilor socialismului și co
munismului, aplicind întocmai în în
treaga noastră activitate ordinele și
indicațiile deosebit de prețioase pe
care ni le dați, ne angajăm solemn,
mult iubite și stimate tovarășe co
mandant suprem, să fim permanent
la datorie, să apărăm cu bărbăție
cuceririle revoluționare ale poporului
român, aducindu-ne întreaga' contri
buție la înfăptuirea politicii partidu
lui de ridicare a patriei pe noi culmi
de progres și civilizație.
Cu prilejul apropiatei aniversări a
zilei dumneavoastră de naștere, săr
bătoare scumpă tuturor fiilor Româ
niei socialiste — Se spune in încheie
rea telegramei — vă dorim din adîncul inimilor, mult iubite si stimate
tovarășe comandant suprem, ani
multi și fericiți, sănătate deplină și
putere de muncă, pentru ca, în fruntea
partidului si statului, să conduceți
poporul nostru spre piscurile luminoa
se ale socialismului și comunismului.
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Schi, patinaj, săniuș pe ptrtiile brașovene
Binecunoscutele pîrtii de schi și
celelalte locuri propice practicării
sporturilor de iarnă din județul Bra
șov sint, în acest sezon, mult solici
tate pentru antrenamente si concur
suri sau. pur si simplu, pentru des
tindere si recreare nrin mișcare în
aer liber. Cum județul Brașov —
prin condițiile naturale, prin baza
materială și prin performantele
sportivilor săi — deține poziția frun
tașă pe tară în privința sporturilor
de iarnă, forurile locale s-au îngri
jit. din vreme, să asigure și de această dată tot ce este necesar pen
tru practicarea în cele mai bune
condiții a schiului, patinajului, săniușiilui.
De la prof. Vasile Lăzărut. primvicepreședintele
C-J.E.F.S.-Brașov,
aflăm că. spre exemplu, la Predeal,
pe Clăbucet. piftiile si instalațiile aferente pentru schi funcționează la
întreaga capacitate. Tot aici, mai
precis la Clăbucet-sosire (informații
detaliate la birourile de închiriere a
materialelor sportive), au loc cursuri
de inițiere la schi. Intre Brașov și
Dîrste. pe masivul Bunloc. pentru
accesul La pîrtia recent dată in ex
ploatare. funcționează un telescaun,
foarte util amatorilor de schi. De
asemenea, pîrtia din apropierea
Complexului de odihnă pentru tine
ret de la Pîrîul Rece — loc solicitat
mai ales la sfîrșit de sărotămînă si în

vacante — este deservită de un teleschi cu o capacitate corespunzătoare.
Pentru copiii brașovenilor, dar nu
numai pentru ei. în cartierul Schei
a fost amenajată, cu participarea
voluntară a cetățenilor, o pîrtie de
schi în lungime de aproape un kilo
metru. ne care, amolasind la nevoie
și două baby-lifturi. se pot desfășu
ra în foarte bune condiții si con
cursurile celor mai mici schiori, fapt
care, totodată, duce la descongestio
narea piftiilor din Poiana Brașov.
Cea mai bună, deci și cea mai soli
citată pirtie de schi a țării (Pîrtia
Lupului, din Postăvar), se prezintă
în condiții excelente, gata pentru a
face fată — de fiecare dată cind și
stratul de zăpadă este corespunzător
— concursurilor de anvergură. Ama
torii de patinaj au la dispoziție atit
patinoarele artificiale din Poiana
Brașov și al complexului
sportiv
„Timpa“, cit și patinoarele naturale
..Petrolul" și „Olimpia" din Brașov.
între competițiile de masă, progra
mate in cadrul actualei ediții de iar
nă a „Daciadei", se înscrie — ade
vărată premieră pe pîrtiile bra
șovene — marele cros popular pe
schiuri ce va avea loc la 24 ianuarie,
în Poiana mică <a Postăvarului. Tot
luna aceasta sint prevăzute, la Poia
na Brașov. „Cupa campionilor aso
ciațiilor sportive" si. la Simea.
„Cupa Șirnea". concurs rezervat co
piilor și juniorilor. (Ion Dumitriu).

în cîteva rînduri
A în turneul zonal masculin de
șah pentru campionatul mondial, ce se
desfășoară în aceste zile la Băile
Herculane, după 4 runde și disputarea
partidelor întrerupte. în clasament
conduce marele maestru Zoltan Ribli
(Ungaria) cu 4 puncte, urmat de
Mihai Șubă (România). Peter Lukacs
(Ungaria) și Jan Ambroz (Ceho
slovacia) cu cîte 3 puncte etc. în
trecerea se reia astăzi cu runda
»aÂflat la Moscova, cu prilejul
turneului de sală pentru juniori, pre
ședintele Federației internaționale de
fotbal, Joao Havelange, a participat
la o conferință de presă în cursul
căreia, referindu-se la tragerea la
sorți (de la 16 ianuarie) a grupelor
preliminare ale turneului final al

campionatului mondial din Spania, a
arătat că se propune ca urnele să
aibă următoarea componentă: urna I:
Spania, Argentina, Brazilia. Italia,
R. F. Germania, Anglia; urna a II-a:
U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia,
Polonia, Ungaria, Austria; urna a
IlI-a : Scotia. Irlanda de Nord. Fran
ța, Belgia, Peru. Chile; urnw a IV-a:
Camerun, Algeria. Honduras. Salva
dor, Kuweit, Noua Zeelandă. în pri
vința arbitrajului la „El Mundial",
J. Havelange a spus că vor fi prezenți și 21 de arbitri din țări ne
calificate.
• La Paris. într-un meci contind
pentru „Cupa cupelor" la volei femi
nin, Bratislava a învins cu scorul de
3—0 (15—12, 15—9, 15—3), formația
Paris Universite Club.

Nume noi în gama aparatelor de radio
între noile tipuri de radiorecep
toare staționare se află și cel de
numit „Expres", produs la între
prinderea „Electronica". Aparatul
oferă posibilitatea recepției emisi
unilor pe unde medii și a emisiu
nilor stațiilor de radio cu modulație
de frecventă in gama de unde ultra
scurte. Linia modernă a casetei,
precum și parametrii săi îl situează la nivelul celor mai bune apa
rate de acest fel.
Un alt model nou de aparat de
radio este „Interson", produs tot de
întreprinderea „Electronica". Apa

• „PULSUL- SOARE
LUI
bate 03 ° inimă,
pulsațiile succedîndu-se la In
tervale de 160 de minute. Feno
menul, observat mai demult de
către astronomi sovietici la ob
servatorul din Crimeea, a fost
confirmat de către astrofizicienii
francezi Eric Fossat și Gdrard
Grec, de la Universitatea din
Nisa, și de americanul Martin
Pomerantz de la Universitatea
din Stanford prin observații fă
cute în Antarctida, 24 de ore din
24, la o altitudine de 2 000 m, în
condiții de perfectă transparență
atmosferică. Constatarea recla
mă reexaminarea modelului cla
sic de „alimentare" a Soarelui
de către fuziunea termonucleară,
în orice caz, este evident că
Soarele nu este o stea încreme

ratul oferă posibilitatea recepției
emisiunilor stațiilor de radio cu
modulație de amplitudine în gama
de unde lungi și a emisiunilor sta
țiilor de radio cu modulație de frec
ventă în gama de unde ultrascurte.
Aparatele sînt in garanție pe o
perioadă de 12 luni, de la data
cumpărării. în acest interval. în
treținerea se va face de reprezen
tanțele tehnice județene ale între
prinderii „Elecronica" in mod gra
tuit. Ambele aparate — „Expres"
și „Interson" — au același preț :
800 lei fiecare.

EXPOZIȚIE DE CARTE LA SUCEAVA
••

•

ție. Aici se vor realiza, între altele,
prese mecanice de 315, 400 și 1 000
tone/forță.

••

,0 viață închinată prosperității națiunii române
și păcii mondiale"
„O viață închinată prosperității na
țiunii române și păcii mondiale" se
intitulează expoziția de carte des
chisă la Biblioteca județeană Suceava
și care reunește volume din opera
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, precum și
alte lucrări evidențiind dimensiunile
de excepție ale personalității sale de
om politic, de patriot și revoluționar.

Tot la Suceava a avut loc un simpozion intitulat „în numele vieții și
al civilizației", în cadrul căruia au
fost relevate importanta activității si
inițiativele țării noastre, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru des
tinderea climatului politic interna
țional, pentru dezarmare si pace în
lume.
(Agerpres)

La cooperativa „Textlle-Tricotaje" Satu Mare

Articole frumoase, moderne, trainice
Fantezie si bun gust
— iată două din atri
butele produselor pe
care le realizează har
nicele lucrătoare de la
cooperativa meșteșu
gărească „Textila-Tricotaje" din Satu Mare.
în 1981, unitatea sătmăreană și-a cistigat.
pe merit, un loc de
frunte in „clasamen
tul" cooperativelor de
profil din tară, prin
rezultatele bune obți
nute în realizarea in
dicatorilor de plan și.
cu’ deosebjre. la ex
port. unde prevederi
le au fost depășite cu
80 la sută. Prin ce anume atrag si sint tot
mai căutate pe piața
internă și externă tri
cotajele realizate de
cooperativa sătmăreană ?
— în primul rînd —
ne spune
președinta
cooperativei, tovarășa
Gabriela. Aos an
produsele noastre se
bucură de aprecieri
datorită calității, di
versității de modele,
frumuseții si trăiniciei lor. Pentru a con
fecționa numai artico
le fără nici un refuz
din partea beneficia
rilor interni si parte
nerilor externi.
am
luat măsuri de organizare temeinică si rigu
roasă a activității pro
ductive, de întărire a
ordinii și
disciplinei
în muncă, de cultiva
re permanentă a spiri
tului de înaltă exi
gență și responsabili
tate din partea între
gului colectiv.
O expoziție deschisă în incinta uni.tătii
prezintă cele mai noi
produse
modele
si

destinate pieței inter
croșetate sau tricotate
ne si exportului. Este
de mașină pentru co
pii, rochițe si bluze
o adevărată feerie de
pentru uniforme șco
modele și culori. în
care se remarcă iile
lare, articole pentru
sport.
tricotate cu modele
folclorice inspirate din
Este de remarcat si
cele două cunoscute
faptul că textilistele
zone etnografice ale
sătmărene au reintro
județului — Oașul si
dus în circuitul proCodrul.
. duetiv
importante
Un alt domeniu în
cantități de materiale
care cooperativa obți
refolosibile. realizind
ne. de asemenea, re
în 1981. peste preve
zultate bune, este cel
deri. o economie de 8
al prestărilor de ser
lei la 1 000 lei producvicii pentru populație.
ție-marfă. Din mate
Multe dintre țesături
rialele refolosibile. lu
le realizate „la cocrate ou iscusință si
mandă"
se
disting
migală, au fost con
printr-o mare varieta
fecționate noi arti
te de modele si con
cole in valoare de cir
texturi coloristice. la
ca nouă milioane lei.
care se adaugă o gamă
largă de costumase ’ (Oclav Grumeza).

bil, mai mult senin. Tendință de nin
soare slabă. Vînt slab pini la moderat.
Temperatura in creștere spre sfirșltul
intervalului. Minimele vor fi cuprinse
Intre minus 10 și minus 5 grade, maxi
mele între minus 3 șl plus 2 grade. Cea
ță. dimineața și seara. (Ileana Mihăilă,
meteorolog de serviciu).
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La tehnică de vîrf
(Urmare din pag. I)
bine, oa om al producției
ce sinteti. Să înțelegem că
tot așa, din supărare, v-ati
pornit împotriva celor care
risipeau capetele ce rămîneau la prelucrarea barelor
de inox 1
— O uzină tînără. chiar
cu tehnică de vîrf ca a
noastră, este precum o
casă, la început. Trebuie să
te îngrijești de toate. In
clusiv de educația celor din
familie : să nu strice ceea
ce au. să adauge la ce au.
să păstreze măsură în toa
te . Ca să revenim la ba
rele de inox. să reținem și
faptul că otelul ăsta îl im
portăm. Si chiar dacă nu
l-am importa, tot se cuvi
ne să nu irosim din el nici
un gram. E munca noas
tră. Așa că, din toate aces
te motive, dar mai ales din
motive le-aș zice eu ...pe
dagogice, am început îm
preună cu tovarășul Lefter
Dascălu. secretarul comi
tetului nostru de partid,
acțiunea ...capetele de bară
din inox...
în ce consta „acțiunea"
despre care este vorba ?
Abia se dăduse start pro
ducției in această modernă
uzină, colectivul încă nu se
închegase temeinic, oame
nii veniti ori de pe băncile
școlii ori din alte între
prinderi. unii cu educație
de fabrică iar alții dornici
să și-o însușească aici,
în sfîrșit. chiar din Start,
meșterul Boboc si cu Lef
ter Dascălu au început să
adune dintre strunguri ca
pete oricît de mici rămase
din prelucrarea barelor de
inox .Adunau și de prin
containere. Să nu se piar
dă nimic. Totul era depo-

zitat cu grijă într-un du
lap. Unii, de rușine, au în
ceput să fie ei înșiși mai
grijulii, să nu mai dea pri
lej ca alții să le arate ne
glijenta. Alții, mai puțin
receptivi la amintita metodă pedagogică. Iată însă
că se ivesc comenzi care se
puteau executa și cu cape
te de bară. Cei care s-au
gospodărit n-au mai dat
buzna la magazie ; ceilalți :
„că nu avem material, con
diții...". Meșterul a deschis
atunci dulapul în cauză,
a împărțit capetele de
bară adunate
și a zis
că el va continua să
mai adune dintre strunguri. dar nu-i rău ca fiecare 6ă facă același lucru,
ba uite. că..
Nu-i rău deloc,
______
la o adică, prinde bine.
— A „prins" pedagogia
asta ?
— A tons, de vreme ce
găsesc tot mai greu capete
de bară printre strunguri...
— Si totuși, meștere, de
ce ești supărat ?
— M-am necăjit pe un
băiat de aici, din strungârie. Un strungar de viitor.
E la început în meserie,
are. normal, categorie mică,
dar deja realizează lucrări
pretențioase; cînd l-am
primit aici a strălucit pur
și simplu la probă, dar...
—• ...dar cum se poate ca
un asemenea tînăr. căruia
îi faceți un portret cu care
s-ar mîndri multi, să vă
supere ?
— L-ara observat mînuind strungul avind la mîini
o brățară. Ceea ce contra
vine regulamentului
de
protectie a muncii. Si m-a
supărat cu atît mai mult cu
cit știe că orice încălcare a
ordinii si disciplinei nu-mi
produce absolut nici o bucu-

DE

■ La întreprinderea de rulmenți
din Birlad a început să producă o
nouă capacitate de 5 000 tone
piese forjate pe an. Este de reținut
faptul că noua capacitate a fost
pusă în funcțiune înainte de terme
nul prevăzut.

BULETIN

• PLĂMIN
ARTIFI
CIAL DIN MASE PLAS
TICE. Plămânii artificiali, care
îi înlocuiesc pe cei adevărați în
timpul intervențiilor chirurgicale
asupra inimii, au și unele defi
ciențe. în primul rînd, o parte a
globulelor roșii care pătrund în
ei sînt deteriorate. în al doilea
rind, oxigenul provoacă înspu-

ți dat in exploatare o modernă insta
lație de salubrizare a vagoanelor de
călători. Instalația asigură spălarea
unui număr dublu de vagoane cu
un consum de energie electrică de
trei ori mai mic.

■ La faza județeană a concursu
lui de creație tehnico-științifică au
participat peste 14 000 de tineri din
județul Prahova. Au fost soluționate
aproape 2 000 de teme, cele mai
multe dintre ele cu aplicabilitate
imediată în producție.
■ Intrucît unele blocuri construi
te în Iași nu au avut tobogane
pentru evacuarea resturilor mena
jere, municipalitatea a dispus insta
larea unor conteinere în locuri spe
cial amenajate. Măsură bună. Dar
respectivele conteinere au fost insta late pe marginea străzilor, iar
gunoiul din ele nu este ridicat cu
săptămînile.
■ La întreprinderea de mașiniunelte grele din Dorohoi s-a con
struit o nouă capacitate de produc-

RUTIER

informații de la Inspectoratul General al Miliției,
Direcția circulație

Din nou
despre excesul de viteză
Un autoturism aleargă în mare vi
teză pe șoseaua din Șatul Stănești,
județul Gorj. La un moment dat.
părăsește asfaltul și intră în șanțul
din dreapta drumului. Cel de la vo
lan, Ion Cioboată, reușește să rea
ducă mașina pe partea carosabilă,
dar din cauza vitezei excesive aceasta
derapează, și se lovește de un nom.
Autoturismul respectiv (l-GJ-4918) se
rupe, pur și simplu, în două, de la
nivelul portierelor din față, iar I.C.,
aflat singur
în mașină, își pierde
viata.
Un alt caz : Aurelian Teodorescu
conducea autoturismul 2-DJ-5232 pe
șoseaua Craiova-Strehaia. Deși cir
cula după lăsarea serii, cind vizibi
litatea era redusă, el n-a redus vi
teza. în fața mașinii, din întuneric,
a apărut, o căruță care mergea în
același sens, iar din direcția opusă
a apărut un autoturism. Viteza ex
cesivă l-a făcut pe imprudentul șo
fer să se „strecoare" printre cele
două vehicule. Spațiul fiind prea îngust, autoturismul a lovit un cetățean care mergea pe lingă căruță,
parbrizul mașinii s-a făcut țăndări,
iar Soția celui de la volan a fost ac
cidentată mortal.
Două evenimente grave, petrecute
în aceste zile de început ale anului
1982, din una și aceeași cauză — vi
teza excesivă. Sau, mai corect : neadaptarea vitezei la condițiile concrete
de vreme, drum și trafic. Cu atît mai
de neînțeles cu cit în aproape toate

oameni la înălțime
rie. de la oricine ar veni.
Tehnica de virf se reali
zează eu oameni de virf,
exemplari din toate punc
tele de vedere — iată lu
crul pe care nu obosesc
niciodată să-1 afirm. Afir
mație care ține și de peda
gogia închegării colectivu
lui nostru, dar înainte de
orice exprimă o realitate a
acestei etape pe care o
trăim cu toții, azi. în tara
noastră...
CELE 4 MOTIVE DE
COMPETIȚIE ALE LUI
i
IONITA CRISTIAN, Căutăm. la traductoare,. si
alte argumente care intră
firesc în armătura afir
mației meșterului Virgil
Boboc. Un asemenea prilej
ni-1 oferă discuția cu lonită
Cristian.
— Cîți ani ai?
— Cu un an și jumătate
mai mult decît media de
vîrstă a fabricii. Adică 22.
— Meseria ?
— Metrolog și... student
în anul I. la seral, la elec
trotehnică, la Iași.
— Ce te-a îndemnat la
învățătură ?
— Mai întîi faptul că o
uzină ca a noastră are nea
părat nevoie de oameni
bine pregătiți.
— Toate uzinele au ne
voie de astfel de oameni...
— Eu muncesc însă in această uzină si-i știu pre
tențiile. în al doilea rind
vreau să arăt că un exa
men de admitere pierdut la
absolvirea liceului se poa
te cîștiga prin „via uzină",
ca să spun așa. în al trei
lea rînd prietena mea e
studentă la zi. la aceeași
facultate, si era cazul să
nu rămîn de căruță. în
sfîrșit. în al patrulea rînd.
mi-a stîrnit ambiția de în-

vătătură tovarășul inginer
Ion Ursache, șeful meu di
rect.
— Cum ?
— în nici un caz cicălindu-mă... Ci mai degrabă
arătîndu-mi cite mai am de
învătat. Să dau un exem
plu. după care vă rog să
mă scuzați, că am încă des
tule de făcut. deseară
cursuri, nici nu știu cum
zboară timpul-pentru mine!
Deci, vine un- utilaj de la
o întreprindere bucureșteană. citesc fișa tehnică, fac
reglajele cuvenite si hai
să-i dau drumul să văd
cum funcționează. Merge
ce merge și la un moment
dat aparatul în cauză îmi
scapă
de sub control.
Hait ! îmi zic. am făcut-o
lată. Mă duc Ia tovarășul
inginer cu coada între pi
cioare. îi comunic că am
stricat aparatul, dînsul tace,
cercetează mai cu atentie
lucrurile, și. la un moment
dat. îmi spune : n-ai stri
cat nimic, uite, hiba e aici,
știu, e o noutate pentru
tine. Dar să deprinzi mă
car un lucru de la mine —
uzina noastră nu face par
te dintre acelea unde, din
rutină în rutină, ajungi la
pensie. Aici totdeauna vom
avea de-<a face cu noul,
deci și de învățătură va fi
nevoie întotdeauna, M-ar
bucura nespus să te con
duci după acest adevăr, și,
zic eu acum, — conchide
lonită Cristian. — fac tot
ce-mi stă în putintă să mă
conduc... Ca să nu mai
adaug că nu sînt singurul
din întreprindere care merg
pe acest drum de viată...
Drum de viață care este
sinonim cu destinul nou al
muncitorului de azi din
jBomânia.

PRETUTINDENI

treaga familie pleacă în afara
orașului, căldura poate fi oprită,
urmind să i se dea drumul nu
mai cu puțin timp înainte de
sosirea locatarilor.

în timpul zilei, cînd locatarii sînt
plecați după treburi, din nou mai
cald seara și apoi iar o scăderle
a temperaturii în timpul nopții.
In zilele de sărbătoare, dacă în-

Relatdri ale reporterilor
•‘n
și corespondenților „Scînteii

■ Prin folosirea mai bună a in
stalațiilor și utilajelor și printr-o
organizare mai judicioasă a pro
cesului de producție, colectivul de la
întreprinderea de alumină Tulcea a
realizat în prima decadă a lunii ia
nuarie aproape 1 000 tone de alumină calcinată peste prevederile
planului.
■ Un colectiv de specialiști de la
Regionala căi ferate Ciuj a realizat

Timpul probabil pentru zilele de 15,1G
și 17 ianuarie. In tară : Vremea va Ii
rece, geroasă noapțea, îndeosebi In pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi
variabil, mai mult șenin. Izolat în ves
tul și sudul tării va ninge slab. Tempe
ratura aerului in creștere spre sfîrșitul
intervalului. Minimele vor fi cuprinse
între minus 18 și minus 8 grade, local
mai coborîte in estul Transilvaniei și
nordul târli în primele nopți. Maximele
vor fi cuprinse între minus 8 șl plus 2
grade, local mal ridicate în zonele delu
roase. Ceață locală cu depunere
de
chiciură. In București : Vreme rece
geroasă noaptea, mai ales In
prima
parte a intervalului; Cerul va fi varla-

• SISTEM AUTOMAT
DE REGLARE A CĂLDU
RII Firma vest-germană „Sie

COTIDIAN.

■ La întreprinderea metalurgică
din Bacău au fost introduse în fa
bricația de serie 6 noi tipodimensiuni
de armături industriale din fontă
pentru industria chimică, industria
alimentară și agricultură. Avind ca
racteristici tehnico-funcționale supe
rioare, ele se realizează cu un con
sum de metal de două ori mai redus.

vremea

nită, stabilă. Unii astronomi îl
consideră chiar o stea variabilă.

mens" a trecut la producerea
unui sistem automat pentru re
glementarea consumului de căl
dură în instalațiile de încălzire
centrală (in fotografie). Sistemul
se bazează pe un microprocesor,
care măsoară în permanență
temperatura din apartament și
de afară și, ținînd seama de aceste date, asigură menținerea
temperaturii stabilite cu un con
sum minim de energie. Aparatu
lui i se poate fixa un program
pentru 24 de ore sau pentru o
săptămînă. De exemplu : mâi
cald dimineața, mai puțin cald
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marea sîngelui și, înainte de a-1
introduce în sistemul de circu
lație sanguină, medicii trebuie să
scape de această spumă. în acest
scop, piesele plămînilor artifi
ciali sînt acoperite cu compuși
siliconici care nu sînt total ino
fensivi pentru organism. Medicu]
bulgar Milan Milev, de la
Institutul de chirurgie și anesteziologie de pe lingă Academia
de științe medicale, a creat un
plăftiîn din mase plastice care se
întrebuințează o singură dată și
care nu are aceste deficiențe.
Oxigenarea sîngelui se face la o
presiune joasă, ceea ce reduce

zonele tării există drumuri cu ghea
tă si polei.

Disciplina pietonilor
în fiecare zi, aproape 40 la sută
din totalul accidentelor se produc ca
urmare a nerespectării regulilor de
circulație de către pietoni. Cele mai
multe evenimente de acest fel au loc
în condițiile traversărilor prin locuri
nepermișe. Unii ignoră normele le
gale, se expun riscului pentru „cîști-

■ In municipiul Tirgu Jiu s-a dat
în folosință noua hală a pieței cen
trale, construcție modernă, spațioa
să, prevăzută cu parter și etaj. Obiectiv multifuncțional, noul edificiu
al pieței centrale oferă condiții op
time pentru depozitarea și desface
rea în condiții civilizate a produse
lor agroalimentare și industriale.
■ In primele 10 zile ale acestui
pn, Autobaza I.T.A. nr. 1 Slobozia a
realizat peste plan venituri în va
loare de 500 000 lei. S-au evidențiat
coloanele auto coordonate de Ion
Ungureanu, Dumitru Greu, Valeriu
Zărnescu, Gheorghe Iepure și Ion
Nedelcu. De unde se vede că dacă
treaba e bine organizată, totul
merge... ca pe roate !

B Taximetriștii din Oradea evită,
de la un timp, gara centrală, stațicnînd, de regulă, în Piața Victo
riei. Probabil, pentru a nu-i concura
pe numeroșii automobiliști clandes
tini, aflați oricînd la dispoziția că1 iătorilor din gară...

■ In 1981, în orașele și satele
județului Timiș au fost executate,
prin munca patriotică a cetățenilor,
lucrări edilitar-gospodărești în va
loare de 590 milioane tei. Intre alte
le, au fost modernizate, construite și
reparate numeroase sțrâri și trotua
re, s-au amenajat 1 4Q0 ha spații
verzi, s-au plantat 500 000 pomi fruc
tiferi, arbori și arbuști ornamentali.
In acest an, timișeriii sînt hotărîți să
se întreacă pe ei înșiși.

y

garea" cîtorva secunde, țișnesc în
fața mașinilor ori fac un adevărat
slalom printre ele. în ziua de 7 ia
nuarie, de exemplu, în municipiul
Botoșani s-a produs un accident de
circulație în următoarele împrejurări:
în timp ce autoturismul nr. I-BT-1823,
condus de Avram Gheorghe, circula
spre intersecția cu strada Sucevei,
un copil
a Încercai să traverseze
strada fără să șe asigure, apărind
brusc în fața autoturismului, fiind
lovit si proiectat pe asfalt. Este doar
unul din multele cazuri care readuc
în atenție grija pe care trebuie s-o
avem fiecare dintre noi la traversa
rea străzilor — în condițiile unui tra
fic rutier tot mai intens.

„ECONOMIST"

Cunoscuta revistă britanică „ECONOMIST" publică sub semnătura lui
WILLY BRANDT, președintele Partidului social-democrat din R. F. Ger
mania și, totodată, președinte al comisiei ce ii poartă numele și care se
ocupă de problemele legate de necesitatea unor relații noi de colaborare
echitabilă și egală in drepturi intre țările dezvoltate și cele in curs de
dezvoltare („Dialogul Nord-Sud"), un interesant articol privind rezulta
tele recentei intilniri la nivel înalt de la Cancun și situația economică
mondială, subliniind, in mod deosebit, consecințele grave pe care le are
asupra acestei situata continuarea și accentuarea cursei înarmărilor.

„Întîlnirea la nivel înalt de la Can
cun — se arată în articol — a consti
tuit un eveniment deosebit și o mare
ocazie favorabilă. Ea s-a soldat însă
cu rezultate destul de modeste. Mulți
sint dezamăgiți și au sentimentul că
întilnirea a fost un prilej pierdut. La
început și eu am fost dezamăgit, dar
cred că nu trebuie pierdută speranța,
în primul rînd, cred că nu există un
substitut pentru o întîlnire personală
între conducătorii lumii. Experiența
„Comisiei Brandt" a dovedit că un
schimb de scrisori sau documente ori
convorbirile între reprezentanți nu
vor avea niciodată același efect ca
un contact direct între factorii de de
cizie.
Declarația finală adoptată indică un
anumit progres, dar un progres de
ordinul milimetrilor. Unii participants
din țările in curs de dezvoltare, in
clusiv unii din prietenii mei perso
nali, vor spune însă că primii mili
metri sint cei mai importanți, că pro
gresul trebuie apreciat pornind de
aici și nu în raport cu speranțele
precedente, care erau mai mari.
Negocierile globale Nord-Sud vor
începe în 1982, sint convins de aceas
ta. La Națiunile Unite se fac de pe
acum eforturi pentru găsirea celei
mai bune căi de organizare a pregă
tirilor în lumina întîlnirii de la Can
cun.
în afară de negocierile globale aii
fost realizate unele progrese și in
alte domenii.
S-a ajuns, astfel, la un acord în
privința faptului că sint necesare
eforturi serioase pentru sporirea pro
ducției de alimente in țările in curs
de dezvoltare. Desigur, necesitatea
primordială o reprezintă creșterea
producției și ajutorul alimentar, oricît de prețios ar fi el, trebuie folosit
doar ca sprijin temporar sau în situa
ții excepționale. La Cancun au fost
ridicate și unele probleme delicate în
legătură cu eficacitatea organizațiilor
O.N.U. specializate în alimentație și
agricultură. Cred că este necesară o
revizuire a sistemului ; ea trebuie
făcută de urgență și fără nici un fel
de prejudecăți.
în ce privește energia, la Cancun
s-au realizat progrese in două direc
ții. în primul rînd, toti participantii
au reacționat relativ pozitiv la pro
punerea mexicană pentru o politică
energetică globală — care,‘’chiar dacă
nu este o idee foarte nouă, este to
tuși importantă. S-ar putea promova,
astfel, un dialog organizat în legă
tură cu
problemele energetice cu

mult deteriorarea globulelor roșii
și formarea spumei. în plus,
există și un compartiment spe
cial pentru îndepărtarea spumei.
Construcția aparatului e simplă,
iar materialele din care este fă
cut nu sînt scumpe.

• POLICLORURA DE
VINIL
CONCUREAZĂ
OȚELUL. Specialiști din ora
șul Dzerjinsk (la 500 km de Mos
cova) au creat, pornind de la
policlorura de vinii, un nou ma
terial care concurează oțelurile
aliate în producția unor sorti
mente de țevt Țevile din policlorură de vinii, ușoare și elas
tice, sînt larg întrebuințate
în industrie și agricultură, dar
ele au marele dezavantaj de a

care sint confruntate toate țările, dar
pe care nu le pot rezolva singure. A
doua direcție, mai concretă, se refe
ră la crearea agenției energetice in
ternaționale. Sprijinirea acestei pro
puneri de către Arabia Saudită are o
deosebită importanță, dat fiind că
este vorba de un susținător care poa
te asigura o parte substanțială din
fonduri.
Alte două elemente ale programu
lui special propus în raportul comi
siei noastre s-au bucurat, din motive
diferite, de mai putină atenție la
Cancun. Comisia a pledat pentru fon
duri financiare suplimentare necesa
re sprijinirii aceîor țări în curs de
dezvoltare care se îndreaptă rapid
spre faliment, ceea ce amenință în
tregul sistem financiar internațional.
Am propus, de asemenea, să se ini
țieze o serie de reforme importante
în ce privește activitatea instituțiilor
financiare internaționale. Sint con
vins că asemenea reforme sînt ne
cesare și că pină la urmă ele vor
putea fi înfăptuite.
Menținerea păcii a fost menționată
la Cancun ca fiind, alături de rela
țiile Nord-Sud, una din cele mai se
rioase probleme cu care vom fi con
fruntați in deceniul următor. Sînt
convins că trebuie acordată mai multă
atenție cursei înarmărilor, ea consti
tuind o cauză gravă a dificultăților
economice pe plan internațional și
național, mai gravă decît altele, dat
fiind volumul uriaș de resurse irosite.
Omenirea trebuie să se preocupe in
modul cel mai serios de această pro
blemă.
In condițiile unei economii mon
diale din ce în ce mai integrate, nici
o tară sau grup de țări nu se pot es
chiva de la răspunderile care le re
vin. Există probleme care nu pot fi
aplanate sau rezolvate decît dacă
toate țările participă la soluționarea
lor. De aceea, sperăm că în cadrul
Națiunilor Unite va exista o coope
rare deplină între toți membrii, cind
vom încerca să mergem mai departe,
după primul pas făcut la Cancun.
Desigur, țările în curs de dezvol
tare, ca și toate celelalte țări trebuie
ele însele «să-și țină casa in ordine».
Dealtfel, ele și-au finanțat dintotdeauna 90 la sută din investiții din
propriile lor resurse. Dar noi, cei din
țările bogate, le putem ajuta si tre
buie să le ajutăm, deoarece este In
joc propriul nostru interes — și în
final însăși supraviețuirea noastră" —
se arată în încheierea articolului.

nu fi termorezistente : la 60 de
grade C șe deformează, iar la 80
de grade C se degradează com
plet. Cercetătorii din Dzerjinsk
au adăugat polimerului anumite
substanțe care i-au modificat
mult proprietățile. Noul material
astfel obținut rezistă la presiuni
destul de ridicate, chiar și la
temperaturi de 130 de grade C
și nu se deteriorează in medii
corozive. Țevile fabricate din acest material plastic vor putea fi
utilizate la transportul acizilor și
al clorului in întreprinderile
chimice, precum și pentru insta
lațiile sanitare din locuințe.

• ARBORE PREȚIOS.
Fructele palmierului ce crește în
bazinul Amazonului dau un ulei

comparabil cu cel de măsline și
o proteină ce nu se deosebește
de cea de proveniență animală.
La această concluzie au ajuns
savanți sud-americani în urma
unor cercetări amănunțite. Ei au
observat, totodată, că indienii
amazonieni care folosesc în
hrana zilnică aceste fructe sînt
mai sănătoși și mai energici decit cei din alte triburi. Localni
cii utilizează palmierul amazonian, care atinge o înălțime de
25 metri, drept material de con
strucție, obțin din el fibre și
leacuri pentru diverse boli ; din
fructe, de mărimea prunelor, ex
trag „lapte" și pregătesc un ceai
hrănitor ; ceea ce rămîne con
stituie hrană pentru animale. Ca
atare, s-a propus introducerea în
cultură a acestui prețios arbore.

„Nu rachetelor în Europa! PACE în întreaga lume!"

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate in legătură cu situația
creată prin anexarea de către Israel a înălțimilor Golan • Con
vorbiri egipteano-americane
NAȚIUNILE UNITE .13 (Agerpres).
— în Consiliul de Securitate al
O.N.U. continuă deztaterile asupra
situației create prin anexarea de că
tre Israel a înălțimilor Golan.
în intervențiile lor. reprezentanții
Guyanei, Portugaliei. Bulgariei și
Afganistanului, precum Si observato
rul Ligii Arabe au condamnat mă
sura israeliană și s-au pronunțat
pentru adoptarea de către Consiliul
de Securitate a unor măsuri concrete
contra Israelului, in temeiul Cartei
O.N.U., pentru a-l determina să re
vină asupra anexării înălțimilor Go
lan.
După cum informează agențiile
France Presse si U.P.I., care citează
o declarație făcută presei de repre
zentantul Siriei la O.N.U., țările arabe pregătesc un proiect de rezo
luție in această problemă.
CAIRO 13 (Agerpres). — Miercuri
au avut loc la Cairo convorbiri in
tre vicepremierul si ministrul egip
tean al afacerilor externe. Kamal
Hassan Aii. si Alexander Haig, se
cretarul de stat al S.U.A. A fost

Sub oceostă lozincă. Sute a'e mii de italieni au demonstrat recent pe străzile Romei, cerind oprirea am
plasării de noi rachete cu rază medie de acțiune pe teritoriul Europei și trecereo cit mai rapidă la infăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare

examinată, potrivit agenției M.E.N.,
evoluția situației din Orientul Mij
lociu. o atenție specială fiind acordată negocierilor tripartite • egipteano-americano-israeliene asupra au
tonomiei palestiniene in teritoriile
Cisiordania si Gaza. S-a procedat la
o trecere in revistă a activității co
misiilor tehnice de lucru privind aceste negocieri din luna octombrie
1981 Dină în prezent.
într-o declarație făcută presei, se
cretarul de stat american a subli
niat că pregătirile necesare în ve
derea retragerii israeliene din Sinai
se desfășoară normal. El a relevat
necesitatea intensificării eforturilor
in vederea unor progrese in cadrul
negocierilor tripartite.
La rîndul său, vicepremierul și mi
nistrul egiptean de externe a decla
rat că in cadrul convorbirilor cu
Haig au fost abordate punctele de
vedere diferite ale Egiptului si Israe
lului asupra autonomiei palestiniene.
în cursul aceleiași zile. Haig a fost
primit de președintele egiptean.
Hosni Mubarak, si de mimul minis
tru. Fuad Mohieddin.

de libertate a popoarelor din Afpca australă
Declarații ale primului ministru al Indiei și președintelui Republicii
Zimbabwe
■

DELHI 13 (Agerpres). — ..Omeni
rea va fi cu .. adevărat liberă cind
ultimele rămășițe ale colonialismului,
rasismului și apartheidului vor dis
părea de pe continentul african" — a
declarat recentjprimul ministru al
Indiei, Indira Gandhi. Premierul in
dian a condamnat acțiunile agresive
ale regimului rasist de la Pretoria
îndreptate împotriva Angoleî. Mozambicului și a „ altor state din „pri
ma linie", arătind că „popoarele acestor țări au făcut sacrificii, au în
durat și indură; enorme privațiuni
pentru o cauza dreaptă".
Nici un act de brutalitate nu poate
înfrina dorința și aspirația de liber
tate a popoarelor sud-african si namibian în lupta lor contra regimului
minoritar de la Pretoria — a sub
liniat premierul Indira Gandhi.

finlanda:

SALISBURY 13 (Agerpres), — Pre
ședintele Republicii Zimbabwe. Ca
naan Banana, a.reafirmat. într-o de
clarație făcută la Salisbury.. că re
zoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. continuă să rămînă
cheia unei soluții negociate si juste în
problema Namibiei, pentru accesul la
independentă și viitorul acestui te
ritoriu aflat sub ocupația ilegală a
regimului de la Pretoria.
în context, șeful statului ■ Zim
babwean a afirmat că planul elaborat
de cete cinci țări occidentale ăte așanumitului' „grup de contact" cu pri
vire la accesul la independentă al
Namibiei se află într-o contradicție
de fond cu rezoluția 435 a Consiliu
lui de Securitate. îndepărtîndu-se de
la principiile conținute în acest do
cument și , favorizind. implicit, inte
resele colonialiste ale R.S.A.

in perspectiva alegerilor prezidențiale

HELSINKI 13 (Agerpres). — Cei
aproximativ 3,9 milioane de alegă
tori finlandezi se vor prezenta, du
minică și luni, la urne, pentru a-i
alege pe cei 301 mari electori, care
îl vor desemna, la rîndul lor. pe vii
torul președinte al Finlandei. Magis
tratura supremă a devenit vacantă
prin demisia. în iuna noiembrie anul
trecut, din motive de sănătate, a
președintelui Urho Kekkonen, aflat
la conducerea statului in ultimii 25
de ani.
*
V
Citind opinia observatorilor poli
tici din Helsinki, agenția France

Presse menționează că există puține
șanse ca viitorul președinte al Fin
landei să fie ales încă de la primul
tur de scrutin, din rîndul celor opt
candidați, între care și o femeie. Se
subliniază, pe de altă parte, că. po
trivit ultimelor sondaje de opinie,
actualul
prim-ministru,
Maurio
Koivisto, care asigură în prezent in
terimatul președinției, are cete mai
mari șanse de a deveni succesorul
lui Kekkonen. Dintre ceilalți candi
dați este menționat și numele lui
Harri Kolkeri. fost guvernator al
Băncii Finlandei.

COPENHAGA

Programul economic
al noului guvern danez
COPENHAGA 13 (Agerpres). —
Primul ministru al Danemarcei. An
ker ■■ Joergensen. a prezentat parla
mentului .programul economic al
noului guvl'Ffi social-democrat mino
ritar. constituit la sfirșitul anului
trecut pe . baza rezultatelor alegeri
lor generale: desfășurate la 8 decem
brie. (După. cum se știe, social-democratii ău obtinut 59 de mandate,
conservatorii — 26. socialiștii-populări — 21 si liberalii — 20).
Șeful ridului cabinet a precizat că
va mentirie.' „programul de acțiune"
respiris de forul legislativ la 12 no
iembrie anul, trecut — votul respec
tiv antrenind atunci demisia guver
nului și convocarea alegerilor gene
rale anticipate. După recentul scru
tin există o majoritate parlamentară
favorabilă aplicării elementelor eșentiale ale programului
guverna
mental, ă declarat premierul, lăsînd
să se înțeleagă că scontează pe o
„cooperare realistă" între partidele
reprezentate in forul legislativ, care
să permită adoptarea acelor măsuri
de natură să asigure sporirea com
petitivității industriei, agriculturii si
comerțului, crearea de noi locuri de
muncă și. în general, soluționarea
problemelor economice cu care este
confruntată tara.
Premierul a insistat în special asupra necesității luptei împotriva
șomajului — fenomen care afectea
ză in prezent în Danemarca 300 000 de
persoane. Ia o populație totală de aproximatiy. 5 milioane locuitori. , \

SOFIA 13 (Agerpres). — După
cum informează agenția B.T.A., la
Sofia au început, miercuri, lucrările
consfătuirii activului de partid, de
stat, din viata economică și obștească
din R. P. Bulgaria.
Consfătuirea a fost deschisă de to
varășul Todor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia.

SAN SALVADOR 13 (Agerpres). —
între forțele Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) si armata salvadoriană
s-au produs ciocniri. în ultimele 24
de ore. în zona localităților Potrero
Batres si San Isidro, precum si in
departamentele San Vicente si Usulutari —- transmit agențiile Prensa
Latina. France Presse si I.P.S. Pos
tul de radio „Venceremos" al

Rezultate în îndeplinirea planului de stat pe 1981
ULAN BATOR 13 (Agerpres). —
La Ulan Bator a fost dat publicității
comunicatul Direcției centrale de
statistică a R.P. Mongole. în care se
relevă că planul de stat pe anul 1981
a fost îndeplinit la toți indicatorii,
în comparație cu anul precedent,
venitul național a sporit cu 4,3 la

Pentru

de

F.M.L.N. a precizat că la Potrero
Batres (90 km sud-est de San Sal
vador) luptele au durat trei ore. La
San Isidro, localitate situată in aproniere de Potrero Batres, insur
genții au atacat cu foc de mitralierăpostul de politie local, garnizoană
militară si tabăra unei brigăzi de
soc paramilitare. în cursul schimbu
rilor de focuri s-au înregistrat vic
time de ambele nărti.

acțiune

a

solidarității
mișcării

s-a înscris. In 1981. între țările din
regiune cu cete mai mici rate infla
ționiste si că se așteaptă ca și in
acest an cursul inflației în Ecuador
să fie bine controlat și stăpînit între
limite rezonabile.
El a evidențiat,
totodată, că agricultura a înregistrat
un ritm de dezvoltare de 4 la sută,
ceea ce este apreciat ca un bun pro
gres în acest domeniu.
„Ne propunem in acest an — a spus
Osvaldo Hurtado Larrea — în primul
rind să obținem bune rezultate în
ceea ce privește forările petroliere
inițiate de compania de stat C.E.P.E.
în golful Guayaquil și, în al doilea
rind, ca reformele pe care te preco
nizăm în domeniul' hidrocarburilor să
atragă noi investiții in sectorul petro
lier ai economiei naționale".

BAGDAD 13 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la
Bagdad in urma .vizitei oficiale în
treprinse de Petar Stambolici, vice
președinte al Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, exprimă preocuparea părți
lor fată de deteriorarea situației in
ternaționale. continuarea cursei înar
mărilor si adîncirea crizei economice
mondiale, transmite agenția Taniug.
Iugoslavia și Irakul, se arată în co
municat, sint gata să coopereze
ștrins. împreună cu alte state neali
niate, astfel încît conferința la nivel
înalt a statelor nealiniate, programa
tă să se desfășoare la Bagdad în

de

și

capacității

nealiniere

luna septembrie a acestui an. să
contribuie la întărirea solidarității si
capacității de acțiune a mișcării de
nealiniere, la angajarea sa mai acti
vă în solutionarea problemelor poli
tice și economice majore cu care se
confruntă lumea contemporană.
i.
Cele două părți subliniază că
rol important in depășirea cauzelor
care contribuie la agravarea situa
ției internaționale trebuie să-l aibă
întărirea și stringerea raporturilor
țărilor nealiniate cu alte forte demo
cratice în lupta pentru relații noi.
pozitive în lume, relevă comunicatul
comun irakiano-iugoslav.

Plenara C.C. al P. C. Francez
PARIS 13 (Agerpres). — La Paris
;a avut loc plenara C.C. al P.C. Fran
cez. Pe agenda reuniunii au figurat
probleme legate de pregătirea ale
gerilor cantonale. care se vor desfă'șuhă' la 21 martie; în raportul la
plenară s-a* relevat că alegerile can
tonate constituie primul mare scru

tin după crearea unei majorități de
stingă în Adunarea Națională fran
ceză. Pregătindu-se pentru alegerile
cantonate, se arată în document, co
muniștii urmăresc să contribuie la
înfăptuirea transformărilor progre
siste în tară și la creșterea influ
enței Partidului comunist.

Pregătiri pentru noul zbor experimental
al navetei spațiale „Columbia11
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Conducerea NASA va anunța ofi
cial. spre sfirșitul acestei luni, data
la care va avea loc cel de-al treilea
zbor experimental al navetei spa
țiale americane „Columbia". Vehi
culul spațial, care se află intr-un
atelier la NASA de la Cape Cana
veral, va fi transportat pe rampa
de lansare la 21 februarie a.c.
Agenția France Presse. citind sur
se ale NASA, (trată că cel de-al
treilea zbor experimental al „Co
lumbiei" ar putea avea loc incepind
de la 22 martie a.c.
Potrivit A.F.P., pregătirile pentru
cel de-al treilea zbor al navetei se
desfășoară normal. Cele trei baterii
ale. vehiculului, care asigură func

FESTIVITĂȚILE DE LA LOME
LOME 13 (Agerpres). — Cu prile
jul Zilei eliberării Republicii Togoleze, în capitala țării, Lome, au avut
loc o paradă militară și demonstra
ția oamenilor muncii.
Luind cuvîntul la posturile de ra
dio și televiziune, președintele Gna
ssingbe Eyadema. într-un apel adre
sat populației, a subliniat că princi-

întărirea

sută, iar producția industrială cu 10,5
la sută, în agricultură — a cărei do
tare tehnică a continuat să crească
— au sporit șeptelul, producția de
cereale, cea de legume și cartofi. Pe
baza rezultatelor dobindite în dez
voltarea economică au crescut veni
turile bănești ale populației.

Comunicat comun irakiano—iugoslav

• Proiecte de dezvoltare economico-socială
a Ecuadorului
QUITO 13 (Agerpres). — într-o
conferință de presă radiotelevizată,
președintele Ecuadorului. Osvaldo
Hurtado Larrea, a subliniat necesi
tatea păstrării unui echilibru adec
vat in ceea ce privește măsurile
social-economice și politice preconi
zate de guvern pentru a fi luate în
anul în curs — transmite agenția
.ecuadoriană de presă Ecuapres. El
s-a referit. îndeosebi, la problemele
economice ale țării, arătind că. anul
trecut, Ecuadorul a înregistrat un
ritm de dezvoltare economică de 4.6
la sută. în timp ce media la scara re
giunii. a fost de numai 1,5 la sută. Mă
surile adoptate de guvern în dome
niul economic în 1981 vor fi continua
te și în 1982. pentru a se menține și
consolida acest curs. Osvaldo Hurtado
Larrea a mai precizat că Ecuadorul

Raportul cu privire la principalele
teze ale mecanismului economic de
conducere a economiei naționale în
anii celui de-al VIII-iea Plan cin
cinal a fost prezentat de Grișa Filipov, membru al Biroului Politie al
C.C. al P.C. Bulgar.
președintele
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia.

R. P. MONGOLĂ

PE MERIDIANE LATINO-AMERICANE

• Evoluția situației din Salvador
Nici un act de represiune nu poate înăbuși dorința

Consfătuirea activului de partid, de stat,
din viața economică și obștească din R. P. Bulgaria

sofia :

palele obiective., ale politicii interne
sînt stabilitatea si consolidarea uni
tății naționale. în domeniul politici)
externe — a arătat el — Togo vq
milita și pe viitor pentru menținerea
si întărirea păcii, pentru dezarmare
și instaurarea unei ordini internațio
nale echitabile.

ționarea aparaturii pentru produce
rea de apă potabilă si de electrici
tate la bord' au fost revizuite, ținind seama de faptul că defectarea
uneia dintre ele a determinat
scurtarea de la cinci la două zile
și jumătate a zborului din noiem
brie 19S1.
Echipajul navetei pentru viitoa
rea misiune spațială — cu durată
dc șapte zile — va fi format din
astronaufii Jack Lousma si Gordon
Fullerton. Cel de-al patrulea Și ul
timul zbor experimental al navetei
este programat pentru luna iunie
a.c., exploatarea ei operațională urmind să înceapă in toamna aces
tui an.

PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ANULUI 1982 - OBIECTIVE MAJORE ALE ACTIVITĂȚII INTERNAȚIONALE A ROMÂNIEI

PENTRU SECURITATEA EUROPEI - EFORTURI CONSTRUCTIVE
1N VEDEREA ÎNCHEIERII CD SUCCES A REUNIUMI DE EA MADRID
„Să acționăm pentru încheierea cu succes, în cursul anului
1982, a reuniunii de la Madrid și convocarea unei conferințe de în
credere și dezarmare, asigurînd continuitatea reuniunilor pentru
securitate și cooperare în Europa".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul de Anul nou adresat întregului popor)

IMPERATIVUL FINALIZĂ
RII. în aceste zile de început de nou
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an. gîndurile si speranțele de mai
bine ale ponorului român găsesc un
temeinic suport în ideile insufletitoare cuprinse în tradiționalul Mesaj
adresat națiunii de secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceausescu,
in cuvîntarea rostită la întilnirea cu
cornul diplomatic. Sint ginduri si
speranțe într-qn an bogat în împli
niri De linia înfăptuirii Programului
partidului de dezvoltare economicosocială a tării. $1. in același timp.
sint ginduri si speranțe de Dace si
înțelegere internațională — condiția
fundamentală pentru concentrarea
tuturor forțelor si energiilor în direcția construcției pașnice,' înaintării
pe calea progresului.
Este vorba. înainte de toate, de
Europa, continentul pe care ne aflăm
si de a cărui liniște depind într-o
măsură hotărjtoare liniștea si destinderea întregii lumii în fata statelor semnatare ale Actului final al
istoricei conferințe de la Helsinki din
1975 se află. în acest sens, o importantă misiune : aceea a finalizării
reuniunii de lâ Madrid.
Asa cum se știe, reuniunea, poțrivit estimărilor inițiale, trebuia , de
mult încheiată. Ea însă nu a fost
concepută ca un scop in sine, ci ca
un important for menit să adante
noi măsuri pentru aDlicarea in viată
a ancaiamentelor asumate la conferinta general-europeană. pentru în
făptuirea unei securități reale si
trainice pe continent. Prelungirea
excesivă a negocierilor îșî are multi
ple cauze și implicații. Reuniunea a
debutat intr-un moment international
deosebit de complex, marcat de o
pronunțată accentuare a contradic
țiilor si incordării. de recrudescenta
politicii de forță si dictat, de perpe
tuarea conflictelor existente si apa
riția altora noi. $1, din păcate, de
parte de a se atenua, incordarea a
cunoscut noi răbufniri. Chiar in Eu*
rooa. dacă ar fi să ne referim numai'
la ultima perioadă, au intervenit noi,
comolicatii. s-au adoptat o serie de

poziții care vin în contradicție cu
cerințele destinderii, cu principiile
înscrise în Actul final al Conferin
ței general-europene de la Helsinki.
Se recurge din nou la practicile ne
faste ale ingerințelor, se adoptă mă
suri de natură să ridice obstacole in
calea întăririi încrederii și destinderii.

CU ÎNCREDERE iN VIR
TUȚILE DIALOGULUI. Fără a
ignora asemenea factori, ci, dimpo
trivă, pornind tocmai de la o ana
liză științifică, materialist-dialectică
a realităților, Mesajul tovarășului
Nicolae Ceausescu exprimă încre
derea în posibilitatea încheierii cn
succes a reuniunii de la Madrid,
chcmind în acest scon la intensifi
carea eforturilor tuturor statelor
participante. Insusi faptul că. in po
fida creșterii incordării. reuniunea a
putut avea loc reprezintă doVada
Derefnntorie a importantei sate ca
for de negociere si. totodată, ca un
■util cadru de contacte si discuții
pentru găsirea de soluții comune
Problemelor ce preocupă toate sta- <
tete si popoarele. Astfel, s-au făcut
auzite pozițiile unui mare număr de
tari in favoarea unor acțiuni comu
ne- pentru a se opri ■ înrăutățirea si
tuației pe continent si. în lume, pen
tru a se asigura respectarea strictă
a principiilor noi de relații, de de
plină egalitate in drepturi, indepen
dență Si suveranitate națională, de
neamestec în treburile interne, re
nunțare la' forță și amenințare cu
forța — principii unanim acceptate și
consacrate în Actul final de la Hel
sinki.
Optimismul ce se degajă din Me
sajul șefului statului român, din
cuvintarea la întilnirea cu corpul
diplomatic îsi are puternic temei in
încrederea in, capacitatea popoarelor
de a-și impune voința de pace si
înțelegere. O demonstrează, conclu
dent marile manifestări si mișcări ce
se desfășoară de Ia un capăt la altul
al continentului pentru oprirea am
plasării rachetelor cu rază medie de
actițme si a determina retragerea

celor existente, pentru încetarea
cursei înarmărilor si înfăptuirea
dezarmării, pentru edificarea unei
Europe fără rachete, fără arme, o
Europă a păcii si colaborării.
Sint tot atîtea temeiuri pentru a
aprecia Ce mare răspundere revine
statelor participante Ia reuniunea de
la Madrid in această etapă, decisivă,
a lucrărilor. Asa cum s-a anunțat,
dezbaterile ce vor fi reluate în curînd vor porni de la un proiect de
document final prezentat de țările
neutre si nealiniate ce sintetizează
eforturile depuse de aceste state, de
alte state participante, document in
care isi găsesc amplă reflectare și
inițiativele si propunerile avansate
de România.

UN OBIECTIV CENTRAL:
CONFERINȚA PENTRU DE
ZARMARE Șl ÎNCREDERE.
Realitatea însăși de pe continentul
nostru, evoluțiile din ultimii ani au
impus ca obiectiv central al reuniu
nii de la Madrid problem^ convocă
rii unei conferințe oentru dezarmare
si încredere în Europa. Realitatea o
constituie munții de rachete ce s-au
acumulat in regiunea noastră geogra
fică. cele 15 000 de focoase nucleare
stocate la bazele militare sau aflate
„in croazieră" ne anele ce scaldă
țărmurile europene reprezentând o
gr.avă amenințare pentru viata tutu
ror noDoarelor continentului, a popu
lației întregii planete. Este realitatea
celor circa 400 de miliarde de dolari
ce iootechează anual bugetele state
lor participante la conferința general-eurooeană. Dovară insuportabilă
pe umerii popoarelor. Evoluțiile în
grijorătoare în acest domeniu decurg
nemijlocit din măsurile vizînd am
plasarea a noi tipuri de rachete cu
rază medie de acțiune, extinderea
cheltuielilor militare.
Firește, în aceste condiții, nici un
stat, nici un guvern nu poate res
pinge fătis necesitatea unor măsuri
de dezangajare militară si dezarma
re în Europa. Asa se si exolică de
ce ideea înscrierii cu prioritate pe

ordinea de zi a reuniunii de Ia Ma
drid a problemei convocării confe
rinței Dentru dezarmare si încredere
— idee susținută activ de țara noas
tră — a întrunit oină la urmă con
sensul narticipantilor. Era. totodată,
de așteptat ca într-o problemă atît
de complexă să fie dificilă realiza
rea unor înțelegeri cu nrivire la te
matica. la substanța viitoarei confe
rințe. Oricît de complicate ar fi insă
aceste probleme, oricît de îndepărta
te ar părea pozițiile 6tatelor partici
pante. interesele supreme ale po
poarelor europene impun să se ma
nifeste spirit constructiv, să se facă
dovada unei înalte răspunderi fată
de destinele oăcii. aiungindu-se ast
fel la convocarea conferinței proiec
tate.

O ISTORIE COMUNĂ UN VIITOR COMUN. Mesa
jul adresat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu dă, totodată, expresie
cerinței vitale de extindere a co
laborării intre toate statele și po
poarele continentului, în concepția
președintelui României.
reafirmată
în prag de an nou. cooperarea intre
statele semnatare ale Actului final
de la Helsinki pe plan economic,
tehnico-stiintific. cultural reprezintă
o componentă organică a procesului
de înfăptuire a unor noi relații intereuronene. de edificare a securi
tății oe continent.
Se știe. în acest sens, că tara noas
tră ,a prezentat la Madrid un sir de
propuneri- privind extinderea conlu
crării reciproc avaiitaioase în dome
niile industriei, agriculturii, stiintei
și tehnicii, multiplicarea contac
telor și schimburilor intre ti
neri — toate acestea fiind de
natură să contribuie la soluționarea
în comun a unor probleme care pre
ocupă statele europene, la promova
rea destinderii si înțelegerii ne con
tinent. „Să nu uităm totuși — arăta
tovarășul Nicolae Ceausescu la întil
nirea cu corpul diplomatic — că Eu
ropa a avut si are o istorie comună,
o dezvoltare economico-socială co
mună. că. peste deosebirile de orînduire socială, ea reprezintă o unita
te geografică, economică si socială si
că trebuie să ne preocupăm de a
întări si dezvolta această unitate a
continentului european, bazată pe
respectul fiecărui ponor, al indepen
dentei naționale, al orînduirii din
fiecare tară".
Ideea depășirii actualei situații de
divizare a continentului, a făuririi
unei Europe unite, in care să se. res
pecte diversitatea- de orînduiri si

specificul fiecărei națiuni, este ideea
ce călăuzește întreaga activitate
a României socialiste în direcția
securității europene. înseși experien
ța unei istorii atit de zbuciumate,
realitățile contemporane pledează cu
argumente incontestabile in această
direcție. „O unitate pentru pace,
pentru independentă, neutru o lume
mai dreaptă si mai bună" — aces
tea sînt. exprimate cu deosebită for
ță sugestivă de Președintele Româ
niei, țelurile nobile ce trebuie să
guverneze eforturile oentru realiza
rea unui asemenea nobil deziderat.

NECESITATEA CONTINUI
TĂȚII EFORTURILOR. Infăptui"
rea obiectivelor majore ale secu
rității și cooperării in Europa nu
poate fi obținută, desigur, peste
noapte. Este nevoie pentru aceasta de eforturi permanente și
perseverente din partea tuturor sta
telor. a tuturor forțelor progresiste, a
tuturor popoarelor. Pornind de la
această realitate, în mesaj, ca și în
cuvintările rostite în preajma noului
an, președintele României, evidenți
ind imperativul încheierii cu rezul
tate pozitive, de substanță, a reuniu
nii de la Madrid, a subliniat, preg
nant necesitatea continuității reuniu
nilor europene. în acest sens, a fost
reafirmată propunerea privind orga
nizarea viitoarei reuniuni generaleuropene in capitala României, la
București.
In acest spirit, de înaltă răspun
dere fată de destinele Europei, ale
păcii si securității. România socialis
tă a exprimat încă o dată, la început
de nou an. voința sa fermă de a-si
aduce întreaga contribuție la succesul
reuniunii de la Madrid. Firește, pro
blemele care alcătuiesc dosarul de
De masa de negocieri nu sint nici
puține si nici simple. Dar experien
ța negocierilor din îndelungatul pro
ces care a condus la organizarea, la
Helsinki, a primei conferințe gene
ral-europene, a arătat că nu există
obstacole insurmontabile atunci cînd
dezbaterile se desfășoară intr-un
climat de încredere si respect re
ciproc, fără acuzații și incriminări re
ciproce. cind se manifestă receptivi
tate si se pornește de la interesele
rnaiore ale popoarelor. Iar aceste in
terese reclamă imperios — asa cum
sublinia președintele României — să
se dea dovadă de răspundere si în
țelepciune. pentru a se clădi cu for
te comune un viitor de pace si li
niște pentru tbate popoarele Europei.

^AGEIUTHLE DE PRESA

e scurt

PRIMIRE LA BEIJING. Ji Pengfei, vicepremier al. Consiliului de
IStat al R. P Chineze, a avut o în
trevedere cu John Holdridge, asis
tent al secretarului de stat al
S.U.A., care se află in vizită în
I R.P. Chineză, relatează agenția
I China Nouă.

REMANIERE MINISTERIALĂ ÎN
ALGERIA. La Alger s-a anunțat
oficial că a fost efectuată o reI maniere ministerială. în urma că
reia ministrul de interne, Boualem
Benhamouda. devine ministru de fi
nanțe. iar deținătorul acestui nor| fotoliu. Mohamed Yala, preia con
ducerea Ministerului de Interne. De
asemenea, a fost desemnată nepItru prima dată o femeie într-un
post în guvern — Zehour Ouanici
a devenit secretar de stat pentru
problemele sociale. Pe de altă
I parte, s-a anuntat organizarea de
alegeri parlamentare la 5 martie
anul acesta.

|

SUDANUL SI CIADUL au hotărit
i înființarea unei comisii ministeria
te însărcinate cu rezolvarea proIblemelor de interes comun, se arată în comunicatul comun dat pu
blicității la Khartum la încheierea
I convorbirilor dintre președintele
Sudanului. Gaafar El Nimeiri, și
I șeful statului Ciad. Goukouni
Oueddei.
Cete două nărti
au
hotărit. de asemenea, constituirea
| unui „subcomitet pentru problemele
de frontieră si securitate".

VAhUL, .DE FRIG ce s-a abhtut aI supra Statelor Unite incepind de la
sfirșitul săptămînii trecute a provoI cat moartea a peste 100 persoane.
| Masele de aer rece au atins, marți,
Florida și statele din sudul S.U.A.,
Iafectind in mod deosebit culturile
de citrice. Totodată, aproximativ 75
de localități din vestul mijlociu și
| din estul S.U.A. au înregistrat. în
| aceste zile, temperaturi minime re
cord.
I
UN NOU AVION CONSTRUIT

I

DE COMPANIA BOEING. Principalul constructor american de avi
oane, compania Boeing, a prezentat
oficial miercuri, la Seattle, noul

aparat pentru transportul de pasa
geri pe distante scurte si medii
„B-757“. cu raza maximă de zbo
de 4 611 km. Este vorba despre cC
de-al doilea avion din noua generafie de bireactoare cu consum redus
de carburanți proiectate de firma
Boeing, cu o capacitate de 180—200
locuri. Primul avion din această aenerație, ,,B-765“, este un curier de
lungă distantă, care poate transpor
ta intre 210 și 290 pasageri.
POLIȚIA ITALIANĂ a descoperit la Formia. in sudul regiunii
Lazio, o ascunzătoare a organiza
ției teroriste autointitulate „Brigăzile roșii". Este vorba de un apartament anartinînd unui profesor
de filozofie care a servit pentru
sechestrarea lui Cesare, Romiti.
administrator delegat al firmei
„Fiat", răpit de această organi
zație.

DECIZIE. Politia din Rangoon a
publicat o decizie potrivit căreia în
acest oraș nu mai au voie să circule
autoturisme mai vechi de 34 de ani.
Decizia a fost adoptată în urma
constatării că cele mai multe acci
dente se datorează stării tehnice
precare a mașinilor vechi și că. din
totalul de 57 000 autoturisme înregistrate la Rangoon, un număr de
1006 sînt încă de pe timpul renumitului ,.Ford-T“, care a făcut
epocă la începutul deceniului al
treilea.
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SASE TABLOURI semnate de I
Henri de Toulouse Lautrec. evalua
te la, 5 milioane de franci, au fost
furate de la un muzeu din orașul ,
Albi din Franța. Răufăcătorii au
reușit să scape în timp ce sistemul I
de alarmă alertase oamenii de
pază.
REGIZORUL FRANCEZ DE CI
NEMA MARCEL CAMUS, realizator al filmului „Orfeu negro", a de
cedat miercuri la Paris. în vîrstă
de 69 de ani, în urma unei ope
rații cardiovasculare. Pentru „Orfeu
negro". care reprezintă o evocare a
carnavalului de la R'o de Janeiro,
lui Marcel Camus i s-a conferit în
1959 premiul „La Palme d’Or“ al
festivalului de la Cannes.

BANCA ASIATICA PENTRU ALIMENTE. Comisia Economică și Socială a
O.N.U. pentru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.) a recomandat înființarea unei
I bănci asiatice pentru alimente, care să asigure nevoile in acest domeniu în
caz de penurie sau de urgență, transmite agenția Reuter. Se estimează că
această instituție ar putea asigura membrilor săi piețe de desfacere pentru
I exportatori și o aprovizionare stabilă pentru importatori. Fiecare membru al
E.S.C.A.P. va anunța în bancă un procent convenit din producția sa de
cereale. Aceasta va fi cota țării respective pe care ea o va putea utiliza
j in momentele de necesitate.

Dumitru ȚINU
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